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РЕЗУЛЬТАТИ СТАТИСТИЧНОГО ІМІТАЦІЙНОГО 

МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЗОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ 

ПРОЦЕСІВ ЗБИРАННЯ ОЗИМОГО РІПАКУ 

 

О. Сидорчук, д. т. н. 

ННЦ «Інститут механізації  

та електрифікації сільського господарства» 

П. Луб, к. т. н., А. Шарибура, к. т. н., С. Березовецький, здобувач 

Львівський національний аграрний університет 

 

Постановка проблеми. Збирання озимого ріпаку є завершальним 

етапом вирощування культури та безпосередньо впливає на 

ефективність усього виробничого процесу [5]. Забезпечення 

максимальної ефективності технологічних процесів збирання озимого 

ріпаку тісно пов’язане із завданням зменшення втрат врожаю, які через 

неконтрольовані процеси розтріскування стручків та, відповідно, 

самоосипання насіння, можуть сягати 60 і більше відсотків [2]. Тому 

сільськогосподарські підприємства використовують технології 

збирання з попереднім внесенням склеювачів стручків [5]. Однак для 

ефективного виконання цих двох технологічних процесів 

(обприскування стеблостою склеювачами та комбайнового збирання 

насіння) необхідно узгодити параметри їх технічного оснащення з 

обсягами виробничої площі культури, а також "часовими 

обмеженнями", що об’єктивно виникають через дію 

агрометеорологічних умов упродовж календарного періоду достигання 

озимого ріпаку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій переконує в тому, що 

терміни початку й тривалості виконання відповідних технологічних 

операцій вирощування сільськогосподарських культур відображають 

на підставі детермінованих [3; 8] та стохастичних [4; 10] показників. 

Як відомо [10], час початку та перебіг технологічних процесів 

збирання врожаю культури значною мірою залежать від календарних 

термінів її достигання, а також імовірнісного впливу 

агрометеорологічних умов. Врахування таких особливостей 

технологічних систем під час оцінення ефективності відповідних 

комплексів машин дає змогу отримати вагомі аргументи щодо 

параметрів технічного оснащення, а відтак розвитку цих технологічних 

систем. 
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Постановка завдання. Наше завдання – репрезентувати 

результати статистичного імітаційного моделювання механізованих 

технологічних процесів обприскування стеблостою склеювачами 

(ТПОС) та комбайнового збирання насіння озимого ріпаку (ТПЗР) із 

врахуванням впливу біологічно-предметної та агрометеорологічної 

складових на часові обмеження функціонування відповідного 

технічного оснащення. 

Виклад основного матеріалу. Загальновідомо, що достигання 

озимого ріпаку формує специфічні умови для виконання 

механізованих технологічних процесів його збирання. Застосування 

технології прямолінійного комбайнування з попереднім внесенням 

склеювачів стручків у стеблостої дає змогу призупинити процеси їх 

розтріскування та знизити обсяги втрат врожаю як до початку, так і під 

час виконання процесів збирання. Для узгодження параметрів 

технічного оснащення цих двох технологічних процесів з обсягами 

площі культури необхідно володіти статистичними закономірностями 

зміни функціональних показників ефективності згаданих процесів, що 

враховують мінливий вплив агрометеорологічних умов. 

Для врахування особливостей технологічної взаємодії ТПОС та 

ТПЗР у їх статистичній імітаційній моделі використано метод 

системно-подієвого відображення технологічних процесів, а відтак 

розроблено комп’ютерну програму. Її застосування дає змогу 

врахувати сукупний вплив предметно-біологічної та 

агрометеорологічної складових на часові обмеження відповідних 

технологічних операцій у розрізі календарного періоду достигання 

врожаю озимого ріпаку. На підставі розробленого коду комп’ютерної 

програми статистичної імітаційної моделі двох часткових 

механізованих технологічних процесів (ТПОС та ТПЗР) виконано 

комп’ютерні експерименти та опрацьовано їх результати. 

Для встановлення статистичних закономірностей зміни 

функціональних показників ТПОС та ТПЗР виконано скінченну 

кількість ітерацій (Np) відповідної статистичної імітаційної моделі, за 

яких дію кожного ймовірнісного чинника відображали з кратністю 

Np = 25 [1]. У результаті отримано репрезентативні вибірки даних 

щодо своєчасності виконання технологічних операцій обприскування 

стеблостою склеювачами та комбайнового збирання насіння. 

Імітаційне моделювання відповідних механізованих 

технологічних процесів виконували для заданого технічного 

оснащення (висококліренсний обприскувач Мекосан Tecnoma Laser 

4240-30 та комбайн CLAAS Mega 360), що функціонує в 
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агрометеорологічних умовах Яворівського району Львівської області 

(статистичні закономірності взято із [6; 11]). Моделювання виконували 

для виробничої площі (Sr) культури в межах 10-500 га. 

Опрацювання результатів моделювання щодо обсягів (Ωн) 

несвоєчасно обприсканих площ дало змогу встановити залежність 

імовірності виникнення технологічних втрат та, власне, залежності Ωн 

від Sr (рис. 1). Використання методів кореляційно-регресійного аналізу 

[9] та визначення кореляційного відношення (яке становить n = 0,736) 

дало змогу довести наявність залежності, яка описується поліномом 

третього ступеня: 

Ωн = 7∙10
-6

∙Sr
3
 - 2,8∙10

-3
∙Sr

2
 + 0,5781∙Sr – 25,337. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 1. Залежність ймовірності запізнення (а) з обприскуванням 

стеблостою склеювачами та оцінок математичного сподівання обсягів 

несвоєчасно обприсканих площ (б) від площі озимого ріпаку. 

 
Оскільки достигання стручків ріпаку є нерівномірним у часі, ми 

розглянули декілька варіантів часу початку збиральних робіт (τпр), які 

вибирали за критерієм частки (ε) підсохлих (сухих) стручків у 

стеблостої поля. Зокрема, насамперед τпр приймали за наявності 70 % 

сухих стручків ( 0,7
пp
 ) у стеблостої зі збільшенням цього показника до 

100 % ( 1,0
пp
 ). 
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Значне сезонне завантаження комбайнів призводить до того, що 

за пізніх термінів τпр збирання насіння озимого ріпаку може тривати до 

початку достигання суміжної (наступної) культури, у нашому випадку 

озимої пшениці [10]. У цьому разі зростає ймовірність (І[Sн]) 

запізнення з відповідними технологічними процесами (рис. 2, а) та 

виникнення обсягів (Sн) незібраних площ (рис. 2, б): 

- за 0,7
пp
  залежність Sн від Sr описується таким рівнянням:  

0,7
нS 

 = -9,5∙10
-9

∙Sr
4
 +1,21∙10

-5
∙Sr

3
 - 4,2∙10

-3
∙Sr

2
 + 0,5657∙Sr– 26,178,  

п = 0,992; 

- 
0,75

пp
 : 

0,75
нS 

= -8,7∙10
-9

∙Sr
4
 + 1,2∙10

-5
∙Sr

3
 - 4,2∙10

-3
∙Sr

2
 + 0,5657∙Sr - 

-26,178, п = 0,991; 

- 
0,8

пp
 : 

0,8
нS 

= -8∙10
-9

∙Sr
4
 + 1,2∙10

-5
∙Sr

3
 - 4,2∙10

-3
∙Sr

2
 + 0,5657∙Sr- 

-26,178, п = 0,992; 

- 
0,85

пp
 : 

0,85
нS 

= -8∙10
-9

∙Sr
4
 + 1,2∙10

-5
∙Sr

3
 - 4,2∙10

-3
∙Sr

2
 + 0,5657∙Sr- 

- 26,178, п = 0,992; 

- 
0,9

пp
 : 

0,9
нS 

= -1,95∙10
-8

∙Sr
4
 + 2,14∙10

-5
∙Sr

3
 - 6,6∙10

-3
∙Sr

2
 + 0,8173∙Sr - 

- 35,428, п = 0,993; 

- 
0,95

пp
 : 

0,95
нS 

 = -2,1∙10
-8

∙Sr
4
 + 2,16∙10

-5
∙Sr

3
 - 5,7∙10

-3
∙Sr

2
 + 0,5939∙Sr - 

- 21,896, п = 0,992; 

- 
1,0

пp
 : 

1,0
нS 

 = -2,3∙10
-8

∙Sr
4
 + 1,97∙10

-5
∙Sr

3
 - 3,8∙10

-3
∙Sr

2
 + 0,2604∙Sr - 

- 4,554, п = 0,991. 

 

Виникнення Sн зумовлює зниження ефективності ТПЗР, оскільки 

роботи виконані несвоєчасно. За таких умов втрачатиметься врожай на 

незібраній площі озимого ріпаку. 

Таким чином, застосування розробленої статистичної імітаційної 

моделі ТПОС та ТПЗР дає змогу отримати статистичні закономірності 

зміни основних функціональних показників відповідних механізованих 

технологічних процесів за різної площі культури. Тоді виникає 

можливість встановити екстремум функції критерію ефективності – 

обсягів зібраного врожаю, а відтак обґрунтувати параметри технічного 

оснащення відповідних технологічних систем. 
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Рис. 2. Залежність ймовірності запізнення із збиранням (а) та оцінок 

математичного сподівання обсягів незібраних площ озимого ріпаку (б) 

від його виробничої площі за різного початку робіт: 1 –
1,0

пp
 ; 2 – 

0,95
пp
 ; 

3 – 
0,9

пp
 ; 4 – 

0,85
пp
 ; 5 – 

0,8
пp
 ; 6 – 

0,75
пp
 ; 7 – 

0,7
пp
 . 

Висновки. Несвоєчасність механізованих технологічних процесів 

обприскування стеблостою склеювачами зумовлює самоосипання 

насіння озимого ріпаку з частини поля як до початку збирання врожаю, 

так і під час виконання цих робіт. Вірогідність такого впливу ТПОС на 

умови виконання ТПЗР оцінено на підставі встановленої залежності 

ймовірності запізнення з обприскуванням стеблостою склеювачами від 

площі озимого ріпаку. Відповідно до цієї залежності, а також 

залежності обсягів несвоєчасно обприсканих площ озимого ріпаку від 

площі культури встановлено, що використання висококліренсного 

обприскувача Мекосан Tecnoma Laser 4240-30 на площі понад 250 га 

призводить до високої ймовірності запізнення з роботами 

(І[Ωн] = 0,616) та різкого зростання обсягів технологічних втрат. 

Результати комп’ютерних експериментів щодо використання комбайна 

CLAAS Mega 360 за різних термінів часу початку збиральних робіт  
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( 0,7
пp
 … 1,0

пp
 ) переконують у тому, що більшого системного ефекту 

можна домогтися за умови порівняно швидшого виходу техніки в поле 

(за наявності 70 % сухих стручків озимого ріпаку). 
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Сидорчук О., Луб П., Шарибура А.,Березовецький С. 

Результати статистичного імітаційного моделювання 

механізованих технологічних процесів збирання озимого ріпаку 

Акцентовано на важливості завдань своєчасного збору врожаю 

озимого ріпаку. Розкрито особливості впливу складових технологічної 

системи збирання озимого ріпаку на показники її ефективності. 

Констатовано вагомість узгодження параметрів технічного оснащення 

з обсягами збирання відповідної культури для забезпечення 

ефективності технологічних систем збирання. Виокремлено 

біологічно-предметну та агрометеорологічну складові, що об’єктивно 

формують часові обмеження на виконання механізованих 

технологічних процесів відповідної технологічної системи. 

Представлено результати комп’ютерних експериментів із 

статистичною імітаційною моделлю процесів обприскування 

стеблостою склеювачами та комбайнового збирання насіння ріпаку. 

Ключові слова: моделювання, озимий ріпак, достигання, 

самоосипання насіння, обприскування склеювачами, збирання, 

технічне оснащення, технологічні втрати, функціональні показники. 

 

Sydorchuk О., Lub P., Sarybura A., Berezoveckii S. The results of 

statistical simulation modeling of technological mechanized process of 

winter rape harvesting 

The importance of timely tasks of winter rape harvesting is accented. 

The features of the impact of technological system on the components of 

winter rape harvesting indexes of its efficiency are outlined. It notes the 

significance of harmonization of technical equipment of the culture harvest 

volumes for the efficiency of technological systems of harvesting. The 

biological-subject and agrometeorological elements that objectively form 

the time limit to implement mechanized processes for relevant technological 

systems are determined. The results of computer simulation experiments for 

statistical modeling processes of stem-in-stand glue spraying and combine 

harvesting of rapeseeds are represented. 

Key words: modeling, winter rape, ripening, seeds self-abscission, 

glue spraying, harvest, equipment, process loss, functional indexes. 
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Сидорчук А., Луб П., Шарибура А., Березовецкий С. 

Результаты статистического имитационного моделирования 

механизированных технологических процессов уборки озимого 

рапса 

Акцентируется внимание на важности задачи своевременной 

уборки урожая озимого рапса. Раскрыты особенности влияния 

составляющих технологической системы уборки озимого рапса на 

показатели ее эффективности. Констатируется весомость задачи 

согласования параметров технической оснастки с объемами уборки 

соответствующей культуры для обеспечения эффективности данных 

технологических систем. Выделены биологически-предметная и 

агрометеорологическая составляющие, которые объективно 

формируют ограничения времени для выполнения механизированных 

технологических процессов соответствующей технологической 

системы. Представлены результаты компьютерных экспериментов со 

статистической имитационной моделью процессов опрыскивания 

растений склеивателями и комбайновой уборки семян рапса. 

Ключевые слова: моделирование, озимый рапс, созревание, 

осыпание семян, опрыскивание склеивателями, уборка, техническая 

оснастка, технологические потери, функциональные показатели. 
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УДК 539.3 

РОЗРАХУНОК КОНТАКТНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ ТА 

ЗНОШУВАННЯ ФРИКЦІЙНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗАЛЕЖНО  

ВІД КОЕФІЦІЄНТА ТЕРТЯ ТА ЧАСУ ГАЛЬМУВАННЯ 

 

С. Мягкота, д. ф.-м. н., В. Семерак, к. т. н., 

О. Пономаренко, к. ф.-м. н., В. Косарчин, к. ф.-м. н. 

Львівський національний аграрний університет 

 

Постановка проблеми. Під час відносного ковзання двох тіл у 

тонкому при поверхневому шарі генерується тепло, яке може 

спричинити локальне пом’якшення та розплавлення матеріалу. Після 

досягнення на ділянці контакту температур певного рівня 

відбуваються якісні зміни механічних і фрикційних властивостей 

матеріалу, внаслідок чого стрибкоподібно змінюється інтенсивність 

зношування, що майже завжди супроводжує тертя. У тяжко 

навантажених вузлах тертя, в яких теплоутворення особливо 

інтенсивне, під дією фрикційного нагрівання в матеріалі виникають 

температурні градієнти і, як наслідок, − температурні напруження. 

Теплові напруження в поверхневому шарі при терті часто більші за 

механічні. У результаті термічних напружень на поверхнях тертя 

(робочих поверхнях) можуть виникати тріщини. Поширюючись 

усередину тіла, вони зумовлюють руйнування деталей. Тому з метою 

підвищення їхньої зносостійкості необхідно вміти на етапі 

проектування давати рекомендації щодо обмеження рівнів 

температури та термонапружень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для розрахунку 

температурного режиму гальма в працях [3, 5, 6] запропоновано 

математичну модель, згідно з якою максимальну температуру робочої 

поверхні можна представити як суму середньої температури 

номінальної ділянки контакту та температури спалаху. Середню 

температуру знаходять за допомогою розв’язку нестаціонарної задачі 

теплопровідності для двох напівбезмежних тіл за умови, що зміна 

температури з часом у довільній точці прямо пропорційна приросту 

об’ємної температури. Для визначення температури спалаху 

розглядають теплову задачу тертя про ковзання стрижня по поверхні 

півпростору. При цьому вважають, що інтенсивність теплового потоку 

внаслідок дії сил тертя в області контакту стала. Застосування 

одновимірних моделей для розв’язування теплових задач тертя під час 

гальмування зумовлене тим, що за нормальних умов тепловіддачі час 
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гальмування 
s

t  значно менший від  2,110 nkb nn  ( nn kb ,  – 

відповідно характерні розміри пар тертя та їх коефіцієнти 

температуропровідності) [4]. 

Постановка завдання. Визначимо середню температуру на 

ділянці контакту фрикційних елементів гальм, розв’язавши 

одновимірну нестаціонарну задачу теплопровідності для двох 

напівбезмежних тіл. Інтенсивність теплових потоків, що йдуть у кожне 

з тіл пари тертя, визначимо із системи нелінійних інтегральних 

рівнянь. 

Виклад основного матеріалу. Розроблено методику для 

теплового розрахунку вузлів тертя гальмівних систем, що базується на 

розв’язку нестаціонарної задачі теплопровідності для двох 

напівбезмежних тіл без будь-яких обмежень на інтенсивність 

фрикційного теплового потоку. Розглянемо два тіла, що стискаються 

нормальним розподіленим навантаженням. Верхній півпростір (тіло 1) 

ковзає по нижньому (тіло 2) уздовж осі y  декартової системи 

координат xyz з початком на поверхні розділу матеріалів. Внаслідок дії 

сил тертя на поверхні контакту z=0 відбувається гальмування тіла 1, 

яке супроводжується теплоутворенням та зношуванням робочих 

поверхонь. Для визначення швидкості ковзання V , температури T  та 

зношування I  в довільний момент часу Stt 0  ( st  – час зупинки) 

побудовано розв’язок теплової задачі тертя. 

  FtV
dt

d
M  , stt 0 ,                     (1) 

       mttBB
m
ttptp 210 sin1exp1  ,          (2) 
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0z  для 1n , 0z  для n=2  (3) 

     ,,0,0 1122 tqtT
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(4) 

    stttTtT  0,,0,0 21 ,                                      (5) 

  ,00, zTn 0z  для 1n , 0z  для 2n ,           (6) 

де    tpTfF   – сила тертя на одиницю площі; M  – маса, віднесена 

до одиниці площі; mt  – параметр, що характеризує тривалість 

збільшення навантаження від нуля до максимального значення 10 ; Bp
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– амплітуда коливань; 2B  – частота коливань притискувальної сили. 

Інтенсивність фрикційного теплового потоку на поверхні розділу 

матеріалів дорівнює питомій потужності сил тертя: 

        ,0,
s

tttptVTftq  (7) 

а залежність коефіцієнта тертя від температури для трибосистеми 

фрикційна металокераміка ФМК-11 – чавун ЧХМХ має вигляд [1]: 

   ,*

0 TffTf     TTf  exp*
,                     (8) 

де ,0f  – коефіцієнти, які визначають експериментально.  

Приймаємо абразивний закон зношування [2]: 

    ,0,)(
0

''

s

t

ttdttqTmtI   (9) 

де        tItItItI n,21   – переміщення робочих поверхонь тіл уздовж 

осі z  унаслідок зношування,    TmmTm *

0  – коефіцієнт зношування 

[5], 
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TtTd

d
tTddTm ,(10) 

𝑇𝑛
𝑤, 𝑛 = 1,2, 𝑑𝑗 , 𝑗 = 0,1, … ,5 – коефіцієнти, які визначають 

експериментально. 

Застосувавши до системи диференціальних рівнянь та крайових 

умов (1) – (6) інтегральне перетворення Лапласа за часом t з 

урахуванням залежностей (7) – (10), отримали систему нелінійних 

інтегральних рівнянь: 

         **
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Рис. 1. Зміна значення 

безрозмірного зношування 

0/ III 
 під час гальмування. 
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Рис. 2. Еволюція безрозмірної 

контактної температури 

0/* TTT  . 

Висновки. Проведений числовий аналіз показав, що врахування 

зменшення коефіцієнта тертя з підвищенням температури призводить 

до збільшення часу гальмування, а також часу max . Контактна 

температура (див. рис. 2) та зношування (див. рис. 1) при цьому 

зменшуються. 
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УДК 631.331 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ВІДДІЛЕННЯ ДОМІШОК  

ВАЖКОВІДДІЛЮВАНИХ БУР'ЯНІВ ІЗ НАСІННЄВИХ  

СУМІШЕЙ ЗЛАКОВИХ ТРАВ  

 

С. Ковалишин, к. т. н., В. Дадак, к. т. н. 

Львівський національний аграрний університет 

 

Постановка проблеми. Проблема підготовки посівного 

матеріалу дрібнонасіннєвих культур, злакових трав, полягає в тому,  

що в багатьох випадках технічні засоби не забезпечують їх якісної 

очистки. Внаслідок цього в одних випадках під час сепарування велика 

кількість кондиційних насінин культури потрапляє у відходи, а в інших 

– із них неможливо відділити домішки бур’янів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У структурі 

сільськогосподарських угідь України близько 5 млн. га, або 20 %, 

займають площі під сільськогосподарськими культурами, які належать 

до дрібнонасіннєвих, тобто тими, маса тисячі насінин яких є меншою 

за 5 г [8]. Це, в основному, овочеві, олійні та переважна більшість 

бобових і злакових трав. 

Отримання високих урожаїв цих культур неможливе без 

наявності достатньої кількості високоякісного насіння [10]. Його 

отримують у процесі післязбиральної обробки, яка потребує суттєвого 

покращання [2; 7; 9]. 

Основною причиною такої ситуації є те, що здебільшого очисні 

машини здійснюють сепарацію насіннєвих сумішей на повітряно-

решітно-трієрних чи фрикційних робочих органах. Проте насінини 

багаторічних трав, особливо райграсу пасовищного і його 

важковідділюваних домішок пирію чи медунки, не мають домінуючої 

ознаки подільності, оскільки мало чим відрізняються між собою за 

розмірами, формою, коефіцієнтом тертя. Відсутність достатньо 

ефективних засобів для їх розділення призводить до втрати в процесі 

післязбиральної обробки кондиційних (повноцінних) насінин, які 

досягають 20…30 % [3]. Збільшення виходу очищених насінин, 

наприклад, багаторічних трав лише на 1 % у масштабі країни 

рівнозначне розширенню посівів на понад 20 тис. га [11]. 

Тому існує необхідність розробляти машини, які б враховували 

не тільки фізико-механічні властивості насінин, а й біологічні. 

Вирішити ці проблеми під час сепарування посівного матеріалу 

злакових трав можна використанням у насіннєочисних машинах як 
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додаткового робочого органа електричного поля [5; 12; 15]. За даними 

[1], однією з таких машин може слугувати пневмоелектросепаратор 

[13; 14], в якому розділення компонентів насіннєвих сумішей 

здійснюється за сукупністю їх електричних та аеродинамічних 

властивостей [4]. 

Постановка завдання. Метою роботи є підвищення якості 

посівного матеріалу багаторічних злакових завдяки дослідженню 

процесу пневмоелектросепарування та обґрунтуванню його 

оптимальних параметрів.  

Виклад основного матеріалу. Дослідження процесу 

пневмоелектросепарування посівного матеріалу багаторічних злакових 

трав здійснювали проведенням багатофакторного експерименту. Було 

встановлено вплив регульованих параметрів – подачі насіння 

Q (кг/год), швидкості руху повітря у вертикальному сепарувальному 

каналі Vn (м/c), напруженості електричного поля Е (кВ/см) у зоні 

сепарування – на якісні показники отримуваного посівного матеріалу, 

які виражались відсотковим вмістом К (%) у ньому якісних насінин 

основної культури. 

Експерименти проводили з використанням насіннєвої суміші 

райграсу пасовищного сорту Осип ІІ репродукції вологістю 10 % на 

пневмоелектросепараторі з вертикальним повітряним каналом [16]. 

Під час проведення експериментів насіннєву суміш подавали 

безпосередньо в сепарувальний канал за допомогою вібраційного 

дозатора, що забезпечував рівномірну початкову швидкість руху 

окремих насінин.  

У процесі пневмоелектросепарування отримано фракції 

відсепарованого насіння. З них відбирали проби по 1000 насінин, 

підраховували кількість насінин важковідділюваних бур’янів та 

визначали їх відсотковий вміст. Повторність досліджень – триразова. 

Кожному досліду відповідали конкретні значення подачі посівного 

матеріалу в канал сепаратора, швидкості руху повітря в ньому та 

напруженості електричного поля.  

Проаналізувавши попередньо проведені теоретичні й 

експериментальні дослідження 6, встановили нульові рівні 

досліджуваних параметрів пневмоелектросепарування: подача насіння 

X10 = 3 кг/год; швидкість руху повітряного потоку X20 = 6 м/с; 

напруженість електричного поля X30 = 1 кВ/см. Результати їх 

кодування подано в табл. 1. 
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Таблиця 1 

Результати кодування досліджуваних чинників 

Чинник та 

одиниця виміру 

Н
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н
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о
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о
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Рівні варіювання 
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0
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 (
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ій
 (

+
1
) 

н
у
л
ь
о
в
и

й
 (

0
) 

н
и

ж
н

ій
  
 (

-1
) 

Подача насіння  

Q, кг/год 
X1 x1 1 4 3 2 +1 0 -1 

Швидкість руху 

повітряного 

потоку Vn, м/c 

X2 x2 0,5 6,5 6 5,5 +1 0 -1 

Напруженість 

електричного 

поля Е, кВ/см
 

X3 x3 0,15 1,15 1 0,85 +1 0 -1 

 

Під час проведення багатофакторного експерименту 

контрольованим параметром був вміст якісних насінин основної 

культури в досліджуваному матеріалі. Для знаходження коефіцієнтів 

полінома було використано трирівневий план другого порядку Бокса – 

Бенкіна. План-матрицю та результати багатофакторного експерименту 

наведено в табл. 2. 

Таблиця 2 

План-матриця та результати проведення багатофакторного  

експерименту 

№ 

Значення 

кодованих 

чинників 

Результати визначення вмісту 

основної культури у 

відсепарованих пробах, % Середнє 

значення 

x1 x2 x3 
проба  

1 

проба  

2 

проба  

3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 -1 -1 0 90 89 88 89 

2 1 -1 0 86 88 90 88 

3 -1 1 0 96 95 94 95 

4 1 1 0 80 82 84 82 
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Продовження табл. 2 

 

У результаті опрацювання отриманих даних багатофакторного 

експерименту й використання програмного забезпечення Statistica 8.0 

отримано рівняння регресії для вмісту насінин основної культури в 

посівному матеріалі райграсу пасовищного:  

- у кодованих позначеннях:  

К = 97,45 + 0,0412x1  - 0,0425x2  - 0,5838 x3 + 0,4175 x1x2 + 

+ 0x1x3 + 0,1675x2x3  - 0,596x1
2 

+ 0,0717x2
2  

- 0,0171x3
2
;(1) 

- у натуральних значеннях:  

К = 91,54 + 4,21Q + 3,72V - 18,85E + 0,417Q
2  

- 0V
2
 + 

+ 7,444E
2  

-  1,192QV + 0,478QE - 0,228VE.                     (2) 

Відтворюваність результатів експерименту перевіряли за 

критерієм Кохрена. Гіпотеза відтворюваності дослідів приймалась, 

якщо розрахункове значення Gp критерію було менше від його 

табличного значення. У нашому випадку розрахункове значення 

Gp= 0,173, що менше від табличного значення (Gт= 0,3346). Це 

свідчить про відтворюваність експерименту. 

Для рівняння (1) побудовано поверхні відгуку (рис. 1−3), за 

якими визначено оптимальні параметри процесу 

пневмоелектросепарування. Функція К = f (Е, Q) залежності вмісту у 

відсепарованому матеріалі насінин основної культури від 

напруженості електростатичного поля в каналі сепаратора та подачі 

насіннєвої суміші (див. рис. 1) набуває максимального значення при 

0,4 >Q > -0,4 та Е = -1, що в натуральних величинах становить 3,4 >Q 

>2,6 кг/год та Е = 0,85кВ/см. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 -1 0 -1 86 87 88 87 

6 1 0 -1 88 90 92 90 

7 -1 0 1 96 96 96 96 

8 1 0 1 89 88 90 89 

9 0 -1 -1 90 91 89 91 

10 0 1 -1 93 92 92 92 

11 0 -1 1 94 88 88 90 

12 0 1 1 95 92 92 93 

13 0 0 0 88 89 90 89 

14 0 0 0 91 93 89 91 

15 0 0 0 90 89 91 90 
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Рис. 1. Поверхня відгуку К = f (Е, Q). 

За такого режиму роботи сепаратора вміст насінин основної 

культури досягав К = 97…98,2%. 

Функція К = f (Q, V) залежності вмісту насінин основної 

культури від швидкості повітряного потоку в каналі сепаратора та 

подачі насіннєвої суміші (див. рис. 2) набуває максимального значення 

при 0,2 > Q > -0,2 та V = 0,8 … 1, що в натуральних величинах 

становить 3,2>Q >2,8кг/год та V = 6,2…6,5м/с. За таких параметрів 

роботи сепаратора вміст насінин основної культури сягає К = 97,6%. 

 
Рис. 2. Поверхня відгуку К = f (Q, V). 
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Функція К = f (Е, V) залежності вмісту насінин основної культури 

від напруженості електростатичного поля та швидкості повітряного 

потоку в каналі сепаратора (див. рис. 3)  набуває максимального 

значення при Е = -1 та V = -1, що в натуральних величинах становить 

Е = 0,85 кВ/смта V = 5,5 м/с. 

За такого режиму роботи сепаратора вміст насінин основної 

культури сягав К = 98 %. 

 
Рис. 3. Поверхня відгуку К = f (Е, V). 

Перевірку адекватності отриманих результатів виконано за 

критерієм Фішера, розрахункове значення якого F = 0,877. Його 

табличне значення для даного випадку становитиме Fт= 2,12. Оскільки 

розрахункове значення критерію Фішера є меншим від табличного, то 

можна стверджувати, що модель є адекватною. 

Аналіз отриманих результатів дав змогу визначити оптимальні 

значення регульованих параметрів роботи пневмоелектричного 

сепаратора, за яких отримують найякісніший посівний матеріал. Для 

забезпечення максимальної ефективності відділення від райграсу 

пасовищного важковідділюваних домішок необхідно забезпечити 

швидкість повітряного потоку Vп = 5,5…6,2м/с, напруженість 

електростатичного поля в сепарувальному каналі Е = 0,85…0,92кВ/см, 

подачу насіннєвої суміші Q = 2… 3,2кг/год. 

За наведених параметрів роботи сепаратора вміст насінин 

основної культури складав К = 97…98,2%і відповідав вимогамДСТУ 

7160:2010 «Насіння овочевих, баштанних, кормових і пряно-

ароматичних культур. Сортові та посівні якості. Технічні умови», 

згідно з яким цей показник повинен становити 90…95 %. 
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Висновки. 1. На якість процесу пневмоелектросепарування 

насіннєвих сумішей райграсу пасовищного значний вплив мають 

досліджувані регульовані параметри: швидкість повітряного потоку, 

подача насіннєвої суміші та напруженість електростатичного поля. 

2. Проведенням багатофакторного експерименту визначені 

оптимальні режими роботи сепаратора, за яких досягають 

максимального відділення важковідділюваних домішок від 

досліджуваної насіннєвої суміші: швидкість повітряного потоку  

Vп = 5,5…6,2м/с; напруженість електростатичного поля в 

сепарувальному каналі Е = 0,85…0,92кВ/см; подача насіннєвої суміші 

Q = 2… 3,2кг/год. 

3. Використання запропонованого пневмоелектросепаратора в 

технологічній лінії підготовки насіння багаторічних злакових трав, 

зокрема райграсу пасовищного, дозволяє суттєво підвищити якість 

отримуваного посівного матеріалу та довести вміст у ньому 

важковідділюваних домішок бур’янів до вимог ДСТУ 7160:2010 

«Насіння овочевих, баштанних, кормових і пряно-ароматичних 

культур. Сортові та посівні якості. Технічні умови». 
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Ковалишин С., Дадак В.Дослідження процесу відділення 

домішок важковідділюваних бур'янів із насіннєвих сумішей 

злакових трав 

Робота присвячена дослідженню процесу сепарування насіння 

багаторічних злакових трав на пневмоелектричному сепараторі. У ній 

висвітлено основні проблеми їх післязбиральної обробки. 

Проведенням багатофакторного експерименту визначено вплив 

регульованих параметрів – подачі насіння в канал 

пневмоелектросепаратора, швидкості в ньому повітряного потоку та 

напруженості електричного поля – на якість відсепарованого 

насіннєвого матеріалу райграсу пасовищного.  

Обґрунтовано оптимальні значення регульованих параметрів 

пневмоелектросепарування, за яких вміст важковідділюваних домішок 

бур’янів у насіннєвій суміші райграсу пасовищного є найменшим.  

Доведено, що використання в технологічній лінії підготовки 

насіння багаторічних злакових трав пневмоелектросепаратора дозволяє 

забезпечити якість насіннєвого матеріалу райграсу пасовищного, який 

відповідатиме вимогам існуючих стандартів. 

Ключові слова: райграс пасовищний, багаторічні злакові трави, 

насіннєва суміш, пневмоелектросепаратор, якість посівного матеріалу. 

 

Kovalyshyn S., Dadak V. Study of separation of impurities hard 

to separate weed seed grasses mixes 

The work deals with the separation of seeds of perennial grasses in 

pnevmoelektric separator. It highlights the main problems of post-harvest 

processing. Conducting multivariate experiment the influence of controlled 

parameters - size coulter channel pnevmoelektric separator, rate it air flow 

and electric field separated from the quality of perennial ryegrass seed. 

Grounded optimal values of adjustable parameters separating in which 

hard to separate weed seed impurities content in weed seed mixtures 

perennial ryegrass is the smallest. 

It is proved that the use of a production line preparation of seeds of 

perennial grasses pnevmoelektric separator ensures quality perennial 

ryegrass seed accordance with existing standards. 



25 

 

 

 

 

Key words: perennial ryegrass, perennial grasses, seed mixture, 
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Ковалишин С., Дадак В. Исследование процесса отделения 

примесей трудноотделимых сорняков из семенных смесей 

злаковых трав 

Работа посвящена исследованию процесса сепарирования семян 

многолетних злаковых трав на пневмоэлектрических сепараторах. В 

ней раскрыты основные проблемы их послеуборочной обработки. 

Проведением многофакторного эксперимента определено влияние 

регулируемых параметров – величины подачи семян в канал 

пневмоэлектросепаратора, скорости в нем воздушного потока и 

напряженности электрического поля на качество отсепарированного 

семенного материала райграса пастбищного. 

Обоснованы оптимальные значения регулируемых параметров 

пневмоэлектросепарирования, при которых содержание 

трудноотделимых примесей сорняков в семенной смеси райграса 

пастбищного является наименьшим. 

Доказано, что использование в технологической линии 

подготовки семян многолетних злаковых трав 

пневмоэлектросепаратора позволяет обеспечить качество семенного 

материала райграса пастбищного, соответствующее требованиям 

существующих стандартов. 

Ключевые слова: райграс пастбищный, многолетние злаковые 

травы, семенная смесь, пневмоэлектросепаратор, качество посевного 

материала. 
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УДК 621.317.39.822.5 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИБОТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПОВЕРХОНЬ ТЕРТЯ ПІДШИПНИКІВ КОВЗАННЯ 

ТЕПЛОЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ 

МЕТОДОМ ЕЛЕКТРОДНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
 

Я. Шолудько, к.т.н.,В. Шолудько, к.т.н.,Р.Гуменюк,к.т.н. 

Львівський національний аграрний університет 
 

Постановка проблеми. У значної кількості теплоелектро-

енергетичного обладнання (регулюючі органи автоматизованих систем 

тепло-, електро- і холодопостачання, генератори та стартери мобільної 

техніки тощо) конструкцією передбачено використання підшипників 

ковзання, які, як правило, виготовляють із сплавів на основі міді 

(латунь, бронза). Ці підшипники ковзання являють собою пару тертя 

«вал-втулка».  

Вал зазвичай виготовляють із різних марок легованої вуглецевої 

сталі, а втулку – із згаданих раніше сплавів на основі міді. Підбір 

матеріалів цих пар тертя проводять внаслідок проведення 

експериментальних досліджень з визначення триботехнічних 

характеристик (коефіцієнта тертя, величини спрацювання тощо), які 

потребують значних затрат часу і відрізняються невисокою точністю.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій.Дослідження 

триботехнічних характеристик науковці здійснюють з використанням 

молекулярно-механічної [1; 2] та структурно-енергетичної [3; 4] 

теорій. Згідно зі структурно-енергетичною теорією необхідною 

умовою високої зносостійкості та антифрикційності тертьових 

спряжень машин і обладнання є утворення на їх поверхнях тертя нової 

фази – вторинних структур (ВС), які захищають основний матеріал від 

механічної і фізико-хімічної деструкції. 

Однією з найактуальніших задач сучасної теорії є вивчення 

кінетики утворення, трансформації і руйнування ВС. Дослідження 

складу, будови і властивостей ВС здійснюється за залишковими 

явищами (з допомогою електронної мікроскопії, електронографії, 

ОЖЕ-спектроскопії [2; 3]) та за кінетикою процесів їх утворення і 

руйнування (з допомогою електродного потенціалу, вентильного 

ефекту тощо [5; 6].У роботах [3; 6] доведена необхідність і 

перспективність застосування методу електродного потенціалу (ЕП) 

для дослідження триботехнічних характеристик поверхонь тертя. 
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Постановка завдання. Метою роботи є підтвердження 

доцільності використання методу ЕП для дослідження триботехнічних 

характеристик поверхонь тертя спряжень ковзання 

теплоелектротехнічного обладнання в кінетиці. 

Виклад основного матеріалу.Дослідження триботехнічних 

характеристик поверхонь тертя спряжень ковзання здійснювали на 

лабораторній установці та за методикою, описаними в [3; 6]. 

У роботі [6] представлено типові закономірності зміни 

електродного потенціалу залежно від питомого навантаження на 

дослідні зразки за постійної швидкості ковзання, а також від швидкості 

ковзання за постійного питомого навантаження. На цих рисунках 

позначено три ділянки: ділянку неусталених процесів (припрацювання 

зразків); ділянку усталених процесів утворення й руйнування ВС 

(нормальне механічно-хімічне спрацювання) і ділянку переходу до 

підсиленого руйнування (холодний, гарячий задири). У ділянці 

усталених процесів утворення й руйнування ВС відзначаються два 

рівні, які відповідають вторинним структурам І і ІІ типів. 

Мікроскопічний, електронномікроскопічний, електронографічний 

аналізи та триботехнічні дослідження показали, що ВС І типу – це 

тверді  розчини кисню та інших активних компонентів мастильного 

середовища в металі, а ВС ІІ типу – це хімічні сполуки кисню та інших 

активних компонентів мастильного середовища з металом 

нестехіометричного складу. 

Дослідженню піддавали зразки з чистої міді (М1) та сплавів наїї 

основі (латуні – ЛС59-1, бронзи – БрОНФ 10-1-1, бронзи – БрОФ 6,5-

4,0). Контртілом слугував зразок із сталі 9ХВГ,загартований до  

62-64 одиниць HRC.На рис. 1, а відображено експериментальні 

результати дослідження кінетики утворення трансформації й 

руйнування ВС за допомогою ЕП залежно від питомого навантаження 

при терті загартованої сталі 9ХВГ по міді (М1) в середовищі гліцерину 

з добавками: 1-10% 0,1 нормального розчину Na2SO3; 2-10% 

дистильованої води; 3-10% трипроцентного розчину перекису водню. 

Тертя здійснювалось із постійною швидкістю відносного переміщення 

твердих тіл. На рис.1, б і 1, в представлено ідентифікацію зміщень ЕП 

для міді за спрацюванням і значенням коефіцієнта тертя. Ідентифікація 

показів ЕП за структурними ознаками (електронні фотографії і 

електронограми) виконана з врахуванням ВС першого і другого типів 

(рис.2 і 3). Фотографування  і отримання електронограм здійснювали з 

поверхонь тертя, що працювали в середовищі гліцерину з додаванням 

10% дистильованої води. 
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Рис.1. Кінетика зміни електродного потенціалу, спрацювання 

і коефіцієнта тертя залежно від навантаження притерті 

загартованої сталі 9ХВГ по міді в середовищі гліцерину з 

добавлянням: 1 – відновника; 2 – дистильованої води;  

3 – окиснювача. 
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Аналіз отриманих результатів показує, що в разі додаваннядо 

мастильного середовища (гліцерину) відновника відбувається 

зміщення ЕП до ділянки більш від'ємних значень, ав разі додавання 

окиснювача – до ділянки менш від’ємних значень порівняно з 

показами ЕП поверхонь цього ж зразка, що працював у середовищі 

гліцерину з додаванням 10 % дистильованої води (див.рис.1, а). 

Криві залежностей коефіцієнта тертя і спрацювання від 

навантаження для міді (рис.1, б, в) показують, що між показами ЕП і 

цими характеристиками існує кореляція. Чим більше зміщення ЕП до 

ділянки менш від'ємних значень, тим менше спрацювання мідного 

зразка і більше значення коефіцієнта тертя. 

Дослідженнями [6; 7] встановлено, що рівню більш від’ємних 

значень ЕП відповідають ВС І типу, а рівню менш від’ємних значень 

ЕП – ВС ІІ типу. Це підтверджується електронномікроскопічними та 

електронографічними дослідженнями. На електронній фотографії (див. 

рис.2, а) чітко видно аморфізовані шари (тверді розчини кисню та 

інших активних компонентів у металі), які за своїми властивостями та 

будовою відповідають ВС І типу. На рис. 2,в наведена електронограма 

цих же структур, отримана з допомогою електронного мікроскопа в 

режимі мікродифракції. Під час дослідження ВС І типу в цьому режимі 

фіксувались дифузні ореоли. Результати розрахунку міжплощинних 

відстаней досить точно підтверджуються дослідженнями, виконаними 

в [6; 7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Вторинні структури І типу на поверхні міді: 

а – субмікроструктура; б – електронограма. 

а) б) 
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На рис. 3,а видно крихкий шар (хімічні сполуки кисню та інших 

активних компонентів мастильного середовища нестехіометричного 

складу з основним металом), які за своїми властивостями й будовою 

відповідають ВС ІІ типу. Електронограма цих ВС показана на  

рис. 3,б. 

Для міді ділянка ВС І типу (див. рис. 1, а) лежить у границях 

навантажень: для відновного середовища – 3,5÷13 МПа; для 

мастильного середовища з додаванням дистильованої води − 4÷8 МПа; 

для окиснювального мастильного середовища – 5÷15,5 МПа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Після перехідного періоду, який у даному випадку для всіх 

наведених мастильних середовищ закінчується приблизно при одному 

і тому ж навантаженні, рівному 20 МПа (див. рис.1, а), поверхня міді 

покривається тільки ВС ІІ типу (див. рис. 3, а, б). Слід відзначити, що 

для міді зі збільшенням окисної здатності мастильного середовища 

розширюється ділянка існування на поверхнях тертя ВС ІІ типу та 

збільшується їх протизадирна стійкість. 

Закономірності зміни ЕП, спрацювання і коефіцієнтів тертя під 

час дослідження зразків зі сплавів на основі міді (ЛС-59-1; БрОНФ10-

1-1; БрОФ 6,5-4,0) залежно від навантаження при постійній швидкості 

відносного переміщення показані на рис.4. Порівняння цих 

характеристик з такими ж характеристиками, отриманими під час 

дослідження модельного матеріалу (міді М1), показує, що відмінність 

між ними є в діапазонах існування ВС І і ІІ типів, границях переходу 

ВС І типу у ІІ, різних коефіцієнтах тертя та спрацюванні.  

Рис. 3. Вторинні структури ІІтипу на поверхні міді: 

а – субмікроструктура; б – електронограма. 

а) б) 
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Рис. 4. Кінетика зміни електродного потенціалу, спрацювання і 

коефіцієнта тертя залежно від навантаження при терті загартованої 

сталі 9ХВГ по сплавах на основі міді: 1 – ЛС59-1; 2 – БрОНФ10-1-1; 

3 – БРОФ6,5-0,4, у середовищі гліцерину + 10 % дистильованої 

води. 
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Закономірності зміни ЕП, спрацювання та коефіцієнтів тертя 

майже не відрізняються від цих же закономірностей, отриманих під час 

дослідження чистої міді (див. рис.1). У загальному випадку на ділянці 

нормального тертя та спрацювання діапазон існування ВС І типу на 

поверхнях тертя бронз (рис.4) незначний: для БрОФ 6,5-4,0 – від 2 до 

2,5 МПа; для БрОНФ10-1-1 – від 4 до 7,5 МПа; для латуні ЛС-59-1 – 

від 5 до 12,5МПа. Значно ширший діапазон існування ВС ІІ типу. Для 

цих же матеріалів відповідно: від 6 до 50 МПа; від 11 до 42 МПа; від 

18 до 37,5 МПа. Характер зміни спрацювання та коефіцієнтів тертя 

такий, як і в чистої міді (див. рис.1). 

Висновки. Наведені результати експериментів показали 

доцільність застосування методу ЕП для дослідження триботехнічних 

характеристик поверхонь тертя підшипників ковзання 

теплоелектроенергетичних машин і обладнання. Отримані 

закономірностіпід час дослідження модельного матеріалу (міді М1) і 

сплавів на його основі при різних навантаженнях із застосуванням 

нейтральних, окиснювальних і відновних мастильних середовищ дали 

змогу встановити ділянки нормальних механохімічних процесів 

утворення й руйнування ВС І і ІІ типів, границі перехідних процесів та 

критичні точки переходу до підсиленого руйнування (пошкодження). 
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ШолудькоЯ., ШолудькоВ., ГуменюкР.Дослідження 

триботехнічних характеристик поверхонь тертя підшипників 

ковзання теплоелектроенергетичного обладнання методом 

електродного потенціалу 

Показана доцільність застосування методу електродного 

потенціалу для дослідження процесів тертя і спрацювання 

підшипників ковзання енергетичного обладнання. Здійснено 

ідентифікацію показів електродного потенціалу з даними величин 

спрацювання і коефіцієнтів тертя. Досліджено поверхні тертя з 

допомогою електронної мікроскопії, зокрема електронографії. 

Ключові слова: тертя, спрацювання, підшипник ковзання, 

електродний потенціал, електронна мікроскопія, електронографія. 

 

Sholudko Ya., Sholudko V., Humenyuk R..Research of 

tribotechnical characteristics of the friction bearings surfaces of 

thermoelectric and energy equipment by the electrode potential method 

The expediency of the method of the electrode potential was 

considered for the study of friction and wear of the slider bearing of power 

equipment. The electrode potential data were identified with the variables of 

the wear and friction coefficients. The friction surface was studied by means 

of electron microscopy, including electron diffraction investigation method. 

Keywords: friction, wear, slider bearing, electrode potential, electron 

microscopy, electron diffraction investigation method. 

 

Шолудько Я., Шолудько В., Гуменюк Р. Исследование 

триботехнических характеристик поверхностей трения 

подшипников скольжения теплоэлектроэнергетического 

оборудования методом электродного потенциала 

Показана целесообразность применения метода электродного 

потенциала для исследования процессов трения и износа подшипников 

скольжения энергетического оборудования. Осуществлена 

идентификация показателей электродного потенциала  с показателями 

величин износа и коэффициентов трения. Исследованы поверхности 

трения с помощью электронной микроскопии, в частности 

электронографии. 

Ключевые слова: трение, износ, подшипник скольжения, 

электродный потенциал, электронная микроскопия, электронография. 
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УДК 621.313.333 

КОНТИНУАЛЬНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ 

ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ АСИНХРОННОЇ МАШИНИ ІЗ 

ЗУБЧАСТИМ ФЕРОМАГНІТНИМ РОТОРОМ 

 

Д. Гречин, к. т. н., А. Герман, ст. викладач, І. Дробот, ст. викладач 

Львівський національний аграрний університет 

 

Постановка проблеми. Математичне моделювання 

нестаціонарних електромагнітних полів у двошаровому провідному 

феромагнітному безгістерезисному циліндрі має практичне значення – 

накопичити інженерний досвід з метою його поширення на аналіз 

перехідних процесів у асинхронних машинах з феромагнітними 

роторами, індукційного нагріву, неруйнівного контролю тощо. 

Застосуємо отримані в працях [1−7] результати до моделювання 

електромагнітних полів у асинхронних машинах з масивними 

зубчастими феромагнітними роторами. Для цього необхідно розв’язати 

комплекс задач, які передбачають: 

• формування основних положень математичної теорії 

асинхронних машин із масивними зубчастими феромагнітними 

роторами, орієнтованої на використання числових методів аналізу, які 

коректно враховують магнітну нелінійність, неоднорідність і 

анізотропію матеріалу ротора та поверхневий ефект у їх взаємозв’язку, 

як це зроблено в [1−7]; 

• створення цифрових математичних моделей, як уточнених 

інженерних методик розрахунку нестаціонарних електромагнітних 

полів, характеристик і процесів у асинхронних машинах з масивними 

зубчастими феромагнітними роторами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження 

електромагнітних процесів у провідних феромагнітних елементах 

конструкцій електричних машин є актуальною і однією з найважчих 

задач електродинаміки. Вичерпний її розв’язок з урахуванням 

складності геометрії граничних поверхонь, неоднорідності, 

нелінійності та анізотропності середовищ можливий тільки на основі 

числових методів аналізу і з використанням сучасної обчислювальної 

техніки. Однак для розуміння суті явищ і нагромадження інженерного 

досвіту в цій сфері важливе значення має вивчення електромагнітних 

процесів при порівняно простих геометріях граничних поверхонь. 

У працях [1−3] опубліковано результати досліджень, пов’язаних з 

розрахунком перехідних електромагнітних процесів у нескінченній 
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провідній однорідній ізотропній одношаровій чи двошаровій плиті. 

У [4] створено континуальну математичну модель 

електромагнітного поля лінійної асинхронної  машини. 

Роботи [5−7] присвячені математичному моделюванню 

нестаціонарного електромагнітного поля в одношаровій та двошаровій 

феромагнітних трубах. 

Проведений аналіз результатів розрахунків дає підстави для 

такихвисновків: 

– електромагнітні процеси в провідній феромагнітній плиті чи 

трубі кількісно і якісно залежать від насичення, тому застосування до 

їх розрахунку методів, що ґрунтується на лінійному наближенні 

характеристики намагнічування, є недопустимим; 

– в усталених процесах при гармонічному розподілі густин 

струмів на поверхнях плити чи труби і їх зміні в часі за гармонічними 

законами амплітуди зумовлених насиченням вищих просторових 

гармонічних змінних індукції, напруженості та густини струму і 

амплітуди вищих часових гармонічних цих змінних можуть бути 

сумірними з амплітудами їх основних гармонічних, що позначається на 

розподілі густини потужності в поперечному перерізі і, як наслідок, 

нерівномірності нагріву. 

Постановка завдання. Асинхронна машина з масивним 

зубчастим феромагнітним ротором є надзвичайно складним з погляду 

електромагнітних процесів об’єктом, і її математичне моделювання 

практично має розв’язок тільки за низки спрощувальних допущень: 

• машина має нескінченну довжину; 

• зубцеві зони статора и ротора замінені еквівалентними 

суцільними гомонізованими анізотропними середовищами. 

Ці допущення дозволяють звести задачу розрахунку поля у 

двовимірну область, яка складається з шарів, граничні поверхні яких 

концентричні. 

Виклад основного матеріалу. На рисунку в циліндричній 

системі координат 0r z  зображена область розрахунку 

електромагнітного поля асинхронної машини із зубчастим 

феромагнітним ротором, що відповідає одній полюсній поділці, тобто 

куту π / ,p  де p  – кількість пар полюсів. Вона складається із семи 

шарів: центрального отвору ц( 0);r r   ярма ротора 1 ц( );r r r 

зубцевої зони ротора 2 1( );r r r   повітряного проміжку δ 2( );r r r 

зубцевої зони статора δ 3( );r r r   ярма статора 4 3( )r r r   і 
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зовнішнього простору 4( ).r r 
 

 
Рис. Область розрахунку електромагнітного поляасинхронної машини 

із зубчастим феромагнітним ротором. 

Електромагнітне поле в машині двовимірне: вектор A магнітного 

потенціалу и вектор J густини струму мають лише складову вздовж осі 

0z, паралельну збуджувальними струмам, а вектор B магнітної індукції 

та вектор H напруженості магнітного поля – тільки складову в площині 

поперечного перерізу машини. Поле періодичне з періодом 2π / p . 

Центральний отвір, повітряний проміжок і зовнішній простір – це 

лінійні ізотропні непровідні середовища (повітря) з характеристикою 

намагнічування. 

0 α 0 αν ;  ν .r rH B H B   

Електромагнітне поле в цих шарах задовольняє рівняння 

Лапласа.Ярмо ротора, зубцева зона ротора, зубцева зона статора і ярмо 

статора – це нелінійні феромагнітні середовища, характеристика 

намагнічування яких задана (див. [5]) у вигляді двох скалярних 

функцій: 

α α α α( , );   ( , )r r r rH H B B H H B B  , (1) 

і електромагнітне поле в цих шарах задовольняє рівняння Максвелла. 

Ярмо ротора і його зубцева зона є провідним феромагнітним 
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середовищем, а зубцева зона статора и ярмо статора − непровідне 

феромагнітне середовище. З іншого боку, ярмо ротора і статора 

ізотропні, а їх зубцеві зони – гомонізовані анізотропні. 

Електромагнітне поле в шарах машини описується такими рівняннями 

[5]: 

у центральному отворі − рівнянням Лапласа: 

2 2

2 2 2

1 1
0;

α

A A A

r r r r

  
  

  
 (2) 

в ярмі ротора − рівняннями Максвелла: 

α α
2 α

1 1
γ ( ) ; ;    ;

α α

r
r

H H H A A A
r B B

r r r t r r

    
      

    
 (3) 

у зубцевій зоні ротора − рівняннями Максвелла: 

α α
3 α

1 1
γ ; ;    ;

α α

r
r

H H H A A A
B B

r r r t r r

    
      

    
 (4) 

у повітряному проміжку − рівнянням Лапласа: 

2 2

2 2 2

1 1
0;

α

A A A

r r r r

  
  

  
 (5) 

у зубцях статора − рівняннями Максвелла: 

α α
3 α

1 1
( ); ;    ;

α α

r
r

H H H A A
J r B B

r r r r r

   
      

   
 (6) 

у ярмі статора − рівняннями Максвелла: 

α α
α

1 1
0; ;    ;

α α

r
r

H H H A A
B B

r r r r r

   
     

   
 (7) 

у зовнішньому просторі − рівнянням Лапласа: 

2 2

2 2 2

1 1
0,

α

A A A

r r r r

  
  

  
 (8) 

де A – векторний магнітний потенціал відповідного шару машини, 

α α, , ,r rB B H H  – проекції на осі системи координат відповідно вектора 

B магнітної індукції та вектора H напруженості магнітного поля шару 

машини; 3( )J r  – задана густина струму зубцевого шару статора, 

2 3γ ( ),  γr  – питома електрична провідність шару матеріалу ротора. 

Контактні умови [5] – це рівності магнітних потенціалів A і 
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тангенціальних складових αH напруженості на контактній поверхні 

сусідніх шарів. 

Висновки. 1. Розроблено континуальну математичну модель 

електромагнітного поля асинхронної машини із зубчастим 

феромагнітним ротором при заданих струмах фаз у двовимірній 

постановці, в основі якої лежить семишарова структура. Кожен її 

елемент однорідний, ізотропний чи анізотропний, провідний чи 

непровідний, з лінійними чи нелінійними магнітними властивостями. 

Для кожного шару складено рівняння електромагнітного поля, 

записані магнітні властивості, сформульовано контактні умови. На цій 

основі легко розробити дискретне відображення поля. 

2. Створена математична модель враховує всі найважливіші 

фактори, які впливають на розподіл електромагнітного поля, у їх 

взаємозв’язку, а саме: насичення магнітопроводу машини, магнітну 

анізотропію її магнітопроводу, реальний гармонічний розподіл густини 

струму зубцевого шару машини, електричну провідність ротора 

машини. 
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Гречин Д., Герман А., Дробот І. Континуальна математична 

модель електромагнітного поля асинхронної машини із зубчатим 

феромагнітним ротором 

Об’єкт дослідження − асинхронна машина з масивним зубчастим 

феромагнітним ротором, як електромеханічний перетворювач енергії, 

який складається із шихтованого статора, на осерді якого розташована 

обмотка з довільним просторовим розподілом провідників по пазах, і 

зубчастим провідним феромагнітним ротором. Створена континуальна 

математична модель її електромагнітного поля, що складається із семи 

шарів, при заданих струмах фаз обмотки статора. Електромагнітне 

поле в машині двомірне: вектор магнітного потенціалу і вектор 

густини струму мають тільки складову вздовж осі обертання, а вектор 

магнітної індукції і вектор напруженості магнітного поля – тільки 

складові у площині поперечного перерізу машини. Центральний отвір, 

повітряний проміжок і зовнішній простір – лінійні ізотропні непровідні 

середовища (повітря), і електромагнітне поле в цих середовищах 

задовольняє рівняння Лапласа. Ярмо ротора, зубцева зона ротора, 

зубцева зона статора і ярмо статора – нелінійні феромагнітні 

середовища, характеристики намагнічування яких задані у вигляді 

двох скалярних функцій, і електромагнітне поле у цих середовищах 

задовольняє рівняння Максвелла. Ярмо ротора і його зубцева зона − 

провідні середовища, а зубцева зона статора і ярмо статора – 

непровідні середовища. 

Ключові слова: асинхронна машина, математична модель, 

електромагнітне поле, зубчастий провідний феромагнітний ротор, 

контактні та граничні умови. 

 

Hreczyn D., Herman A., Drobot I. Continual mathematical model 

electromagnetic field linear induction machines 

Object of research − linear asinchrono machine with massive serrated 
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ferromagnetic-netic runner, like electro-transformation-input. The energy, 

consisting of laminated Staten pa, at the core of which is winding with 

arbitrary spatial distribution conductors in the grooves, and a gear 

conductive fer-ferromagnetic runner. Created continual mathematical model 

of its electromagnetic field with given currents of the stator winding phase, 

which consists of seven layers. The electromagnetic field in a two-

dimensional machine: magnetic vector potential and current density vector 

has only a component along the axis of rotation, and the magnetic induction 

vector and the vector of the magnetic field - only account-ing in the cross-

sectional plane of the machine. Lower-her airspace, the air gap and the 

upper air space − iso tropic linear conductive medium (air) and 

electromagnetic-netic field in these layers satisfies the Laplace equation. 

Jarmo runner runner tooth area, the tooth of the stator and the yoke of the 

stator area - nonlinear ferromagnetic environment, characteristic of the 

magnetization of which is given in the form of two scalar functions, and the 

electromagnetic field in these layers satisfies the Maxwell equations. Jarmo 

runner and perforated zone ferromagnetic conductive medium, and the 

stator tooth zone and the yoke of the stator - nonconductive ferromagnetic 

medium. Recorded field equations, the magnetic properties of the layers, 

contacts and boundary conditions. 

Key words: linear induction machine, mathematical model, 

electromagnetic field, a tooth-conductive ferrimagnetic chaty runner, 

contact and boundary conditions. 

 

Гречин Д., Герман А., Дробот И. Континуальная 

математическая модель электромагнитного поля асинхронной 

машины с зубчатым ферромагнитным ротором 

Объект исследования − асинхронная машина с массивным 

зубчатым ферромагнитним ротором, как электромеханический 

преобразователь энергии, состоящий из шихтованного статора, на 

сердечнике которого расположена обмотка с произвольным 

пространственным распределением проводников по пазам и зубчатым 

проводным ферромагнитным ротором. Создана континуальная 

математическая модель ее электромагнитного поля при заданных токах 

фаз обмотки статора, состоящей из семи слоев. Электромагнитное поле 

в машине двухмерное: вектор магнитного потенциала и вектор 

плотности тока имеют только составляющую вдоль оси вращения, а 

вектор магнитной индукции и вектор напряженности магнитного поля 

− только составляющую в плоскости поперечного сечения машины. 

Центральное отверствие, воздушный промежуток и внешнее 
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пространство − линейные изотропные непроводящие среды (воздух), и 

электромагнитное поле в этих средах удовлетворяет уравнению 

Лапласа. Хомут ротора, зубчатая зона ротора, зубчатая зона статора и 

хомут статора − нелинейные ферромагнитные среды, характеристика 

намагничивания которых задана в виде двух скалярных функций, и 

электромагнитное поле в этих средах удовлетворяет уравнениям 

Максвелла. Хомут ротора и его зубчастая зона − ведущие 

ферромагнитные среды, а зубчастая зона статора и хомут статора − 

непроводящие ферромагнитные среды. 

Ключевые слова: асинхронная машина, математическая модель, 

электромагнитное поле, зубчатый проводный ферромагнитный ротор, 

контактные и граничные условия. 
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УДК 539.621: 621.82.09 

ОСОБЛИВОСТІ ТРИБОЛОГІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ СТАЛЕЙ 45 ТА 

У8 У ПАРІ З ПЛАЗМОВО-ОКСИДОКЕРАМІЧНИМИ ШАРАМИ, 

СИНТЕЗОВАНИМИ НА СПЛАВІ Д16Т 

 

В. Довгуник, к. т. н., М. Студент, д. т. н. 

Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України, Львів 

О. Калахан, д. т. н. 

Львівський національний аграрний університет 

 

Постановка проблеми. Алюмінієві сплави, завдяки високій 

питомій міцності, широко використовують у різноманітних галузях 

промисловості – авіаційній, автомобільній, енергетиці, будівельній 

індустрії тощо. Сплави практично не використовують після 

стандартних режимів термічної обробки, оскільки вони виявляють 

низьку корозійну тривкість і схильні до схоплювання під час 

фрикційної взаємодії. Це зумовлює проведення поверхневого 

модифікування сплавів, яке здійснюють здебільшого гальванічним 

нанесенням покриття з хрому. Однак гальванічне хромування – 

екологічно небезпечний технологічний процес, який поступово 

вилучають із виробництва.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Найефективнішою 

технологією модифікування робочих поверхонь деталей із легких 

сплавів сьогодення є синтез на них плазмово-оксидокерамічних (ПЕО) 

шарів [1 – 4]. Технологія ПЕО – це плазмовий спосіб електрохімічної 

обробки поверхні в слаболужних електролітах, який реалізують за 

високих електричних напруг. Структура ПЕО шарів, яка утворюється в 

результаті локальної високоенергетичної дії, нагадує спечену оксидну 

кераміку. Ця технологія забезпечує перетворення металевої поверхні 

легких сплавів у ПЕО шар, чим модифікує поверхні легких сплавів. 

Синтезовані ПЕО шари мають підвищену твердість, зносо- та 

корозійну стійкість. Однак недостатньо вивчено вплив змащування 

керамічних контактних пар на трибологічну поведінку ПЕО шарів, що 

стримує впровадження цієї технології у виробництво [1 – 4]. 

Постановка завдання. Останнім часом у світовій практиці 

спостерігається значний інтерес до застосування у фрикційних парах 

екологічно чистих додатків до мастил, зокрема водних розчинів 

гліцерину [4; 5]. З'ясовано, що такі додатки до мінеральних мастил з 
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ними добре сумісні, суміш має кращі змащувальні властивості, ніж 

чисте мінеральне мастило. Коефіцієнт тертя та зношування металевих 

контактних пар за умов граничного мащення зменшуються на порядок 

[5]. Метою роботи було дослідити трибологічну поведінку ПЕО шарів, 

синтезованих на алюмінієвому сплаві Д16Т у різних роздільних 

середовищах у контакті зі сталями 45 та У8 після вакуумного відпалу.  

Методика досліджень. Трибологічну поведінку контактних пар 

сталь – ПЕО шари, що синтезовані на сплаві Д16Т (провідник – 

діелектрик), проводили за умов граничного мащення за схемою "диск – 

колодка" (площинний контакт) на випробувальній установці СМЦ-2 

згідно з ГОСТ 23.224-86. Співвідношення контактних поверхонь за 

фрикційної взаємодії було 0,125. Під час проведення випробувань для 

кріплення нерухомого зразка (колодки) використовували 

самоналаштовуване пристосування, яке забезпечувало сталість 

геометричної площі контакту, строге взаємне розташування 

контактних поверхонь під час фрикційної взаємодії, що 

уможливлювало правильну оцінку змін трибологічних параметрів у 

спряженні за фрикційної взаємодії.  

Зразки “диск” для трибологічних досліджень виготовляли зі 

сплаву Д16Т товщиною 10 мм. На твірній поверхні дисків, яка є 

робочою в трибопарі, синтезували оксидокерамічні шари 

плазмоелектролітним оксидуванням – ПЕО. Покриття синтезували 

імпульсним струмом за частоти 50 Гц у катодно-анодному режимі при 

співвідношенні струмів (Ік/Iа) = 1 та густини струму 20 А/дм
2
 в 

електроліті 3 г/l KOH + 2 г/l Na2SiO3 (водний розчин рідкого скла). 

Товщина покриття після синтезу − приблизно 250…300 мкм. Перед 

трибологічними випробуваннями синтезовані ПЕО шари шліфували 

алмазним кругом до розміру d = 42 0,02 мм та шорсткості  

Ra = 0,3 мкм. Зразки “колодка” виготовляли зі сталей 45 та У8 

аналогічного внутрішнього діаметра та товщини. У трибопарі їх 

використовували після вакуумного відпалу за температури 800 ºС 

упродовж 1 год.  

Під час досліджень одночасно фіксували зміну моментів тертя 

безконтактним індуктивним давачем, змонтованим на валу установки 

та температуру триборозігріву контртіл хромель-алюмелевою 

термопарою, вмонтованою в них на відстані 0,5 мм від зони контакту. 

Швидкість ковзання 0,67 м/с. Контактне навантаження 4 МПа. Час 

випробувань 4 год. Роздільні середовища – мінеральна індустріальна 

олива І-20 (ГОСТ 20799-88) з додатками 0,5 vol % дистильованої води 

(оскільки в мастилі завжди є технологічна та набута вода) та 1 vol % 
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2,5 % водного розчину гліцерину. Під час трибологічних 

експериментів проводили ком’ютерний запис електричних сигналів від 

зміни вимірюваних параметрів у мілівольтах із кроком 0,25 с.  

Зношування зразків визначали гравіметричним методом за 

допомогою аналітичної ваги Radwag WAA 160. Похибка вимірювань 

0,0001г. Мікроструктуру поверхонь тертя після випробувань вивчали 

на мікроскопі Zeiss Stemi 2000-c та на сканувальному електронному 

мікроскопі EVO-40XVP (Carl Zeiss) із системою рентгенівського 

мікроаналізу INCA Energy.  

Виклад основного матеріалу. Фазовий склад ПЕО шарів 

визначає їх механічні й трибологічні характеристики. Покриття, 

синтезовані на сплаві Д16Т методом ПЕО, складаються в основному із 

α– та γ–Al2O3 фаз. Вміст фази α–Al2O3 в ПЕО шарах, синтезованих на 

сплаві Д16Т, перебуває в межах 60…70 %. Наявні також домішки 

муліту (3Al2O3∙2SiO2) та аморфного оксиду алюмінію [3; 4]. Твердість 

оксидних фаз складає 26 GPа для –Al2O3, 17 GPа для –Al2O3,  

0,5 GPа для муліту та 7 GPа для анодно сформованого аморфного 

оксиду алюмінію. ПЕО шари, які складаються в основному з  

–Al2O3, мають високу абразивну зносостійкість [2; 3].  

Електронномікроскопічні дослідження засвідчили, що в 

структурі ПЕО шарів, синтезованих на сплаві Д16Т, наявні сегрегації 

виділень чистої міді – мікронних і нанометричних розмірів (рис. 1).  

 

 

 

 

Рис. 1. Мікроструктура 

ПЕО шару, 

синтезованого на 

сплаві Д16Т. 

Чиста мідь у ПЕО шарі, синтезованому на Д16Т, 

високоймовірно утворюється під час ПЕО процесу, коли одночасно 

утворюються оксиди алюмінію та міді. Залишок розплаву алюмінію 

відновлює оксид міді до чистої міді [2; 3]. Трибологічні 
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дослідженнясталей 45 та У8 у парі з ПЕО шарами в роздільних 

середовищах (мінеральна олива І-20 із додаванням дистильованої води 

та водного розчину гліцерину) виявили відмінності фрикційної 

поведінки контактних пар. Зношування дисків не фіксується 

гравіметричним методом, а результати зносу стальних контртіл із 

досліджених сталей подано на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Знос сталей 45 та У8 у 

парі з ПЕО шарами, 

синтезованими на сплаві Д16Т 

в мінеральній оливі І-20 (1), з 

додаванням 0,5 vol. % 

дистильованої води (2) та  

1 vol. % 2,5 % водного 

розчину гліцерину (3). Питоме 

навантаження 4 МПа. Час 

випробувань 4 год. 

Встановлено, що коефіцієнти тертя й температура 

триборозігріву при додаванні до мінеральної оливи водного розчину 

гліцерину найнижчі (рис. 3). 

а) б) 

Рис. 3. Усереднені значення коефіцієнтів тертя (а) та температури 

триборозігріву (б) у фрикційних парах (час випробувань 4 год): 

1 – ПЕО шари на сплаві Д16 – сталі 45, У8 у мастилі І-20 

(контактне навантаження 4 МПа);2 – мастило І-20 (додаванням  

0,5 % vol. дистильованої води);3 – мастило І-20 (з додаванням 1 % vol. 

2,5 % водного розчину гліцерину), контактне навантаження 3 МПа.  

Дослідженнями змін трибологічних параметрів зазначених 

контактних пар за різних навантажень (рис. 4) виявлено, що додавання 
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водного розчину гліцерину до мінеральної оливи суттєво змінює 

трибологічну поведінку контактних пар. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 4. Усереднені значення коефіцієнтів тертя (а) та температур 

триборозігріву (б) за зміни питомого навантаження у фрикційній парі 

сталь 45 – ПЕО шар на сплаві Д16Т (час випробувань 4 год):  

1 – індустріальна олива І-20; 2 – індустріальна олива І-20 (з 

додаванням 1 % vol. 2,5 % водного розчину гліцерину. 

Коефіцієнт тертя зменшується приблизно у 20 разів, 

температура триборозігріву зони контакту - приблизно в 5 разів. Такий 

перебіг процесу за фрикційної взаємодії найімовірніше зумовлений 

воднем у зоні контакту. За додавання водного розчину гліцерину до 

оливи І-20 після трибологічних випробувань на стальних поверхнях за 

контактування з ПЕО шаром, синтезованим на сплаві Д16Т, не 

виявлено перенесення міді на стальну поверхню в активному 

середовищі. Ймовірно [6], що вибіркове перенесення,як і процес 

водневого зношування та трибосинтез вторинних структурна 

поверхнях тертя, зумовлені впливом водню в іонній формі в зоні 

контакту, оскільки саме протон водню (Н
+
) є рушійною і 

транспортувальною силою за фрикційної взаємодії. Можливими також 

є прояв каталітичної дії ювенільної поверхні заліза (як перехідного 

металу), утворення атомарного кисню, його взаємодія з атомарним 

воднем і синтез води. Про це можуть свідчити ендотермічні реакції в 

зоні контакту. Такий перебіг трибологічного процесу забезпечує 

безокиснювальне зношування стальних контртіл, працездатність 

досліджених контактних пар до навантажень 10 МПа із низкою 

температурою фрикційного розігріву.  

Висновки. Дослідженнями трибологічної поведінки контактних 

пар (синтезовані на алюмінієвому сплаві Д16Т ПЕО шари в парі зі 

сталями 45, У8) виявлено, що додавання водного розчину гліцерину до 
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мінеральної оливи І-20 суттєво змінює їх трибологічну поведінку: 

коефіцієнт тертя зменшується у 20 разів, температура триборозігріву – 

у 5 разів. Спостерігається безокиснювальне зношування стальних 

контртіл. 
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Довгуник В., Студент М., Калахан О. Особливості 

трибологічної поведінки сталей 45 та У8 у парі з плазмово-

оксидокерамічними шарами, синтезованими на сплавіД16Т 
У статті наведено результати досліджень трибологічної 

поведінки контактних пар: ПЕО шари, синтезовані на сплаві Д16Т у 

парі зі сталями 45 та У8. Виявлено, що за додавання водного розчину 

гліцерину до мінеральної оливи І-20 суттєво змінюється трибологічна 

поведінка тріади: коефіцієнт тертя зменшується приблизно у 20 разів, 

температура триборозігріву – у 5 разів; реалізується процес 

безокиснювального зношування стальних контртіл. 

Ключові слова: оксидокерамічні шари, тертя, зношування, 

сталь. 
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Dovhunyk V., Student M., Kalakhan O. Peculiarities of 

tribological behavior of steel 45 and U8 coupled with PEO layers, 

synthesized in the alloy D16T. 

The article contains results investigations tribological behavior of the 

contact: pairs PEO layers synthesized in the alloy D16T coupled with steel 

45 and U8. Found that by the addition of an aqueous solution of glycerol to 

mineral oil I-20 substantially changed triad tribological behavior: friction 

coefficient decreases by about 20 times; the trybohiting temperature – by 

about 5 times and realized the process nonoxidative wear of the steel 

spesimens. 

Key words: plasma oxide ceramic layers, wear, friction, steel. 

 

Довгунык В., Студент М., Калахан О. Особенности 

трибологического поведения сталей 45 и У8 в паре с плазмово-

оксидокерамическими слоями, синтезированными на сплаве Д16Т 
В статье приведены результаты исследований трибологического 

поведения контактных пар: ПЭО слои, синтезированные на сплаве 

Д16Т в паре со сталями 45 и У8. Обнаружено, что при добавлении 

водного раствора глицерина в минеральное масло I-20 существенно 

меняется трибологическое поведение триады: коэффициент трения 

уменьшается примерно в 20 раз, температура триборазогрева – в 5 раз, 

реализуется процесс безокислительного изнашивания стальных 

контртел. 

Ключевые слова: оксидокерамические слои, трение, износ, 

сталь. 
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УДК 631.331.5 

МАШИНА ЗІ СИСТЕМОЮ КЕРУВАННЯ РОЗПОДІЛОМ  

МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ПОВЕРХНЕЮ ПОЛЯ  

 

Я. Семен, к. т. н., Д. Кузенко, к. т. н. 

Львівський національний аграрний університет 

 

Постановка проблеми. Більшість сучасних агрегатів для 

внесення мінеральних добрив працює за принципом поверхневого їх 

розподілу на поверхні оброблюваної ділянки, рухаючись уздовж якої 

робочі органи машин розкидають технологічний матеріал на задану 

ширину захвату [1]. Складовими елементами таких машин є пристрої 

для зберігання й дозованої подачі мінеральних добрив, робочі органи 

для безпосереднього їх внесення та автоматизовані чи 

комп’ютеризовані системи керуванням технологічним процесом [2].  

Особливі вимоги під час внесення технологічних матеріалів 

ставлять до агрегатів, що застосовуються у системах точного 

(керованого) землеробства. Основні з них – це забезпечення 

встановленої ширини захвату та можливість контрольованого 

перерозподілу мінеральних добрив як за напрямком руху, так і за 

шириною захвату розкидача відповідно до визначених характеристик 

кожної конкретної ділянки поля, тобто працюють вони за наперед 

розробленими картами наявності поживних речовин у ґрунті (карт-

технологія) або за безпосереднього їх сканування під час роботи 

агрегату, обладнаного відповідними датчиками (сенсор-технологія). 

Щоб відповідати вказаним вимогам, робочі органи машин мають бути 

адаптованими до широкого спектра змін умов розподілу технологічних 

матеріалів безпосередньо під час їх внесення на поверхню поля. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз конструкцій 

машин та робочих органів для внесення мінеральних добрив з погляду 

ефективності їх застосування в керованому землеробстві свідчить, що 

вони мають певні недоліки, а саме недосконалість стосовно виконання 

завдання із заданою нормою внесення і просторовою точністю [1; 3]. 

Зокрема, це стосується машин з дисковими робочими органами. 

Основні недоліки цих машин – це висока нерівномірність і довільний 

розподіл мінеральних добрив за шириною захвату, яка не завжди є 

нестабільною, та неможливість регулювання траєкторії польоту 

частинок мінеральних добрив після їх сходження з розсіювального 

диска. Такі робочі органи чутливі також до зміни рельєфу поверхні 

поля та дії погодних чинників, зокрема вітру. Ці недоліки роблять 
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недоцільним застосування технології змінних норм внесення 

мінеральних добрив на існуючих машинах з дисковими робочими 

органами.  

Як вирішення проблеми автори [1] пропонують 

використовувати на розкидачах розподільні диски збільшеного 

діаметра, подача азотних, фосфорних та калійних добрив на які 

здійснюватиметься з окремих секцій кузова і керуватиметься 

глобальною системою позиціювання Differential GPS. Підвищити 

технологічну ефективність внесення мінеральних добрив допоможе 

запропонована конструкція чотирилопатевого дискового робочого 

органа з трьома вертикальними ребрами на кожній лопаті, що 

забезпечує сходження гранул окремими потоками з різними 

кінематичними характеристиками [4]. 

Значного поширення набули також розподільні пристрої з 

приймальною камерою [5], в якій добрива попередньо прискорюються 

і подаються на лопатки розкидних дисків з певною швидкістю. 

Підвищити рівномірність поперечного розподілу мінеральних 

добрив дозволяє двоярусний відцентровий розподільний апарат, який 

складається з верхнього кільцевого і нижнього плоского дисків, подача 

гранул на які здійснюється трьома лійкоподібними тукопроводами – з 

одного на нижній, а з двох інших – на верхній диски [5]. Завдяки 

наперед вибраному місцю подачі сектор розсіювання добрив з 

нижнього диска складає кут 120º, а кожен сектор верхнього – 75º.  

Велику увагу дослідники звертають і на кінематику процесу 

сходження добрив з диска, що обертається на вертикально закріпленій 

осі. Так, у науковій праці [6] автор, дослідивши інтенсивність 

сходження мінеральних добрив з відцентрових робочих органів 

залежно від їх фізико-механічних властивостей, конструктивно-

кінематичних параметрів дисків та режимів їх роботи, відзначає, що в 

межах робочої дуги характер сходження добрив з розподільного 

обладнання відповідає нормальному закону розподілу, а часткове 

вирівнювання інтенсивності сходження технологічного матеріалу 

можливе за постійної ширини і змінної довжини від 20 до 100 мм 

поперечного прямокутного перерізу потоку добрив, які подаються на 

диски. 

Постановка завдання. Мета дослідження – обґрунтувати 

конструктивно-технологічну схему керованої дозувально-розподільної 

системи машини для внесення мінеральних добрив.  

Виклад основного матеріалу. Запропонована конструктивно-

технологічна схема керованої системи подачі й розподілу добрив 
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бункерного розкидача призначена для роботи за карт-технологіями. Її 

особливість полягає в наявності гнучких тукопроводів 4 і 9 (див. рис.), 

закріплених під відповідними дозувальними щілинами 2 і 3 ємності 1, 

кожен з яких, незалежно один від одного, скеровує порцію 

технологічного матеріалу до дисків 7 і 8. 

Система зміни норми подачі добрив на кожен розкидний диск 

однакова і складається з дозаторів 2 і 3, які безпосередньо приводяться 

в дію кроковими електродвигунами відповідно КД2 та КД1 через 

блоки узгодження БУ2 і БУ1, та закріплених на тукопроводах 4 і 9 

розсівачів 5, що приводяться в дію відповідними кроковими 

електродвигунами КД3 і КД4 через власні блоки узгодження БУ3 і 

БУ4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Схема керування машиною для внесення мінеральних добрив: 

БК – бортовий комп’ютер; БУ-1, БУ-2, БУ-3, БУ-4 – блоки 

узгодження;  КД1, КД2, КД3, КД4 – крокові електродвигуни; 1 – 

ємність; 2, 3 – дозатори; 4, 9 – тукопроводи; 5 – розсівач; 6 – лопатка; 

7, 8 – диски. 
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Режими роботи крокових електродвигунів задаються залежно 

від швидкості руху МТА та необхідної норми внесення добрив, яка 

визначається бортовим комп’ютером БК на підставі даних заздалегідь 

складеної карти поля за залишковим вмістом (наявністю) поживних 

речовин (добрив, мікроелементів). 

Під час роботи розкидача добрива з ємності 1 через щілину, 

розмір якої задається переміщенням за стрілкою а дозатора 2, 

керованого кроковим електродвигуном КД2, подаються гнучким 

тукопроводом 4 на розсівач 5, що може переміщуватися в 

горизонтальній площині (показано стрілками б і б1) і забезпечувати 

подачу добрив на розсівний диск 7 у будь-яку зону заштрихованої його 

ділянки, завдяки кроковому електродвигуну КД3. При цьому добрива, 

захоплені лопатками 6 диска 7, що обертається, дозовано 

розподіляються поверхнею поля за шириною захвату машини. 

Одночасно з диском 7 за тим самим принципом вносить добрива й 

диск 8, але він має свою керовану систему дозування (за стрілкою а1) і 

подачі (показано стрілками в і в1) технологічного матеріалу. 

Важливою умовою якісного внесення добрив при цьому є 

узгоджена робота обидвох систем їх подачі, дозування та розподілу на 

полі, враховуючи перекриття безпосередньо під час руху та наявність 

висіяних добрив у стикових ділянках між окремими проходами МТА. 

А враховуючи рекомендації [6], у запропонованій конструктивно-

технологічній схемі керування необхідно систематизувати 

обґрунтованість вибору форми і розмірів дозаторів, гнучких 

тукопроводів, поперечного перерізу розсівача, місця подачі добрив на 

диск і кут його нахилу. Для цього планується провести 

експериментальні дослідження з використанням лабораторної 

установки з подальшою обробкою і висвітленням їх результатів у 

наступних публікаціях. 

Висновки. Аналіз конструкцій сучасних машин для внесення 

мінеральних добрив вказує на те, що перспективними єрозкидачі, 

обладнані автоматизованими системами дозування, подачі та 

розподілу технологічного матеріалу поверхнею поля залежно від 

наявності на кожній його ділянці залишкових доз поживних речовин.  

Запропонована конструктивно-технологічна схема керованої 

дозувально-розподільної системи дозволяє підвищити ефективність 

внесення мінеральних добрив, але вимагає досліджень і обґрунтування 

її конструктивно-технологічних параметрів.  
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Семен Я., Кузенко Д. Машина зі системою керування 

розподілом мінеральних добрив поверхнею поля 

Розглянуто проблему підвищення ефективності рівномірного 

розподілу мінеральних добрив розкидними пристроями дискового 

типу. Проаналізовано існуючі конструкції машин, їх робочих органів і 

систем керування. Встановлено основні тенденції розвитку 

конструкцій машин для систем точного землеробства. Запропоновано 

конструктивно-технологічну схему керованої дозувально-розподільної 

системи бункерного розкидача мінеральних добрив. Визначено коло 

питань, що вимагають подальших досліджень. 



54 
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дозатор, розсівач, тукопровід. 

 

Semen Ya.,Kuzenko D. Machine with control system by 

distribution of mineral fertilizers on the field surface 

The problem of efficiency increase of eveness distribution of mineral 

fertilizers is considered by the disk-type distributor devices. The existent 

constructions of machines, its working bodies and control system are 

analysed. The basic directions of constructions progress of machines trends 

for the systems of exact agriculture are set. The structurally-technological 

scheme of the guided dosage-distributive system of the mineral fertilizers 

bunker distributor is proposed. The main directions of further researches are 

defined. 

Key words: mineral fertilizers, disk, control system, metering 

device, sower, fertilizer sprout. 

 

Семен Я., Кузенко Д. Машина с системой управления 

распределением минеральных удобрений по поверхности поля 

Рассматривается проблема повышения эффективности 

равномерного распределения минеральных удобрений 

разбрасывающими приспособлениями дискового типа. 

Проанализированы существующие конструкции машин, их рабочих 

органов и систем управления. Установлены основные тенденции 

развития конструкций машин для систем точного земледелия. 

Предложена конструктивно-технологическая схема управляемой 

дозировочно-распределительной системы бункерного разбрасывателя 

минеральных удобрений. Определен круг вопросов для дальнейших 

исследований. 

Ключевые слова: минеральные удобрения, диск, система 

управления, дозатор, рассеиватель, тукопровод. 
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УДК 628.1 

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ СИСТЕМВОДОПОСТАЧАННЯ В 

УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ПОКРАЩАННЯ 

 

М. Бабич, к. т. н. 

Львівський національний аграрний університет 

 

Постановка проблеми. Забезпечення населення доброякісною 

водою стає чи не найважливішою проблемою. Від її вирішення 

залежить сталий розвиток суспільства та збереження природного 

навколишнього середовища. Незважаючи на те, що Україна має досить 

розвинені системи водопостачання, на сьогодні спостерігається 

погіршення якості водопостачання і зниження надійності роботи 

технічних систем. Це пов’язано з тим, що об’єкти цих систем є 

застарілими, практично не оновлюються і, як наслідок, підвищилась 

аварійність [1]. У багатьох містах перестали функціонувати водоочисні 

споруди. Тому потрібне кардинальне технічне оновлення об’єктів 

водопостачання, впровадження сучасних технологій, забезпечення 

природоохоронних заходів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблем 

водопостачання, взаємозв’язків у водогосподарській сфері та шляхів 

вирішення актуальних соціо-еколого-економічних проблем 

водокористування присвячені роботи [1 – 5]. Аналіз цих джерел 

свідчить про необхідність врахування та систематизації характеристик 

комплексу водопостачання в Україні з метою прогнозування стану 

водопостачання/водоспоживання та визначення першочергових 

напрямів щодо його покращання.  

Постановка завдання. Мета дослідження – узагальнення 

наукових підходів до аналізу сучасних проблем у системах 

водопостачання та окреслення першочергових напрямів щодо їх 

вирішення. 

Виклад основного матеріалу. Системаводопостачання – це 

комплекс інженерних споруд, пристроїв, що забезпечують забір води з 

природних джерел, поліпшення нормативних показників її якості, 

транспортування на необхідні відстані, зберігання її запасів, подачу і 

розподіл споживачам. У населених пунктах використовують  

централізовані системи водопостачання (які забезпечують водою 

житлову та виробничу зону) і децентралізовані (які забезпечують 

водою окремо житлову і окремо виробничу зони). Централізованим 

водопостачанням в Україні забезпечене населення всіх міст і 86,4 % 
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селищ міського типу. Водночас централізованих систем каналізації не 

мають 28 % міст і майже третина селищ міського типу [3; 5]. Це 

спричинює більш інтенсивне забруднення джерел водопостачання, 

оскільки неприпустимо збільшена диспропорція між потужностями 

водопроводу й каналізації. 

Нині в Україні проблема забезпечення населення питною водою 

нормативної якості загострюється внаслідок зростання антропогенного 

навантаження на водні ресурси. Понад 80 % населення України для 

задоволення своїх потреб користується водою з відкритих водоймищ, 

зокрема близько 30 млн осіб споживають воду з Дніпра. На жаль, 

басейни майже всіх річок України забруднені переважно сполуками 

азоту, нафтопродуктами, важкими металами тощо. Стан підземних 

джерел теж здебільшого не відповідає нормативам на питну воду. 

Спостереження за якістю артезіанської води на сучасних водозаборах 

свідчать про її постійне погіршення. Вміст у таких водах заліза, 

марганцю, азотовмісних сполук, показники жорсткості у деяких 

випадках перевищують допустимі рівні більше ніж у 10 разів [3]. 

Найбільшою проблемою системи водопостачання в Україні та 

водопровідної мережі зокрема, побудованої 30 − 50 років тому, є її 

спрацьованість, що складає 30 %. Це негативно позначається на якості 

очищеної води і є причиною вторинного її забруднення. Найбільш 

зношені мережі в Дніпропетровській (51,4 %) та Львівській (48,4 %) 

областях, найменше – у Волинській (16,5 %), Полтавській (17,1 %) та 

Київській (17,2 %). Подібна ситуація й зі станом водопровідних мереж 

на селі [5]. 

З погіршенням технічного стану водопровідних систем 

знижується ефективність їх роботи та зростають втрати води. Показник 

втрат води у міських мережах є надто високим – у межах 0,4 −  

3,0 м
3
/км/год, у той час як у Західній Європі – 0,1 − 0,4 м

3
/км/год [3; 5]. 

Водопроводи в містах прокладені з чавунних (47 %), сталевих  

(41 %), азбестоцементних (5 %), полівінілхлоридних і поліетиленових 

(3 %) та залізобетонних (2 %) труб. При цьому 24 % мереж 

відпрацювали свій термін, оскільки експлуатуються понад 30 років. Це 

насамперед водопроводи зі сталевих та азбестоцементних труб. Про 

зношений стан сталевих труб свідчать показники їх високої 

аварійності. Так, за середньої аварійності водопровідних 

трубопроводів 116 аварій на 100 км на рік аварійність сталевих 

водопроводів становить 367 аварій на 100 км на рік [3]. 

Недостатня надійність трубопроводів негативно позначається на 

ефективності роботи системи та на якості питної води. Накопичений у 
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трубах осад збільшує шорсткість їх поверхні, сприяє зростанню 

гідравлічного опору труб, формує умови для розвитку мікроорганізмів, 

тим самим забруднюючи питну воду.  

Зростання гідравлічного опору трубопроводів супроводжується 

значними перевитратами електроенергії насосних станцій на 

підтримання необхідних напорів в усіх точках водопровідної  

мережі [5]. 

Основна частина водоочисних споруд та насосних станцій в 

Україні характеризується досить високими показниками питомого 

енергоспоживання. На сьогодні вони вже морально застарілі і 

потребують відновлення або модернізації. Насосні станції 

характеризуються: надлишковою потужністю встановленого насосного 

обладнання (яка в 1,2 – 5,5 раза перевищує потреби); низькими ККД 

робочих агрегатів, а отже, й завищеним енергоспоживанням; 

зношеністю технологічного обладнання [3].На більшості очисних 

споруд застосовуються  недосконалі  технології, реагенти та матеріали, 

які нездатні перешкоджати потраплянню до питної води речовин, які 

можуть стати реальною загрозою здоров'ю людей.  

Аналіз проблем із системами водопостачання вказує на основні 

чинники (причини), що їх зумовили: 

- суттєве погіршення стану джерел водопостачання порівняно зі 

станом на період проектування і будівництва водозаборів, відсутність 

або невпорядкованість зон санітарної охорони водозаборів; 

- зношеність водогонів і розподільних мереж, їх висока 

аварійність, що спричинює вторинне забруднення питної води; 

- значне скорочення обсягів водоспоживання (в основному за 

рахунок зменшення водоспоживання промисловими підприємствами), 

що вимагає перегляду схем водопостачання й потужностей насосного 

обладнання; 

- значна частка водопроводів, прокладених із низькоякісних 

сталевих труб без внутрішньої ізоляції; 

- відсутність приладів обліку води на всіх технологічних стадіях 

її проходження, що не дає змоги оцінити її реальні обсяги; 

- зношеність значної частини водопровідних мереж, внутрішніх 

(будинкових) мереж і сантехнічних приладів; 

- надлишкові потужності встановленого насосного обладнання; 

- надлишкові обсяги підйому й перекачування (на всіх стадіях) 

води, яка потім втрачається у вигляді витоків із розподільних мереж і 

внутрішніх систем будинків або з різних причин недообліковується;  

- низькі ККД зношеного обладнання системи. 



58 

 

 

 

 

На підставі проведеного аналізу технічного стану систем 

водопостачання, а також означених чинників, які спричинили цей стан, 

необхідно виділити наступні пріоритетні кроки, першочергове 

вирішення яких позитивно позначиться на системах водопостачання в 

цілому. 

Насамперед необхідно переглянути схеми водопостачання з 

метою визначення реальних потреб у воді, необхідних потужностей 

насосного обладнання, розподілу водних потоків і оптимізації тисків у 

розподільній мережі. Це дасть змогу зменшити втрати води в системі, 

реальні обсяги її подачі та скоротити витоки з внутрішніх систем 

будинків. 

Також необхідною є заміна морально застарілого й фізично 

зношеного насосного обладнання на сучасне, відповідно до потреб 

системи. Це допоможе оптимізувати тиск у розподільній мережі, 

зменшити водоспоживання й витоки з внутрішніх систем будинків, 

знизити аварійність мережі, що разом дасть змогу зменшити 

енергоспоживання всієї системи. 

Для покращання якості питної води необхідно: здійснити 

реконструкцію водоочисних споруд із впровадженням новітніх 

технологій, які забезпечать доведення сирої води до вимог ГОСТ 2874-

82 “Вода питна”; упорядкувати та запровадити жорсткий контроль за 

зонами санітарної охорони водозаборів; замінити/відновити аварійні і 

зношені трубопроводи, що зменшить вторинне забруднення води. 

Висновки. Аналіз систем водопостачання в Україні свідчить про 

їх незадовільний стан. Тому до основних заходів, які рекомендуються 

для інтенсифікації систем водопостачання населених пунктів, 

належать: проведення комплексного вирішення проблеми 

раціонального використання водних ресурсів, їх відтворення та 

охорона від кількісного і якісного виснаження; перегляд схем 

водопостачання з метою визначення реальних потреб у воді, 

необхідних потужностей насосного обладнання, розподілу водних 

потоків і оптимізації тисків у розподільній мережі; відновлення 

водопровідної мережі; оновлення насосного устаткування; оптимізація 

роботи системи водопостачання населених пунктів. 

Бібліографічний список 

1.  Бабенко Т. В. Системи водопостачання населених пунктів в 

Україні / Т. В. Бабенко, Ю. В. Почта // Науковий вісник НГУ. – 2012. –  

№ 2. – С. 105–108. 



59 

 

 

 

 

2. Василенков В. Є. Системи водопостачання в сільському 

господарстві і їх технологічне оснащення / В. Є. Василенков // 

Енергетика і автоматика. – 2015. – № 1. – С. 55–63. 

3. Технічний стан систем централізованого водопостачання та 

водовідведення [Електронний ресурс]. – Режим доступу : \www/URL: 

http: // cleanwater. org. ua / tehnichnyj-stan-system-tsentralizovanoho-

vodopostachannya-ta-vodovidvedennya. 

4. Стан водопостачання та водовідведення в Україні / 

М. М. Гіроль, О. А. Ткачук, Г. М. Семчук [та ін.] // Вісник Одеської 

державної академії будівництва та архітектури. – 2005. – № 19. – С. 3–

9. 

5. Стан водопровідних мереж України та шляхи запобігання 

погіршенню якості питної води [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : \www/URL: http://polypipe. Info/news/238-

stanvodoprovidnuhmerezhukraini. 

 

Бабич М. Аналіз сучасного стану систем водопостачання в 

Україні та напрями його покращання 

У статті проаналізовано сучасний стан  систем водопостачання в 

Україні. Означено основні чинники (причини), що зумовили проблеми 

із системами водопостачання. На підставі проведеного аналізу 

технічного стану систем водопостачання, а також аналізу чинників 

виділено пріоритетні кроки, першочергове вирішення яких позитивно 

позначиться на системах водопостачання в цілому.  

Ключові слова: система водопостачання, водопровідна мережа, 

трубопровід, насосна станція. 

 

Babych M. Analysis of the current state of water supply systems 

in Ukraine and ways of their improvement  

Current state of water supply systems in Ukraine is analyzed in the 

article. The main factors (reasons) that have caused problems of water 

supply systems are indicated. Priority steps that based on the analysis of the 

technical condition of water supply systems and analysis of the factors are 

highlighted. Their primary decision will make positive influence for water 

supply systems as a whole. 

Key words: water supply system,water supply network, pipeline, 

pump station. 
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В статье проанализировано современное состояние систем 

водоснабжения в Украине. Отмечены основные факторы (причины), 

которые вызвали проблемы в системах водоснабжения. На основании 

проведенного анализа технического состояния систем водоснабжения, 

а также анализа факторов выделены приоритетные шаги, 

первоочередное решение которых положительно скажется на системах 

водоснабжения в целом. 

Ключевые слова: система водоснабжения, водопроводная сеть, 

трубопровод, насосная станция. 
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УДК 631.371 

КЛАСИФІКАЦІЯ СУЧАСНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ДЖЕРЕЛ 

СВІТЛА, ОБҐРУНТУВАННЯ ЇХ ВИБОРУ ЗА 

ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЧНИМИ КРИТЕРІЯМИ 

 

С. Хімка, к. т. н. 

Львівський національний аграрний університет 

 

Постановка проблеми. На сьогодні на освітлення в Україні 

витрачають більше ніж 20 % електроенергії від її загального 

споживання. Вартість електроенергії за останні роки значно зросла, і 

ця тенденція продовжується. Проблема економії електроенергії  набула 

останніми роками вагомого значення, зокрема економії на освітлення. 

В більшості високорозвинених країн світу як основний спосіб 

зниження споживання електроенергії на освітлення розглядають заміну 

ламп розжарювання на енергоощадні лампи [1; 2]. Однак у нашій 

країні населення знайоме з новими сучасними енергоощадними видами 

ламп хіба що тільки через рекламу. Тому було вирішено провести 

аналіз джерел електричного освітлення за критеріями якості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні є багато 

літератури про електричне освітлення [3 – 8], але немає проведеної 

повної класифікації сучасних електричних джерел світла та 

обґрунтування вибору електроосвітлення за критеріями корисності і 

якості. 

Постановка завдання. Завдання дослідження – розробити 

класифікацію сучасних електричних джерел світла та проаналізувати 

їх відповідно до критеріїв освітлення. 

Виклад основного матеріалу. Світло створюється 

(генерується) джерелами світла. Ними є прилади та пристрої, а також 

природні й космічні об'єкти, в яких різні види енергії перетворюються 

на енергію оптичного випромінювання в діапазоні довжин хвиль 

λ = 10
-8 

– 10
-3 

м. Під поняттям "світло" розуміють  не тільки видиме 

світло і прилеглі спектри електромагнітних хвиль – інфрачервоне та 

ультрафіолетове випромінювання, а й спектри від м'якого 

рентгенівського випромінювання до радіохвиль міліметрового 

діапазону. Видиме світло, таким чином, є складовою частиною 

інтервалу електромагнітних спектрів, які називаються оптичним 

випромінюванням [6 – 8]. 

Джерела світла бувають теплові і люмінесцентні. У теплових 

джерелах світла випромінювання виникає під час нагрівання тіла 
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розжарювання до високої температури, а в люмінесцентних − у 

результаті перетворення електричної енергії безпосередньо на оптичне 

випромінювання з використанням такого явища, як люмінесценція [8]. 

За цією ознакою джерела світла поділяють на три класи: 

- теплові, до яких відносять всі типи ламп розжарювання, а 

також вугільні дуги та електричні інфрачервоні нагрівачі; 

- люмінесцентні, до яких належать люмінесцентні лампи 

низького тиску, дугові ртутні лампи, лампи тліючого, 

високочастотного та імпульсного розрядів; 

- змішаного випромінювання, в яких одночасно відбуваються 

як теплові, так і люмінесцентні явища, наприклад, дуги високої 

інтенсивності. 

Люмінесценція – спонтанне світлове випромінювання 

збудженими молекулами абсорбованої ними енергії з електронного чи 

коливального збудженого стану, який не є в термічній рівновазі із 

середовищем. При цьому випромінювання відбувається протягом часу 

після поглинання енергії молекулою, не коротшого, ніж період 

світлових хвиль. 

Речовина, в якій спостерігається люмінесценція, називається 

люмінофором. Люмінесцентне випромінювання виникає за рахунок 

квантових переходів атомів, іонів, молекул зі збудженого стану в 

основний чи менш збуджений, тому кожен атом, іон чи молекула 

люмінофора є центром люмінесценції. 

Люмінесценція при збудженні речовини світлом називається 

фотолюмінесценцією. У разі збудження речовини струмом виникає 

електролюмінесценція, яка використовується в люмінесцентних 

лампах та світлодіодах. В електронно-променевих трубках, які ще 

донедавна використовувалися у телевізорах та дисплеях, 

люмінесценція збуджується потоком електронів. 

Аналізуючи викладений матеріал, можна розробити 

класифікацію електричних джерел світла (див. рис.). 

Основними характеристиками джерел світла є спектральний 

склад випромінювання, тобто розподіл енергії випромінювання за 

довжинами хвиль, і світлова віддача, під якою розуміють відношення 

світлового потоку, що випромінюється джерелом світла, до 

потужності, яку воно споживає. 
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Рис. Класифікація джерел світла. 

На сьогодні відзначимо такі критерії стосовно електричного 

освітлення: світловіддача (характеризує економічність використання 

лампи і є однією з найважливіших характеристик її якості, лм/Вт), 

корисний термін служби (довготривалість горіння лампи, поки 

експлуатація лампи є економічно вигідною), коефіцієнт потужності 

(відношення використаної активної потужності до повної), 

екологічність, складність обслуговування, безпечність, шум, пульсація 

(може виникнути стробоскопічний ефект), кольоропередача, 

температура нагріву, час запалювання, одинична потужність. 

Для  аналізу й визначення кращого виду електричного 

освітлення складемо табл. 1, в якій вертикально відзначимо види 

освітлення [1 – 8], горизонтально – їх критерії. Для оцінки типів 

освітлювальних приладів введемо позначення „+”, „-”, „0”, де „+” – 

позитивна оцінка відносно критерію, „-” – негативна, „0” – середня. 

Залежно від важливості критерію, будемо оцінювати їх так: важливі − 

від 7 до 9, середньої важливості – від 4 до 6, менш важливі – від 1 до 3. 

До важливих зарахуємо світловіддачу, корисний термін служби, 

коефіцієнт потужності, до менш важливих – температуру нагріву, час 

запалювання, одиничну потужність, інші будуть середньої важливості. 

У передостанньому стовпчику таблиці підіб’ємо підсумок балів і 

визначимо рейтинг, а в останньому стовпчику – ранги. 
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Таблиця 1 

Аналіз видів електричного освітлення згідно з критеріями 

Вид ламп 

електрично 

го 

освітлення 

Критерії 

р
ей

ти
н

г 

р
ан

г 

важливі 

(7-9) 

середні 

(4-6) 

менш 

важливі 

(1-3) 

св
іт

л
о
в
ід

д
ач

а 

к
о
р
и

сн
и

й
 т

ер
м

ін
 с

л
у
ж

б
и

 

co
sφ

 

ек
о
л
о
гі

ч
н

іс
ть

 

ск
л
ад

н
іс

ть
 о

б
сл

у
го

в
у
в
ан

н
я
 

б
ез

п
еч

н
іс

ть
 

ш
у
м

, 
п

у
л
ь
са

ц
ія

 

к
о
л
ь
о
р
о
п

ер
ед

ач
а 

те
м

п
ер

ат
у
р
а 

н
аг

р
ів

у
 

ч
ас

 з
ап

ал
ю

в
ан

н
я
 

о
д

и
н

и
ч
н

а 
п

о
ту

ж
н

іс
ть

 
Розжарюван

ня 
- - + + + 0 + - - + 0 56 4 

Галогенні 

розжарюван

ня 

0 - + + + 0 + - - + 0 57 3 

Лінійні 

люмінес-

центні 

+ 0 0 - - - - + + 0 0 54 6 

Компактні 

люмінес-

центні 

+ + 0 0 + 0 0 + + + 0 61 2 

Дугові 

ртутні  
0 0 - - 0 0 - - 0 - 0 50 7 

Дугові 

натрієві 
+ + 0 0 - 0 0 - 0 - + 55 5 

Металогенні  + 0 - 0 - 0 0 0 0 0 + 55 5 

Ксенонові 0 - 0 0 - 0 0 + - - + 53 6 

Світлодіод-

ні 
+ + + + + + + + 0 + - 62 1 
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Найвищі ранги отримали світлодіодні й компактні 

люмінесцентні лампи (КЛЛ). Останнім часом люмінесцентні лампи 

дуже поширені серед споживачів. Передусім це пов'язано з тим, що 

вони позиціонуються як енергоощадні. Водночас варто відзначити, що 

світлодіодне освітлення в цьому сенсі має більші переваги. 

Проаналізуємо світлодіодні лампи і КЛЛ у табл. 2 [1 – 2, 5 – 8]. 

Таблиця 2 

Порівняння світлодіодної лампи та КЛЛ 

Характеристика 
Світлодіодна 

лампа 
КЛЛ 

Коефіцієнт використання потужності 0,8 0,7 

Світловіддача, лм/Вт 95 75 

Робоча температура, °C 60 60 

Термін використання, год до 100 000 до 25 000 

Екологічність так містить ртуть 

Утилізація не потребує потребує 

Затримка загоряння лампи немає так 

Багаторазовість увімкнення і вимкнення 

лампи 
не впливає впливає 

Пульсація світлового потоку немає можлива 

Вібростійкість висока низька 

Експлуатаційні затрати немає так 

 

Висновки. Отже, з аналізу бачимо, що найкращим варіантом 

буде світлодіодне освітлення. Як видно з табл. 1, незаперечним 

лідером є світлодіодні і компактні люмінесцентні лампи. Хоча 

несподіванкою для нас стало те, що на третє місце вийшли лампи 

розжарювання – незважаючи на низьку світловіддачу, у них високий 

коефіцієнт потужності, їх легко обслуговувати і регулювати, а також 

вони мають низку інших переваг. Можливо, колись вони ще 

повернуться до широкого використання, якщо вдасться підвищити їх 

світловіддачу. 
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Хімка С. Класифікація сучасних електричних джерел світла, 

обґрунтування їх вибору за електротехнологічними критеріями 

Проведено класифікацію сучасних електричних джерел світла. 

Джерела світла поділяють на три класи: теплові (лампи розжарювання, 

а також вугільні дуги), люмінесцентні (люмінесцентні лампи низького 

тиску, дугові ртутні лампи, лампи тліючого, високочастотного та 

імпульсного розрядів), змішаного випромінювання (в яких одночасно 

відбуваються як теплові, так і люмінесцентні явища, наприклад дуги 

високої інтенсивності). Визначено критерії стосовно електричного 

освітлення: світловіддача, корисний термін служби, коефіцієнт 

потужності, екологічність, складність обслуговування, безпечність, 

шум, пульсація, кольоропередача, температура нагріву, час 
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запалювання, одинична потужність. На основі критеріїв проведено 

обґрунтування вибору джерела світла. 

Ключові слова: електроосвітлення, електричні джерела світла, 

класифікація, критерії, люмінесценція, світловіддача. 

 

Khimka S. Classification of modern to electric light sources, the 

rationale by for their selection electrotechnological criteria 

Classification of modern electric light sources. Light sources is 

divided into three classes: thermal (incandescent lamps and carbon arc), 

luminescent (fluorescent lamps, low pressure mercury arc lamp, lamp of a 

glow, high-frequency and pulse discharges) mixed radiation (which both 

take place as thermal well and luminescent phenomena, such as high 

intensity arc). The criteria in relation to electric lighting: light output, useful 

lifespan power factor, environmental friendliness, complexity of care, safety, 

noise, pulse, color reproduction, temperature, ignition time, a single power. 

Based on the criteria conducted rationale light source. 

Key words: electric, electric light sources, classification criteria, 

luminescence, light output. 

 

Химка С.Классификация современных электрических 

источников света, обоснование их выбора по 

электротехнологическим критериям 

Проведена классификация современных электрических 

источников света. Источники света делятся на три класса: тепловые 

(лампы накаливания, а также угольные дуги), люминесцентные 

(люминесцентные лампы низкого давления, дуговые ртутные лампы, 

лампы тлеющего, высокочастотного и импульсного разрядов), 

смешанного излучения (в которых одновременно имеют место как 

тепловые, так и люминесцентные явления, например дуги высокой 

интенсивности). Определены критерии относительно электрического 

освещения: светоотдача, полезный срок службы, коэффициент 

мощности, экологичность, сложность обслуживания, безопасность, 

шум, пульсация, цветопередача, температура нагрева, время зажигания, 

единичная мощность. На основе критериев проведено обоснование 

выбора источника света. 

Ключевые слова: электроосвещение, электрические источники 

света, классификация, критерии, люминесценция, светоотдача. 
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УДК 697.95 

ВЕНТИЛЯЦІЯ ТА ПОВІТРООБМІН У ПРИМІЩЕННІ 

 

Р. Кригуль, к. т. н. 

Львівський національний аграрний університет 

 

Постановка проблеми. Існує низка основних показників, які 

визначають якість повітряного середовища: вміст у повітрі кисню та 

вуглекислого газу; вміст у повітрі шкідливих речовин та пилу; запахи; 

вологість повітря; температура повітря; рухомість повітря. Тому 

системно забезпечити якісні показники повітря в приміщенні є 

актуальним завданням. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання теорії 

вентиляції та повітрообміну розглядають у своїх працях П.Л. Зінич, 

С.С. Жуковський, О.Т. Возняк. Проаналізувавши дослідження, 

здійснивши огляд публікацій, що стосуються цього питання, можна 

зробити висновок: для вдосконалення наявних і створення нових 

проектів вентиляції та повітрообміну в приміщенні потрібні адекватні 

методи й моделі, які б уможливили обґрунтування системних 

показників [1 – 4]. 

Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз якісних 

показників повітря в приміщенні. 

Виклад основного матеріалу. Вентиляцією називається 

сукупність заходів та пристроїв, які використовують під час організації 

повітрообміну для забезпечення заданого стану повітряного 

середовища у приміщеннях. Система вентиляції повинна створювати в 

приміщенні повітряне середовище, яке задовольняє встановлені 

гігієнічні норми й технологічні вимоги за такими показниками: вміст у 

повітрі кисню та вуглекислого газу (зменшення вмісту кисню та 

збільшення вуглекислого газу викликають задуху); вміст у повітрі 

шкідливих речовин та пилу (підвищена концентрація пилу, тютюнового 

диму та інших речовин негативно впливає на організм людини і може 

сприяти розвиткові різноманітних легеневих захворювань); запахи 

(неприємні запахи створюють дискомфорт або подразнюють нервову 

систему); вологість повітря (підвищена або понижена вологість 

викликає неприємні відчуття, а в людей із захворюваннями дихальних 

шляхів, шкіри може спричиняти загострення захворювань); 

температура повітря (у приміщенні комфортною для людини 

вважається температура 19 – 21 °С, підвищення або зменшення цього 

показника впливає на фізичну та розумову активність, а також на стан 
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здоров’я); рухомість повітря (підвищена швидкість повітря в 

приміщенні викликає відчуття протягу, а понижена – призводить до 

застою повітря). У приміщенні ми відчуваємо вплив будь-якого з цих 

чинників. 

Організація системи вентиляції. Допомогти у цій ситуації може 

правильно організована система вентиляції. Система вентиляції 

забезпечить влітку подачу фільтрованого, а взимку – ще й підігрітого 

зовнішнього повітря, а також видалення забрудненого повітря з 

приміщень. Будь-яка схема вентиляції повинна передбачати одночасно 

приплив зовнішнього повітря та витяжку відпрацьованого, 

забезпечуючи баланс повітря в приміщенні. За відсутності або 

недостатнього припливу зовнішнього повітря в кімнаті зменшується 

вміст кисню, підвищується вологість, запиленість. Якщо в будинку 

відсутня витяжка, тоді з приміщень не видаляються забруднене 

повітря, запахи, вологість, шкідливі речовини. Не менш важливим 

чинником для організації вентиляції є те, що приплив та витяжка не 

можуть працювати окремо. Необхідно врахувати, що за наявності лише 

витяжки (наприклад, у санвузлі встановлено лише витяжний 

вентилятор), припливне повітря надходить зі щілин у вікнах, дверях, 

огороджувальних конструкціях. Неправильний приплив повітря 

призводить до проникнення пилу, запахів, виникнення протягів. 

Природними джерелами припливу повітря для компенсації того, що 

видаляється з приміщення, можуть бути встановлені у дверях санвузлів 

вентиляційні решітки, стінові або віконні провітрювачі, відчинені 

кватирки, вікна. Ці функції може виконувати система примусової 

вентиляції, коли повітря надходить централізовано. 

Визначення повітрообміну згідно з кратністю повітрообміну в 

приміщенні. Об’єм вентиляційного повітря визначають для кожного 

приміщення окремо, з урахуванням наявності шкідливих домішок 

(речовин). Якщо характер та кількість шкідливих домішок (речовин) не 

піддаються обліку, повітрообмін L визначають за кратністю: 
 

L = Vпом × Kр, м
3
/год,    (1) 

де Vпом – об’єм приміщення, м
3
; Кр – мінімальна кратність 

повітрообміну, 1/год (табл. 1). 

Використовуючи наведену нижче таблицю рекомендованої 

кратності повітрообміну (див. табл. 1), визначаємо необхідну 

повітропродуктивність вентилятора.  
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Таблиця 1 

Кратність повітрообміну 

Приміщення Кратність повітрообміну 

Житлова кімната (у квартирі або 

гуртожитку) 
3 м

3
/год на 1м

2
 

Кухня квартири або гуртожитку 6-8 

Ванна кімната, душова, пральня 

(побутова) 
7-9 

Туалет 8-10 

Гардеробна кімната 1,5 

Комора, склад 1-2 

Гараж 4-8 

Конференц-зал 20-40 м
3
 на людину 

Навчальний клас, офісне приміщення 5-7 

Універсальний магазин 1,5-3 

Аптека (торговельний зал) 3 

Гараж і авторемонтна майстерня 6-8 

Серверна 5-10 

Промисловий фарбувальний цех 25-40 

Механічна майстерня 3-5 

 

Визначення повітрообміну при виділенні вологи: 

L = L1 × NL, м
3
/год,    (2) 

де L1 – норма повітря на одну особу, м
3
/год (20-25 м

3
/год – за 

мінімальної фізичної активності; 45 м
3
/год – при легкій фізичній 

роботі; 60 м
3
/год – за умов важкої фізичної роботи); NL – кількість осіб 

у приміщенні. 

Визначення повітрообміну при виділенні вологи: 

L = D / ((dv – dn) × ρ), м
3
/год ,  (3) 

де D – кількість вологи, що виділяється, г/год; dv – вміст вологи у 

повітрі, що видаляється, г води / кг повітря; dn – вміст вологи у 
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припливному повітрі, г води / кг повітря; ρ – густина повітря, кг/м
3
 

(при +20°С ρ=1,205 кг/м
3
). 

Визначення повітрообміну для видалення надлишків тепла: 

L= Q / (ρ × Cp × (tv – tn)), м
3
/год,  (4) 

де Q – виділення тепла з приміщення, кВт; tv – температура 

повітря, що видаляється, °С; tn – температура припливного повітря, °С; 

ρ – густина повітря, кг/м
3
 (при 20°С ρ = 1,205 кг/м

3
); Cp – теплоємність 

повітря, кДж/(кг×
°
К) (при 20°С Cp=1,005 кДж/(кг×

°
К)). 

Визначення повітрообміну залежно від допустимої концентрації 

речовин: 

L = GCO2 / (УГДК – УП), м
3
/год,   (5) 

де GСО2 – об’єм СО2, що виділяється, л/год; УГДК – гранично 

допустима концентрація СО2 у повітрі, що видаляється, л/м
3
; УП – 

вміст газу у припливному повітрі, л/м
3
. 

Таблиця 2 

Норми допустимих концентрацій СO2 у повітрі, л/м
3
 

У місцях постійного перебування людей  

(житлові кімнати) 
1,0 

У місцях тимчасового перебування людей (установи) 1,25 

У зовнішньому 

повітрі: 

населені пункти (село) 0,33 

малі міста 0,4 

великі міста 0,5 

 

Висновки.Правильна організація системи вентиляції має 

важливе значення в житті людей. Для вдосконалення наявних та 

створення нових проектів вентиляції та повітрообміну в приміщенні 

потрібні адекватні методи й моделі, які б уможливили обґрунтування 

системних показників. 
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Кригуль Р. Вентиляція та повітрообмін у приміщенні 

Обґрунтовано низку основних показників, які визначають якість 

повітряного середовища. Наведено визначення повітрообміну згідно з 

кратністю повітрообміну в приміщенні. Окреслена методика 

визначення повітрообміну є передумовою ефективного управління 

проектом. 

Ключові слова: вентиляція, ефективність, система, кратність 

повітрообміну. 

 

Krygul R. Ventilation and air exchange in room 
Proved a number of key indicators that determine the quality of the 

surrounding air.This definition of air by the multiplicity of air in the room. 

Outlines the method of determining the air is a prerequisite for effective 

project management. 

Key words: ventilation, efficiency, system, frequency of air. 

 

Кригуль Р. Вентиляция и воздухообмен в помещении 

Обоснован ряд основных показателей, определяющих качество 

воздушной среды. Приведены определения воздухообмена согласно 

кратности воздухообмена в помещении. Представленная методика 

определения воздухообмена является предпосылкой эффективного 

управления проектом. 

Ключевые слова: вентиляция, эффективность, система, 

кратность воздухообмена. 
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УДК 621.313:63(075.8) 

СТРУКТУРНО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ 

АВТОМАТИЗОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ ЛІСОПИЛЬНОЇ 

РАМИ 

 

Д. Гречин, к. т .н., І. Дробот, П. Мельник 

Львівський національний аграрний університет 

 

Постановка проблеми. Існуюча система електроприводу 

подачі лісопильної рами на базі системи генератор – двигун має низку 

вагомих недоліків: система доволі інерційна; крім двох необхідних 

двигунів (основного та двигуна подачі), присутні дві додаткові машини 

(генератор та двигун, який приводить у рух генератор), що збільшує 

встановлену потужність; через присутність додаткових машин 

збільшуються втрати енергії; через подвійне перетворення енергії  

знижений коефіцієнт корисної дії. 

З погляду сучасного стану в електроприводі ця система потребує 

реконструкції з підвищенням її динамічних властивостей та 

економічності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ми проаналізували 

можливі варіанти електроприводу подачі: система генератор – двигун 

(існуюча); тиристорний перетворювач – двигун постійного струму; 

імпульсне регулювання швидкості двигуна постійного струму; 

частотно-регульований електропривод: перетворювач частоти – 

асинхронний двигун.  

Згідно з [1] видно доцільність та актуальність модернізації даного 

електроприводу та згідно з [2] – необхідність побудови структурно-

математичної моделі системи автоматизованого електроприводу 

лісопильної рами та її дослідження. 

Постановка завдання. Основне завдання дослідження – 

перевірити, чи може система електроприводу, побудована на основі 

перетворювача частоти, забезпечити надійну роботу лісопильної рами. 

Для цього необхідно побудувати структурно-математичну модель 

автоматизованого електроприводу та провести моделювання. 

Виклад основного матеріалу. Поява об’єктно орієнтованих мов і 

відповідних середовищ програмування полегшила створення складних 

швидкодійних моделей та їх подальший розвиток і використання, а 

поява математичних пакетів (таких як MathCAD чи MATLAB) дала 

змогу відчутно спростити створення моделей, зокрема з 

використанням аналітичних методів, які мають безсумнівну перевагу 
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над числовими, а також уникнути необхідності розроблення своїх 

процедур розв’язання систем диференціальних рівнянь, що описують 

модель, оскільки вони входять до складу практично кожного 

математичного пакета. Для моделювання використаємо програму 

MATLAB/Simulink. 

На рис. 1 подано функціональну схему модернізованого 

електроприводу подачі лісопильної рами. Двигун М1 приводить в рух 

пилу, двигун М2 –  механізм подачі деревини до пили, який живиться 

від перетворювача частоти. Оскільки структура деревини неоднорідна, 

то за допомогою від’ємного зворотного зв’язку за струмом від двигуна 

М1 здійснюється контроль рівня його завантаження,  у разі його зміни 

автоматично змінюється вихідна частота перетворювача частоти і 

відповідно швидкість обертання двигуна подачі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Функціональна схема модернізованого електроприводу подачі 

лісопильної рами. 

З використанням матеріалів [2 – 5] побудовано структурно-

математичну модель системи автоматизованого електроприводу 

лісопильної рами. Цілісну модель показано на рис. 2. 

Рис. 2. Структурно-математична модель системи автоматизованого  

електроприводу подачі лісопильної рами. 
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VD3 +10 В 
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Рис. 3. Часові залежності кутової швидкості та моменту двигуна подачі 

М2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Часові залежності кутової швидкості та моменту двигуна пили  

М1. 
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Після проведеного моделювання, яке імітувало зміну 

навантаження, через неоднорідність деревини, ми отримали графіки 

перехідних процесів. У разі зменшення навантаження основного 

електродвигуна М1 механізм подачі збільшує швидкість подачі, і 

навпаки – за збільшення навантаження зменшує інтенсивність подачі 

(див. рис. 3, 4). 

Висновки. Отже, з аналізу графічних залежностей перехідних 

процесів видно, що система працює належним чином, забезпечуючи 

автоматичну підтримку навантаження на заданому рівні в системі  

електроприводу залежно від рівня навантаження. Час перехідних 

процесів становить близько 0,5 с. 
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Гречин Д., Дробот І., П. Мельник П. Структурно-

математична модель системи автоматизованого електроприводу 

лісопильної рами 

Побудовано структурно-математичну модель модернізованої 

системи електроприводу лісопильної рами, у середовищі 

MATLAB/Simulink, з використанням частотно-керованого 

асинхронного двигуна,  проведено моделювання перехідних процесів 

при зміні навантаження та отримано графіки перехідних процесів. 

Ключові слова: електропривод, математична модель, перехідні 

процеси. 
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Grechin D., Drobot I., Melnyk P. Structurally mathematical 

model of the system of automatic electric drive of gang-saw 

Structurally mathematical model of the modernized system of 

electromechanic of gang-saw has been built in the environment of 

MATLAB/Simulink, with the use of frequency guided asynchronous 

engine,  the design of transients is conducted at the change of loading and 

the graphic arts of transients are obtained. 

Key words: electric drive, mathematical model, transients. 

 

Гречин Д., Дробот И., Мельник П. Структурно-

математическая модель системы автоматизированного 

електропривода лесопильной рамы 

Построена структурно-математическая модель 

модернизируемой системы электропривода лесопильной рамы, в среде 

MATLAB/Simulink, с использованием частотно управляемого 

асинхронного двигателя,  проведено моделирование переходных 

процессов при изменении нагрузки и получены графики переходных 

процессов. 

Ключевые слова: электропривод, математическая модель, 

переходные процессы. 
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УДК 621.86.067.2 

ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕМАТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ  

КОЛИВНОГО ТАРІЛЧАСТОГО ЖИВИЛЬНИКА 

 

П. Коруняк, к. т. н., С. Баранович, к. т. н., І. Власюк, інженер, 

Д. Федорина, інженер 

Львівський національний аграрний університет 

І. Малик, інженер 

Чернівецький коледж Львівського національного аграрного 

університету 

 

Постановка проблеми. Сучасна промисловість характеризується 

високим рівнем автоматизації виконання технологічних операцій у 

виробництві будь-якої продукції, основу яких складають різноманітні 

фізичні та хімічні явища. 

Однією з важливих таких операцій є переміщення сипких 

матеріалів між технологічним обладнанням, при цьому ставиться 

завдання створення технологічного обладнання високої 

продуктивності, яке  б задовольняло вимоги технологічного процесу, 

було енергоощадним і компактним. Крім того, воно повинно 

передбачати синхронізовану роботу з іншим обладнанням, таким як 

бункери, живильники, дозатори, від яких залежить ефективність 

роботи лінії. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тарілчасті 

живильники здійснюють міжопераційне транспортування, автоматичне 

живлення матеріалами та виробами технологічного обладнання в 

автоматизованому виробництві [1; 4; 8]. З їх допомогою можна 

рівномірно подавати сипкі вантажі з ємностей (бункерів), наприклад, 

на транспортер, а також вони можуть виступати в ролі запірного 

пристрою і виконувати роль бункерного затвора. Крім цього, вони 

сають можливість тоншого регулювання потоку сипкого вантажу. 

Технологічна ефективність процесу живлення сипких 

компонентів значною мірою визначає показники роботи всього 

технологічного процесу. Вона залежить від багатьох чинників, які 

можуть бути розбиті на дві групи: чинники, що зумовлені 

технологічними властивостями сипких компонентів, а також чинники, 

що залежать від режиму роботи та параметрів обладнання для 

живлення й умов його експлуатації. 

Постановка завдання. Аналізуючи відомі конструкції 

живильників та досліджуючи робочий процес живлення, розроблена 
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конструкція живильника, в якому завдяки відповідному 

конструктивному виконанню приводу та особливостям відносного 

руху робочого органа забезпечиться підвищення ефективності 

технологічного процесу [4; 6]. Завданням роботи є дослідження 

живильника з кривошипно-коромисловим приводом, який  забезпечує 

обертально-коливальний  рух робочого органа. 

У відомих тарілчастих (дискових) живильниках кількісна подача 

матеріалу визначається конструктивними параметрами робочого 

органа та режимом його роботи 3; 5; 7. Крім цього, відмінність цих 

пристроїв полягає у приводі руху тарілки. В одних конструкціях 

робочому органу надається обертальний рух 7, в інших – 

коливальний 5. До недоліків перших можна зарахувати 

нерівномірність висівання вантажного потоку, а в других унаслідок 

тривалої дії коливань (вібрації) на середовище в бункері відбувається 

його ущільнення, що знижує ефективність робочого процесу. 

Використання рівнозмінних коливальних рухів під час розробки 

нових інерційних механічних систем сприяє створенню 

ресурсоощадних технологій та підвищенню ефективності багатьох 

технологічних процесів. 

Виклад основного матеріалу. На рис. 1 запропонована 

конструкція живильника 6, що містить завантажувальний бункер 1 із 

телескопічним регулювальним циліндром 2, всередині якого 

знаходиться вал із закріпленою на ньому тарілкою. Робочий орган 

(тарілка) приводиться в рух кривошипно-коромисловим механізмом, 

розташованим над бункером. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Загальний вигляд тарілчастого живильника. 
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Працює пристрій таким чином. Сипкий матеріал з бункера 

надходить на горизонтальну поверхню тарілки. Кількість 

вивантажуваного матеріалу визначається розміром кільцевого зазору 

між горизонтальною поверхнею робочого органа та рухомим 

телескопічним регулювальним циліндром (патрубком). Завдяки роботі 

кривошипно-коромислового механізму тарілка одержує рівномірно-

змінний обертально-коливальний рух, при якому під дією відцентрової 

сили інерції відбувається вивантаження матеріалу з бункера. Характер 

вантажного потоку можна регулювати довжинами ланок кривошипно-

коромислового механізму та частотою обертання кривошипа. 

Дослідимо роботу запропонованої конструкції живильника через 

вплив його конструктивних параметрів на процес розсіювання. 

Оскільки рух робочого органа живильника задається кривошипно-

коромисловим механізмом, то розглянемо задачу щодо визначення 

кінематичних параметрів руху його ланок (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Схема плоского шарнірного чотириланкового механізму. 

 

Для розв’язування поставленої задачі використаємо метод 

замкнутого векторного контуру, який наведений у роботі [2]. 

Векторний контур, утворений ланками 1, 2, 3, 4 механізму, можна 

виразити рівнянням 
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Проектуючи це векторне рівняння на осі х і у, отримаємо: 

1 1 2 2 3 3 4 4

1 1 2 2 3 3 4 4

cosφ cosφ cosφ cosφ

sinφ sinφ sinφ sinφ .

l l l l

l l l l

  


  
                       (1) 

Оскільки φ4 = 0º, то sinφ4 = 0, cosφ4 = 1. Визначимо відомі величини 

4 1 1

1 1

cosφ

sinφ .

l l q

l u

 



                                       (2) 

Тоді рівняння (1) матимуть такий вигляд: 

2 2 3 3

2 2 3 3

cosφ cosφ

sinφ sinφ .

l q l

l u l

 


  
                               (3) 

Введемо позначення: 
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Після відповідних замін і перетворень системи рівнянь (3) 

отримаємо кути повороту кривошипа і коромисла відповідно: 

3φ arccos( cos ν) νc  ;                                  (4) 

3φ arccos( cos ν) νa  .                                  (5) 

Кутові швидкості ω2 і ω3 та кутові прискорення ε2 и ε3 ланок 2 і 3 

отримаємо, продиференціювавши рівняння (1) за часом і виконавши 

необхідні перетворення: 

1 1 3
2 1

2 2 3

sin(φ φ )
ω ω

sin(φ φ )

l

l


 


;                                  (6) 

1 2 1
3 1

3 2 3

sin(φ φ )
ω ω

sin(φ φ )

l

l





;                                  (7) 

2 2 2

1 1 1 3 2 2 2 3 3 3
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2 2 3

ω cos(φ φ ) ω cos(φ φ ) ω
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sin(φ φ )
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82 

2 2 2

1 1 1 2 2 2 3 3 2 3
3

3 2 3

ω cos(φ φ ) ω ω cos(φ φ )
ε

sin(φ φ )

l l l

l

   


 
.                      (9) 

Модуль швидкості центра ваги другої ланки (точки S2): 

2 2

2 2 2( ) ( )s xs ys    .                                  (10) 

Під час дослідження механізму за нульове прийнято одне з 

крайніх положень, в якому кривошип і коромисло розміщені на одній 

прямій (рис. 2). Тому розрахунок необхідно починати з початкової 

кутової координати кривошипа за формулою 
 

2 2 2

1 2 4 3
1(0)

1 2 4

( )
φ arccos

2( )

l l l l

l l l

   
  

 
.                                  (11) 

За описаним вище алгоритмом виконується розрахунок 

кінематичних параметрів такого механізму. 

Кінематичні параметри кінцевої ланки механізму відображені на 

графіку (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Залежність кінематичних параметрів  

живильника від кута повороту кривошипа. 
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Графік відображає зміну кутової швидкості, прискорення і кута 

повороту кінцевої ланки залежно від кута повороту кривошипа 

кривошипно–коромислового механізму. 

 

Висновки. Розглянувши властивості сипких матеріалів, 

вважаємо тарілчастий живильник найбільш ефективним засобом 

живлення технологічного обладнання. Встановлено, що на 

рівномірність роботи живильника мають вплив декілька чинників. Це 

характеристики матеріалу, що подає живильник, геометричні та 

кінематичні параметри приводу і тарілки, а також амплітуди коливань, 

які впливають на фізичний стан матеріалу – природний кут відкосу. 

Залежно від геометричних параметрів механізму приводу і тарілки, 

матеріалу, що подається живильником, можна отримати різноманітний 

характер залежності продуктивності та рівномірності роботи 

живильника. 

Зміна конструктивних параметрів елементів цього механізму і 

режиму його роботи уможливлює здійснення впливу на ширину та 

рівномірність вантажного потоку, а отже, й на весь робочий процес 

загалом. 
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Коруняк П., Баранович С., Власюк І., Федорина Д., Малик І. 

Дослідження кінематичних параметрів коливного тарілчастого 

живильника 

Розглянуто нову конструктивну схему приводу тарілчастого 

живильника, яка забезпечить ефективне живлення технологічного 

обладнання. Наведено розрахунок руху робочого органа живильника, 

що приводиться від кривошипно-коромислового механізму. Розв’язано 

задачу щодо визначення кінематичних параметрів руху окремих ланок 

приводу і тарілки живильника.  

Ключові слова: живильник, тарілка, бункер, ланка, коромисло. 

 

Korunyak P., Baranovych S., Vlasyuk I., Fedorynа D., Malik I. 

The study kinematic parameters poppet oscillatory feeder 

Consider a new constructive scheme over rotary table feeder that will 

ensure the effective supply of technological equipment. Modified 

calculation movement of feeder that is conducted from crak-and-rocker 

mechanism. Worked out a problem for clarity traveltime characteristics the 

movement of individual  units of actuator and feed stage.  

Key words: feeder, plate, tank, link, rocker. 

 

Коруняк П., Баранович С., Власюк И., Федорына Д., 

Малык І. Исследование кинематических параметров 

колебательного тарельчатого питателя 
Рассмотрена новая конструктивная схема привода тарельчатого 

питателя, который предназначен для эффективного питания 

технологического оборудования. Приведен расчет движения рабочего 

органа питателя, приводимого от кривошипно-коромыслового 

механизма. Решена задача по определению кинематических 

параметров движения отдельных звеньев и тарелки питателя. 

Ключевые слова: питатель, тарелка, бункер, звено, коромысло. 
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УДК 67.02 

ОБҐРУНТУВАННЯ СПОСОБУ ВИГОТОВЛЕННЯ 

ФОРМУВАЛЬНОЇ ГОЛОВКИ ПРЕСА ЗАДАНОЇ ФОРМИ 

 

Д. Кузенко, к. т. н., С. Левко, асистент, О. Крупич, к. т. н. 

Львівський національний аграрний університет 

 

Постановка проблеми. Сучасний стан технічного прогресу 

характеризується використанням механізмів із деталями, що мають 

складні просторово – криволінійні поверхні. Застосування таких 

деталей дає змогу розширити функціональні й технологічні 

можливості механізмів машин, підвищити якість їх роботи. 

Використання криволінійних поверхонь у конструкціях робочих 

органів машин, що взаємодіють із сільськогосподарськими 

матеріалами, дає можливість більш рівномірно розподілити 

навантаження на них, зменшити шкідливі опори і, відповідно, 

енергозатрати. 

Проте варто зауважити, що виготовлення деталей із 

криволінійною поверхнею вирізняється технологічною складністю, 

великою трудомісткістю, значними затратами ручної праці. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями 

моделювання пристроїв для виготовлення криволінійних поверхонь 

займалися І. А. Дружинський, Ю. П. Боренштейн, В. К. Кулик, Ф. Л. 

Литвин, Г. Л. Швед, В. П. Табацков та ін. [2–4; 10]. Ними достатньо 

повно вирішені питання виготовлення криволінійних поверхонь на 

основі використання шаблонів або складних механізмів вищого 

порядку для скерування інструментів металорізальних верстатів.  

Проте використання цих способів не має широкого 

розповсюдження в практиці через складність виготовлення 

криволінійних поверхонь і здійснення технологічного процесу. Тому 

питання вибору способу виготовлення криволінійних поверхонь 

заданої складної форми залишаються невирішеними. 

Постановка завдання. Метою роботи є обґрунтування способу 

виготовлення криволінійної форми головки преса для переробки 

рослинних матеріалів з використанням сучасного металорізального 

обладнання з числовим програмним керуванням (ЧПК).  

Виклад основного матеріалу. На сьогодні більшість пресів для 

переробки різних матеріалів (керамічних, полімерних, харчових, 

кормових) мають формувальні головки складної конструкції, що 

являють собою в основному комбінаціїї циліндричної та конічної 
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форм. Така конструкція пресів недостатньо враховує особливості 

поведінки рослинної маси, що піддається ущільненню, та не враховує 

збільшення опору переміщенню її у робочому й формувальному 

каналі, що, у свою чергу негативно впливає на енергоємність процесу 

[6]. 

Як показали проведені нами дослідження [8; 12] 

найдоцільнішим є використання формувальних головок із робочим 

каналом, що має змінний поперечний переріз та криволінійну 

поверхню, в якості якої запропоновано використовувати криволінійну 

форму, що описується рівнянням трактриси [8]. Завдяки особливостям 

цієї кривої (природна крива найменшого опору), запропоновану 

конструкцію головки шнекового преса можна використовувати з 

метою зниження опору переміщенню різних матеріалів. 

Рівняння трактриси має такий вигляд: 

 - у параметричній формі 
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де  а – довжина дотичної трактриси; 

t – кут між дотичною до трактриси та додатним напрямом осі 

абсцис. 

Аналіз отриманого рівняння дав змогу вивести залежності 

конструктивних параметрів (довжини формувальної головки від 

діаметрів вхідного і вихідного отворів), які лягли в основу розробки 

конструкції формувальної головки (рис. 1) 

 

 

Рис. 1. Відношення діаметра вхідного 

отвору D до діаметру вихідного 

отвору λ залежно від довжини головки 

l:  1 – D = 100 мм; 2 – D = 80 мм;   

 3 – D = 60 мм; 4 – D = 40 мм. 
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Можна навести такі способи виготовлення формувальної 

головки: 

- методом виливки; 

- на токарному-гвинторізному верстаті за допомогою шаблона 

або фасонного різця; 

- на вертикально-фрезерному верстаті за допомогою фасонної 

фрези; 

- на токарному (універсальному) верстаті з ЧПК. 

Метод виливки передбачає традиційне [9] виготовлення 

ливарної форми з подальшою обробкою поверхні (шліфуванням). 

Такий метод доцільно використовувати для масового виробництва. 

Проте значним недоліком його є необхідність додаткової обробки 

поверхні з метою надання їй відповідної чистоти, що потребує 

виготовлення спеціальних інструментів та шаблонів. Також такий 

метод вимагає залучення до обладнання ливарного виробництва 

додатково токарних або фрезерних верстатів. 

Механічна обробка криволінійних поверхонь є досить складною 

операцією, яка характеризується змінними вихідними параметрами 

процесу різання: змінним радіусом та осьовим профілем фасонної 

поверхні, змінним припуском і фізико-механічними властивостями 

матеріалу заготовки тощо. Крім того, обробка криволінійних 

поверхонь характеризується змінністю параметрів процесу різання: 

геометричних параметрів леза інструмента і перерізу зрізаного шару, 

та, як наслідок – сил, температур різання, параметрів обробленої  

поверхні [1]. 

Тому правильний вибір способу й засобів для обробки 

криволінійних поверхонь має важливе значення для отримання виробу 

із заданими конструктивними та технологічними параметрами. 

Для виготовлення невеликої кількості головок із криволінійною 

внутрішньою поверхнею можна використовувати горизонтальні 

токарно-гвинтові верстати із виготовленням додаткових пристосувань: 

фасонних різців і копірів [1; 5]. Фасонні різці використовують для 

обробки коротких (до 60 мм) за довжиною поверхонь. Їх виготовляють 

самостійно, що потребує високої кваліфікації робітника. Контроль 

якості обробки виконують за допомогою шаблонів – пластини, що має 

форму заданої кривої. Виготовлення шаблона також вимагає високої 

кваліфікації робітника.  

Для підвищення продуктивності роботи на токарному верстаті 

можуть виготовлятися копіри [1; 9]. Виготовляють копір за заданою 

формою кривої. Поперечна подача різця виконується вручну по копіру, 
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а поздовжня може бути автоматичною. Контроль якості роботи 

виконують за допомогою шаблонів.  

Використання копірів і фасонних різців можна комбінувати. 

Цей метод є досить трудомістким і потребує високої точності й 

кваліфікації робітників. 

Для дрібносерійного виробництва можна використовувати 

токарні верстати з числовим програмним керуванням (універсальні 

верстати з ЧПК). Цей спосіб є достатньо новим та потребує певної 

підготовки перед виготовленням. 

Для масштабного (багатосерійного) виробництва формувальних 

головок із криволінійною поверхнею доцільно використовувати 

вертикально-фрезерні верстати. Цей спосіб передбачає виготовлення 

фасонних (спеціальних) фрез. Отвір криволінійної форми обробляють 

у кілька етапів: 

- виточування конусного отвору; 

- чорнове фрезерування криволінійної поверхні; 

- чистове фрезерування; 

- шліфування. 

Виготовляти фасонні фрези можна методом затилування або на 

верстатах із ЧПК [3; 10; 11]. Обидва способи є складними, 

трудомісткими й потребують спеціального обладнання та високої 

кваліфікації робітника. 

На сьогодні найдоступнішим є спосіб виготовлення кривих 

внутрішніх поверхонь на горизонтально-токарних верстатах із ЧПК. 

Перед безпосереднім виготовленням необхідно виконати 

відповідні креслення та підготовчі операції. 

Крім робочих креслень формувальної головки, необхідно 

виконати 3D модель за допомогою ПК та відповідного програмного 

забезпечення: AutoCAD, Компас 3D, 3D Max, Autodesk Inventor тощо. 

Для прикладу було розроблено 3D модель за допомогою системи 

проектування Компас 3D (рис. 2): вхідний діаметр отвору – 56 мм, 

вихідний – 20 мм, довжина робочого каналу – 61 мм і довжина кривої 

по осі – 21 мм. Крива (трактриса), що є твірною криволінійної 

поверхні, побудована за відомою методикою [7]. 
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Рис. 2. 3D модель формувальної головки. 

Для отриманої 3D моделі необхідно згенерувати програму 

керування для роботи верстата з ЧПК. Для цього використовується так 

званий G-код – мова програмування комп’ютеризованих верстатів 

(міжнародний стандарт  ISO 6983). 3D модель формувальної головки – 

stl формат, з якого далі генерували G-код (програму керування). 

Найпоширеніші програми для написання та генерування G-коду: 

SolidCAM, ArtCAM, ЕМС. Варто зазначити, що для кожної конкретної 

системи ЧПК-верстата G-код може мати деякі особливості, які 

необхідно враховувати під час формування програми. Генерування 

програми керування виконується безпосередньо оператором, 

враховуючи всі особливості моделі та ЧПК-верстата [11]. 

Разом із 3D моделлю токарю-оператору необхідне робоче 

креслення деталі для задавання точності обробки і контролю розмірів. 

Оскільки верстати з ЧПК не забезпечують високої точності обробки 

для криволінійних поверхонь, то необхідно проводити додатково 

шліфування. 

Виготовлення зразка формувальної головки (рис. 3) 

проводилося компанією «Классон Інжиніринг Україна» на токарному 

верстаті з ЧПК фірми HAAS. 

 
Рис. 3. Формувальна головка преса. 



 

 

 

 

90 

Вибір способу виготовлення формувальної головки з 

криволінійною поверхнею буде залежати від їх необхідної кількості. 

Зважаючи на неоднакову вартість виготовлення виробів тим чи іншим 

способом, доцільно враховувати кількість і вартість, що будуть 

взаємозалежні (рис. 4). 

 
Рис. 4. Орієнтовна вартість виготовлення головок залежно від способу 

й кількості. 1 – фрезерування; 2 – виливка; 3 – точіння; 4 – точіння на 

верстаті з ЧПК 

Як бачимо з графіка, для виготовлення невеликої кількості 

головок із криволінійною формою робочого отвору найдешевшим 

способом є точіння на верстаті з ЧПК, а для більших обсягів 

виробництва (понад 50 одиниць) доцільно користуватися фрезерними 

верстатами. 

Проте варто зазначати, що виготовлення деталей з 

використанням верстатів з ЧПК вимагає наявності парку відповідного 

обладнання, що не завжди можливо забезпечити, тому цей спосіб є 

важкодоступним порівняно з традиційними способами виготовлення 

виробів із криволінійною поверхнею (лиття, точіння, фрезерування). 

Висновки. Обґрунтовано вибір способу виготовлення 

криволінійних поверхонь формувальних головок пресів рослинних 

матеріалів з використанням верстатів з числовим програмним 

керуванням. 

Порівняльна оцінка вартості виготовлення криволінійної 

поверхні головок преса показала, що запропонований спосіб більш 

доцільний для невеликої кількості виробів, а для масового 

виробництва дешевшим і простішим буде виготовлення виробів з 

використанням фрезерних верстатів. 
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Кузенко Д., Левко С., Крупич О. Обґрунтування способу 

виготовлення формувальної головки преса заданої форми 

Розглянуто проблему використання криволінійних поверхонь у 

сільськогосподарських машинах, зокрема у формувальних головках 

пресів. Проаналізовано існуючі способи виготовлення деталей із 

криволінійними поверхнями. Запропоновано способи виготовлення 

формувальної головки преса рослинних матеріалів із криволінійною 

внутрішньою поверхнею. Описано послідовність процесу 

виготовлення головки на ЧПК-верстаті. Подано економічне порівняння 

різних способів виготовлення формувальної головки з внутрішньою 

криволінійною поверхнею. 

Ключові слова: крива, поверхня, трактриса, верстат, точіння, 

фрезерування, виливка. 

 

Kuzenko D., Levko S., Krupych O. Rationale of manufacturing 

head the press forming a specified shape 

Article considers the problem the use of curved surfaces of 

agricultural machines, including the heads of molding presses. Existing 

methods of manufacturing parts with curved surfaces. Ways of making head 

molding press plant material with curved inner surface. We describe the 

sequence of the manufacturing process heads on CNC machine. Posted 

economic comparison of different methods of manufacturing molding head 

with curved inner surface. 

Key words: curve, surface, Tractrix, machine, turning, milling, 

casting. 

 

Кузенко Д., Левко С., Крупич О. Обоснование способа 

изготовления формовочной головки пресса заданной формы 

Рассмотрена проблема использования криволинейных 

поверхностей в сельскохозяйственных машинах, в частности в 

формовочных головках прессов. Проанализированы существующие 

способы изготовления деталей с криволинейными поверхностями. 

Предложены способы изготовления формовочной головки пресса 

растительных материалов с криволинейной внутренней поверхностью. 

Описана последовательность процесса изготовления головки на станке 

с ЧПУ. Проведено экономическое сравнение различных способов 

изготовления формовочной головки с внутренней криволинейной 

поверхностью. 

Ключевые слова: кривая, поверхность, трактриса, станок, 

точение, фрезерование, отливка. 
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УДК 631.22.014:636.084.74 

МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ДИСКОВОГО ДОЗАТОРА СИПКИХ КОРМІВ  

 

В. Банга, к. т. н., Ю. Банга 

Львівський національний аграрний університет 

 

Постановка проблеми. Одним із важливих показників 

дозаторів сипких кормів є продуктивність, рівномірність і точність 

дозування, відповідність їх зоотехнічним вимогам. У технологічному 

обладнанні, яке застосовується для дозування сипких кормів, 

використовуються енерго- і металомісткі дозувальні пристрої, в яких 

відхилення нерівномірності й точності дозування перевищують 

встановлені зоотехнічні вимоги на технологічний процес. Тому 

розробка методики для дослідження дискового дозатора сипких кормів 

конусного типу з радіально встановленими лопатками, який здатний 

забезпечити зоотехнічні вимоги індивідуальної годівлі, є актуальним і 

перспективним завданням. Сучасні дозатори повинні бути адаптовані 

до використання їх в автоматизованій системі управління 

технологічним процесом (АСУ ТП) виробництва молока.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Огляд та аналіз 

типів робочих органів для дозування сипких кормів [1–3] показали, що 

існуючі  об’ємні дозатори типу ДТК, МТД-3А, ДТ, ДД, універсальний 

дозатор сипких кормів у вигляді спіралі Архімеда не забезпечують 

відповідної рівномірності й точності дозування з незначними 

витратами потужності на процес дозування. Відсутня методика 

експериментальних досліджень дискового дозатора сипких кормів 

конусного типу з радіально встановленими лопатками [4].  

Постановка завдання. Наше завдання – розробити методику 

дослідження технологічного процесу дозування сипких кормів 

дисковим дозатором конусного типу з радіально встановленими 

лопатками. 

Виклад основного матеріалу. Для дослідження технологічного 

процесу дискового дозатора сипких кормів у лабораторних умовах ми 

використали експериментальну установку, що розроблена на кафедрі 

механізації і автоматизації тваринництва Львівського НАУ, блок-схема 

якої подана на рисунку. 

Дослідження проводили у такій послідовності. У бункер 

дозатора 1 (див. рис.) завантажували максимальну кількість сипкого 

корму масою 220 кг. Дозувальний робочий орган приводили в 
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обертовий рух електродвигуном постійного струму 6 з регульованою 

частотою обертання, що призводило до висипання сипкого корму у 

пристрій зміни напряму руху потоку 11, клапан якого може змінювати 

своє положення залежно від необхідності напряму потоку (на 

тензовимірювальну площину вимірювача потоку сипких матеріалів 12 

або в окрему місткість для збору необхідних порцій 18). Живлення 

вимірювача частоти обертання  та електродвигуна приводу дискового 

робочого органа здійснювали джерелами постійного струму ВИП–0,09 

та ВСА–10А. Для зчитування сигналів частоти струму використано 

електронний частотомір ЧЗ-54. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. Блок-схема для дослідження робочих органів дискового дозатора 

сипких кормів: 1 – бункер; 2 – підвісна рама; 3 – каретка; 4 – привід на 

переміщення роздавача-дозатора; 5 – нерухома балка; 6 – 

електродвигун на привід  дозатора; 7 – вимірювач частоти обертання 

дозувального робочого органа; 8 – редуктор; 9 – муфта; 10 – захисний 

кожух; 11 – пристрій зміни напряму руху потоку; 12 – вимірювач 

потоку сипких матеріалів; 13 – вимірювач крутного моменту; 14 – 

тензопідсилювач 8АНЧ–7М; 15 – ПЕОМ; 16 – електронний частотомір 

ЧЗ–54; 17 – блоки живлення ВИП–0,09 та ВСА–10А; 18, 19 – місткості 

для збору необхідних і непотрібних порцій комбікорму. 
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Потужність процесу дозування  сипкого корму вимірювали за 

допомогою вимірювача крутного моменту, змонтованого в редукторі 8 

дозатора. Для збільшення пропускної здатності вимірювача потоку 

вимірювальну площину розширено до 0,2 м. 

Потік сипкого корму до моменту встановлення необхідного 

режиму дослідження дискового робочого органа подавався пристроєм 

зміни напряму руху потоку в окрему місткість для збору непотрібних 

порцій 19. 

При встановленні досліджуваного режиму перекидним клапаном 

пристрою 11 змінювали напрям потоку на тензовимірювальну 

площину вимірювача потоку сипких матеріалів, де відбувалось 

зважування частинок комбікорму за масою, яка подавалася в окрему 

місткість 18. З місткості 18 порції комбікорму зважували стандартною 

вагою, дані заносили в журнал досліджень. Експеримент проводили в 

триразовому повторенні. 

Для обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів і 

режимів роботи дискового дозатора проводили повний двофакторний 

планований експеримент на трьох рівнях типу 3
k
 (k – число факторів) 

за відомою методикою [4]. Інтервали і рівні варіювання факторів 

наведені в табл. 1, а матриця плану – у табл. 2. 

За критерії оптимізації прийнято продуктивність та потужність 

процесу дозування робочим органом. Факторами, які впливають на 

критерій оптимізації індивідуального дозатора, були частота обертання 

дискового дозувального робочого органа та його діаметр.  

Перед початком експерименту вибирали межі зміни факторів та 

провели їх кодування. 

Кодування факторів проводили за формулою [5; 6]: 

,i oi
i

x x
x




      (1) 

де – кодоване значення фактору (безрозмірна величина), верхній 

рівень позначається +1, нижній – -1 (у центрі експерименту нульовий 

рівень); – натуральне значення фактору; – натуральне значення 

фактору на нульовому рівні; ε – інтервал варіювання. 

Інтервал варіювання визначали за формулою [5] 

2

в нx x



 ,                                                   (2) 

де – значення -го фактору на верхньому і нижньому рівнях. 
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Таблиця 1 

Інтервали і рівні варіювання факторів 

Рівень 

варіювання 

факторів 

Кодовані 

значення 

Частота обертання 

дискового 

робочого органа 

, с
-1 

Діаметр дискового 

робочого органа 

Dкл, м 

Верхній + 3,5 0,21 

Основний 0 3,0 0,165 

Нижній – 2,5 0,12 

Інтервал 

варіювання 
ε 0,75 0,045 

 

Таблиця 2 

Матриця плану експерименту 

№ 

експерименту 

Варіювання факторами 
Критерій 

оптимізації 

  у 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

+ 

+ 

– 

– 

0 

0 

+ 

– 

0 

+ 

– 

+ 

– 

+ 

– 

0 

0 

0 

у1 

у2 

у3 

у4 

у5 

у6 

у7 

у8 

у9 

 

Рівняння регресії для двофакторної моделі доцільно шукати у 

такій формі [5]: 

.2112

2

221
2

122110 xxbxbxbxbxbby 


         (3) 

Коефіцієнти регресії визначали з використанням ПЕОМ. 

Перевіряли математичні моделі на однорідність дисперсій або на 

відтворення дослідів за виконання умови [5; 6]: 

 

n

1х 2х
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Gроз>Gтабл,                                              (4) 

де Gроз, Gтабл – розрахункове і табличне значення критерію 

Кохрена, яке вибирають із таблиці дод. 2 для рівня значущості 0,05 [5]. 

Gроз – критерій Кохрена [5] з числом степенів вільності: 

для чисельника fч=с–1, знаменника – fз=Nр,                                            (5) 

де – число повторностей досліду; Nр – число рядків плану. 

Розрахункове значення критерію Кохрена Gроз визначаємо зі 

співвідношення [5]: 
2

2

1

max
p

n
роз N

n

n

S
G

S






     (6) 

де 2 maxnS  – максимальне значення рядкової дисперсії; 2

1

pN

n

n

S


  – 

сумарне значення за рядковими дисперсіями. 

Визначали дисперсію , яка характеризує похибки дослідів у 

матриці плану за формулою [5]: 

𝑆𝑦
2 =

∑ ∑ (𝑦𝑖𝑢−�̅�)2𝑚
𝑖=1

𝑁𝑝
𝑢=1

𝑁𝑝∙(𝑚−1)
,                                  (7) 

де 𝑦𝑖𝑢 – значення критерію оптимізації в паралельних дослідах (в 

-му рядку); – середнє значення критерію оптимізації в паралельних 

дослідах в -му рядку матриці плану;  – кількість повторностей 

одного досліду (одного рядка матриці плану). 

Перевірку на адекватність моделі проводили за критерієм Фішера 

Fроз. Модель є адекватною, якщо виконується умова: Fроз<Fтабл, де Fроз, 

Fтабл – розрахункове і табличне значення критерію Фішера, яке 

вибирають з табл. дод. 3 [5] для рівня значущості 0,05 з числом 

степенів вільності чисельника 𝑓ч = 𝑁р − 𝑑, знаменника – 

𝑓з = 𝑁р ∙ (𝑚 − 1) [5; 6]. 

де d – кількість значущих коефіцієнтів. 

Розрахункове значення критерію Фішера визначаємо з 

відношення [5]: 
2

2

ad
роз

y

S
F

S
 ,                                               (8) 

де 𝑆𝑎𝑑
2  – дисперсія адекватності; 
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дисперсію адекватності 𝑆𝑎𝑑
2  визначають за формулою [5]: 

𝑆𝑎𝑑
2 =

∑ (�̂�−�̅�)2𝑁𝑝
𝑢=1

𝑁𝑝−𝑑
 ,                                       (9) 

де �̂� – розрахункове (за рівнянням регресії) значення параметра 

оптимізації. 

Висновки. Запропонована методика експериментальних 

досліджень дискового дозатора сипких кормів конусного типу з 

радіально встановленими лопатками з використанням теорії 

планованого експерименту дає змогу встановити оптимальні значення 

досліджуваних факторів (частота обертання дискового органа та його 

діаметр), підвищити достовірність результатів експерименту. 
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Банга В., Банга Ю. Методика експериментальних досліджень 

дискового дозатора сипких кормів 

У статті наведено огляд і аналіз існуючих дозаторів сипких 

кормів, подано методику експериментальних досліджень 

індивідуального процесу дозування дисковим дозатором конусного 

типу з радіально встановленими лопатками з використанням теорії 

багатофакторного планованого експерименту, запропоновано 

експериментальну установку, наведено рівні варіювання факторів та 

запропоновано рівняння регресії.  
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Ключові слова: дисковий дозатор, сипкий корм, 

експериментальна установка, продуктивність процесу дозування, 

критерій оптимізації. 

 

Banha V., Banha Y. Methodology of experimental studies of the 

disk dispenser bulk feed 

The article provides an overview and analysis of existing dispensers 

bulk feed, presents a methodology of experimental studies of individual 

dosing process dosing disc conical type with radially mounted blades with 

the use of the theory of multifactor planning of the experiment, the 

experimental setup, the variation levels of the factors and proposed the 

regression equation. 

Key words: disc dispenser, bulk food, the experimental setup, the 

performance of the dosing process, the optimization criterion. 

 

Банга В., Банга Ю. Методика экспериментальных 

исследований дискового дозатора сыпучих кормов.  

В статье проведен обзор и анализ существующих дозаторов 

сыпучих кормов, представлена методика экспериментальных 

исследований индивидуального процесса дозирования дисковым 

дозатором конусного типа с радиально установленными лопатками с 

использованием теории многофакторного планируемого эксперимента, 

предложена экспериментальная установка, приведены уровни 

варьирования факторов и предложены уравнения регрессии.  

Ключевые слова: дисковый дозатор, сыпучий корм, 

экспериментальная установка, производительность процесса 

дозирования, критерий оптимизации. 
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УДК 539.3 

РОЗТЯГ ШИРОКОГО ПЛОСКОГО СТРИЖНЯ, ЩО МІСТИТЬ 

КРИВОЛІНІЙНИЙ ВИСТУП НА ОДНОМУ КРАЮ 

 

О. Пономаренко, к. ф.-м. н., В.Семерак, к.т.н. 

Львівський національний аграрний університет 

 

Постановка проблеми. В аграрному і транспортному 

машинобудуванні широке застосування знаходять пружні деталі у 

вигляді тонких пластин, які послаблюються різними вирізами та 

виступами. У разі навантаження таких деталей зовнішніми зусиллями 

поблизу отворів та виступів виникає концентрація напружень, яка 

може несприятливо вплинути на міцність деталі. Напруження по 

контурах отворів та виступів розподіляються досить нерівномірно: є 

малі ділянки, що зазнають дії високих напружень. Саме ці ділянки є 

такими, де з'являються крихкі тріщини або пластичні деформації, 

розвиток яких може призвести до руйнування конструкції.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значна кількість задач 

із дослідження концентрації напружень поблизу отворів різної форми 

розв'язана М. І. Мусхелішвілі [1] та його учнями й послідовниками 

методом функції комплексної змінної. Дослідження концентрації 

напружень цим же методом проведено Г. М. Савіним [2] та його 

учнями. 

Широкий спектр досліджень концентрації напружень у 

біполярних координатах для ізотропних пластин провів Я. С. Уфлянд  

[3]. Важливі практичні питання розподілу напружень у стрижнях і 

пластинах із концентраторами напружень у вигляді отворів, виточок 

розглянуто у роботах Р. Петерсона [4], Р. Р. Мавлютова [5], 

С. П. Тимошенка і Дж. Гудьєра [6] та в праці [7]. 

Постановка завдання. Метою нашого дослідження є розв'язання 

задачі про концентрацію напружень у широкому плоскому стрижні, що 

містить криволінійний виступ, контур якого утворений дугою кола. 

Стрижень перебуває в умовах розтягу вздовж прямолінійного краю. 

Результати дослідження мають прикладне значення у 

проектуванні деталей у вигляді стрижнів з виступами в аграрному і 

транспортному машинобудуванні. 

Виклад основного матеріалу. Розглянемо плоский ізотропний 

широкий стрижень, що містить криволінійний виступ, контур якого 

утворений дугою кола. Стрижень перебуває під дією розтягу зусиллям 
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Р вздовж прямолінійного краю (див. рис.). Визначимо напружений 

стан цього стрижня. 

 
Рис. Схема навантаження стрижня. 

 

Під час розв’язування задачі вважаємо контур виступу вільним 

від зовнішніх навантажень, а також приймаємо, що розмір виступу 

малий  порівняно з шириною стрижня. Тоді згідно із законом 

затухання напружень напруження в напрямі нормалі до зовнішньої 

грані досить швидко зменшуються і ми можемо розв’язувати задачу 

так, ніби маємо півплощину з виступом. 

Вибираємо прямокутну систему координат XOY так, як вказано 

на рисунку. У цьому випадку зручно використати біполярні 

координати α,β, які пов’язані з прямокутними координатами x,y 
співвідношенням:  

x+ίy = аίсth 
1

2
(α+ίβ).                                        (1) 

Подамо функцію напружень у вигляді: 

U(α,β)=U0(α,β)+аРU1(α,β);                                    (2) 

де 

U0(α,β)=
1

2
Р

а2sin
2

𝛽

(сh𝛼−cos𝛽)
2                                           (3) 

відповідає основному напруженому стану, що виникає в 

суцільному стрижні, тобто у стрижні без виступу, а функція U1(α,β) 

відповідає додатковому напруженому стану. Функція U1(α,β) повинна 

бути підібрана так, щоб не змінювати напруженого стану на 

безмежності, тобто 

U1(0,0)=0.                                                    (4) 

Отже, задача полягає у визначенні бігармонічної функції U(α,β), 

яка задовольняє граничні умови: 
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0

0

0 0,

0;с с

   

   

 

 

  

  

  

    
,                                     (5) 

де U1(0,0) =0. 

Функцію U1(α,β) шукаємо у вигляді: 

U1(α,β)=G(chα-cosβ)×ln
ch𝛼−cos𝛽

ch𝛼+cos𝛽
+∫ 𝑓(

∞

0
β,m)cosmαdm,         (6) 

де𝑓(β,m)=A(m)chmβcosβ+B(m)chmβsinβ+ 

+C(m)shmβcosβ+D(m)shmβsinβ.                                         (7) 

За формулою для напружень у біполярних координатах з 

допомогою апарату інтегралів Фур’є після перетворень і порівняння 

коефіцієнтів при відповідних значеннях синусів і косинусів з 

граничних умов (5) отримуємо систему рівнянь для визначення всіх 

невідомих сталих А(m), B(m), C(m), D(m), G шуканої функції 

напружень U(α,β), у результаті розв’язування якої маємо: 
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(8) 

Таким чином, остаточний вираз для шуканої функції напружень 

можна записати у вигляді: 
𝑔𝑈(𝛼,𝛽)

𝑎𝑝
 =

1

2
 

sin2𝛽

ch𝛼−cos𝛽
 +∫ 𝑓(𝛽, 𝑚)cos𝑚𝛼 𝑑𝑚

∞

0
,                    (9) 

де 𝑓(𝛽, 𝑚), A(m), B(m), C(m), D(m) задаються формулами (7), (8). 

Для отримання значень потрібних нам напружень σα на контурі 

виступу застосуємо формулу: 

               
𝜎𝛼

𝑝
] β=-с={ (chc-cosβ)׀ 

𝑑2

𝑑𝛽2 - 
𝑑2

𝑑𝛼2 + 1] (
𝑔𝑈(𝛼,𝛽)

𝑎𝑝
 )} ׀  β=-с.         (10) 

Після деяких перетворень для напружень на контурі виступу 

отримуємо: 

σα = σα,0 + σα,1,         (11) 

де 2

,0

0

1
2 ( cos ) sin ( ) cos ( ) cosp ch c m cshm c m cchm c m dm

shm
    





        (12) 
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,1

0

3 2

( cos ) 2 ( ) sin cos

( ) 1 sin cos

p ch c m D m mshmc c chmc c

C m m m m chmc c m dm

 





   

      


       (13) 

а С(m), D(m) задаються формулами (8). 

У граничному випадку при С→π маємо півплощину без виступу, 

а з (11), (12), (13) інтегруючи отримаємо: 

σα= 2р(chα+1) ∫
𝑚cos𝛼

sh𝑚𝜋

∞

0
 dm=2p(chα+1)= p.           (14) 

У таблиці наведено значення відношення σαmax/р для деяких 

значень c, що характеризують концентрацію напружень на краю 

стрижня, викликану наявністю сегментного виступу. 

Таблиця 

Значення максимальних напружень для деяких значень с 

𝜆=cosс -1 −
1

2
 0 

1

2
 1 

1

р
σαmax 1 2,50 3,20 3,60 4,01 

 

Висновки. З розгляду таблиці бачимо, що наявність виступів 

зумовлює значне підвищення напружень. Дослідження показують, що 

підвищення напружень відбувається не так на самому виступі, як у 

безпосередній близькості біля нього і при зростанні висоти виступу 

напруження зростають. 
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Пономаренко О., Семерак В. Розтяг широкого плоского 

стрижня, що містить криволінійний виступ на одному краю 

Проведено аналіз концентрації напружень у широкому плоскому 

стрижні, що містить криволінійний виступ, контур якого утворений 

дугою кола. Стрижень перебуває в умовах розтягу вздовж 

прямолінійного краю. Дослідження проведено на основі функцій 

напружень Ері в узагальненому плоскому напруженому стані з 

використанням біполярних координат. 

Ключові слова: біполярні координати, напружений стан, 

концентрація напружень. 

 

Ponomarenko O., Semerak V. Tension the broad plane pivot with 

curved ledge on the one edge.  

The paper is devoted to the investigation stresses in the broad plane 

pivot with curved ledge on the one edge under the tension. The analysis is 

developed on the basis of the Airy’s stresses function in generalized plane 

stresses and by applying bipolar coordinates. 

Key words: bipolar coordinates, strainestate, concentration of 

stresses. 

 

Пономаренко А., Семерак В. Растяжение широкого плоского 

стержня, содержащего криволинейный выступ на одном крае 

Проведен анализ концентрации напряжений в широком плоском 

стержне, содержащем криволинейный выступ, контур которого 

образован дугой окружности. Стержень находится в условиях 

растяжения вдоль прямолинейного края. Исследования проведены на 

основе функций напряжений Эри в обобщенном плоском напряженном 

состоянии с использованием биполярных координат. 

Ключевые слова: биполярные координаты, напряженное 

состояние, концентрация напряжений. 
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УДК 656.13 

ВПЛИВ ЧАСУ РЕАКЦІЇ ВОДІЯ НА ІНТЕРВАЛ СЛІДУВАННЯ 

 

О. Миронюк, к. т. н. 

Львівський національний аграрний університет 

 

Постановка проблеми. Невпинне зростання автомобілізації 

призводить до збільшення щільності транспортних потоків на 

автошляхах міст. За незмінної пропускної здатності доріг зростання 

щільності транспортного потоку зумовлює появу транспортних 

заторів, що виникають, як правило, на перехрестях у години «пік».  

Утворення численних заторів на перехрестях збільшує тривалість 

переміщення, знижує середню швидкість руху, збільшує викиди 

шкідливих речовин в атмосферу, що сприяє утворенню смогів. У таких 

умовах погіршується психоемоційний стан водія, а це незмінно 

призводить до збільшення часу його реакції. Зменшення тривалості 

заторів є одним із важливих завдань організації дорожнього руху. 

Зростання емоційного напруження водія призводить до 

погіршення його функціонального стану і зростання часу реакції [1]. 

Час реакції водія має визначальне значення в забезпеченні безпеки 

дорожнього руху – від нього залежить гальмівний шлях автомобіля.  

Утворення транспортного затору призводить до припинення руху 

транспортних засобів, щільність потоку сягає максимального значення, 

а інтенсивність і швидкість стають рівними нулю. Тому дорожній рух 

повинен бути організований таким чином, щоб звести до мінімуму 

утворення заторів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням організації 

дорожнього руху приділяли належну увагу багато вчених [2–4]. 

Зокрема, висвітлювали питання впливу щільності транспортного 

потоку на швидкість руху автомобілів і на час реакції водія. 

Дослідження впливу транспортного затору на час реакції водія 

висвітлені в праці [1].  

Постановка завдання. Основним завданням досліджень є 

вивчення впливу транспортних заторів на збільшення часу реакції 

водія і зміну довжини динамічного габариту транспортного засобу та 

інтервалу слідування.  

Виклад основного матеріалу. Середня швидкість руху V  

автомобілів у транспортному потоці залежить від щільності руху 

потоку Н і його інтенсивності М. Із збільшенням щільності потоку Н 

інтенсивність зростає до певного значення, що дорівнює максимальній 
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пропускній здатності дороги Рmax. Подальше зростання щільності 

потоку Н призводить до такого стану, за якого рух стає неможливим, 

оскільки настає затор (рівень завантаження дороги z = 1,0). Ці 

закономірності ілюструє діаграма транспортного потоку [4]. 

Регулярні затори виникають внаслідок незадовільного стану 

дорожнього покриття, зменшення кількості смуг руху, недостатньої 

видимості та інших чинників. Особливо вони проявляються у місцях 

входження в основний транспортний потік автомобілів з перетинаючих 

доріг. Щільність потоку за таких умов стає насиченою, близькою до 

виникнення заторів. 

Умови руху автомобілів у транспортному потоці описують 

основним рівнянням транспортного потоку: 

НVМ  6,3 ,                                    (1) 

де М – інтенсивність транспортного потоку, авт./год; Н – щільність 

потоку, авт./км; V – швидкість руху, м/с. 

Усі транспортні засоби, що рухаються, мають динамічний 

габарит. Значення ширини динамічного габариту ВД використовують 

для визначення ширини смуги руху та ширини проїзної частини. 

Довжину динамічного габариту LД визначають за формулою 

 LД = la + lр + lгш + lо, (2) 

де la – довжина автомобіля, м; lр – відстань, на якій водій реагує на 

перешкоду, м; lгш – гальмівний шлях автомобіля, м; lо – зазор безпеки, 

м; 

 lр = V  tp, (3) 

де tp – час, за який водій реагує на перешкоду та приймає рішення про 

гальмування, с; 
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де  – коефіцієнт зчеплення колеса з дорогою; f – коефіцієнт опору 

коченню; і – поздовжній ухил. 

Аналіз рівнянь (2–4) свідчить, що довжина динамічного габариту 

залежить від швидкості, часу реакції водія, стану дорожнього 

покриття. 

Якщо зробити припущення, що швидкість руху автомобіля не 

змінюється, стан дорожнього покриття однаковий і, відповідно, 

гальмівний шлях незмінний, то на зміну довжини динамічного 

габариту впливає лише час реакції водія. Його тривалість залежить 

складності дорожньої обстановки, досвіду водія, віку, статі, його стану 

і психологічних особливостей. Складна ситуація вимагає більше часу, 
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ніж проста. Час реакції залежить від напруження уваги водія. Раптова 

поява небезпеки суттєво збільшує час реакції водія. Якщо водій 

володіє часом, щоб відреагувати на небезпеку, час реакції приймають 

0,75 с, а в разі несподіваної появи небезпеки – 1,5 с [1]. 

Реакції водіїв сповільнені в перші 1–2 години роботи. Далі їх 

тривалість зменшується і зберігається незмінною впродовж 4–5 годин. 

Потім час реакції зростає через втому водія. На час реакції водія 

впливає також низка чинників: наявність транспортних заторів, 

тривалість поїздки, стан дорожнього покриття, інтенсивність руху, час 

доби, погодні умови, кількість перехресть, кількість пішохідних 

переходів, комфортабельність автомобіля тощо [1].  

Найбільший негативний вплив на час реакції водія має 

перебування автомобіля в транспортному заторі. Це пояснюється 

зростанням емоційного напруження і тимчасовим порушенням деяких 

психічних функцій водія. При цьому перебування в другому і 

подальших заторах призводить до подальшого зростання 

психоемоційного напруження і, відповідно, зростання часу реакції 

водія. Дослідження [1] показали, що перебування водіїв у другому 

заторі збільшує час реакції в середньому на 0,1–0,5 с. 

Проведені розрахунки для автомобіля la = 4,15 м, що рухається по 

сухому і мокрому асфальтобетонному покритті ( = 0,7, f = 0,02) зі 

швидкостями 60, 50 і 40 км/год, відображені графічною залежністю на 

рисунку. 

Рис. Залежність довжини динамічного габариту від часу реакції водія, 

швидкості руху і стану дорожнього покриття. 
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Аналіз отриманих результатів свідчить, що в разі руху автомобіля 

зі швидкістю 60 км/год зростання часу реакції на 0,3 с зумовлює 

збільшення довжини динамічного габариту на 5,0 м, для 

швидкості  50 км/год зростання часу реакції на 0,4 с збільшує 

довжину динамічного габариту на 5,5 м, для швидкості 40 км/год 

зростання часу реакції на 0,5 с зумовлює приріст LД на 5,5 м. Якщо 

прийняти зазор безпеки lo = 5,0 м, у перелічених випадках виникає 

загроза зіткнення з автомобілем, що рухається попереду. 

Загроза попутного зіткнення відсутня в тому разі, якщо водії 

дотримуються довжини динамічного габариту. На практиці 

відбувається накладання динамічних габаритів автомобілів, що 

рухаються однією смугою. У результаті фактично залишається 

дистанція між автомобілями – шляховий інтервал слідування, що є 

меншим за довжину динамічного габариту. У таких умовах значно 

зростає ризик виникнення попутного зіткнення. 

Висновки. Довжина шляхового інтервалу слідування є дуже 

важливою за умов забезпечення безпеки дорожнього руху. На практиці 

вона, як правило, менша за довжину динамічного габариту. Заходи зі 

зменшення вказаних характеристик безпосередньо поєднані із 

зменшенням часу реакції водія, який залежить від багатьох чинників, 

визначальне місце серед яких належить наявності транспортних 

заторів. 
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Миронюк О. Вплив часу реакції водія на інтервал слідування 

Розглянуто чинники, що впливають на зміну динамічного 

габариту автомобіля й інтервалу слідування. Проведено розрахунки 

оцінки зміни довжини динамічного габариту автомобіля залежно від 

часу реакції водія, швидкості руху, стану дорожнього покриття та його 

впливу на безпеку руху.  

Ключові слова: транспортний потік, динамічний габарит 

автомобіля, інтервал слідування, транспортний затор, час реакції водія. 

 

Muronyuk O. Impact on driver reaction time interval following 

The factors that influence on the change of the car dynamic 

dimensions and interval following are considered. The calculations assess 

changes the dynamic dimensions of the car depending on the driver reaction 

time and its impact on traffic safety. 

Key words: traffic, vehicle dynamic dimension, the interval 

following, traffic congestion, driver's reaction time. 

 

Миронюк О. Влияние времени реакции водителя на интервал 

следования 

Рассматриваются факторы, влияющие на изменение 

динамического габарита автомобиля и интервала следования. 

Произведены расчеты изменения длины динамического габарита 

автомобиля в зависимости от времени реакции водителя, скорости 

движения, состояния дорожного покрытия и его влияния на 

безопасность движения. 

Ключевые слова: транспортный поток, динамический габарит 

автомобиля, интервал следования, транспортный затор; время реакции 

водителя. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ РОБОЧИХ ОРГАНІВ 

ҐРУНТООБРОБНИХ ЗНАРЯДЬ НАВУГЛЕЦЬОВУВАННЯМ 

ВУГІЛЬНИМ ЕЛЕКТРОДОМ 

 

О. Левчук, к. т. н. 

Львівський національний аграрний університет 

 

Постановка проблеми. В агропромисловому виробництві 

використовують значну кількість машин, робочі органи яких 

взаємодіють з ґрунтом. До них належать такі знаряддя і машини: а) для 

передпосівного обробітку, б) для сівби, в) для догляду за 

посівами, г) машини для збирання коренебульбоплодів. У процесі їх 

експлуатації відбувається активне абразивне спрацювання поверхонь 

робочих органів. Аналогічне явище відбувається з робочими органами 

землерийних машин, які використовують у меліорації й будівництві. 

Проблема ускладнюється широким (майже стихійним) ринком 

сільськогосподарських машин і їх комплектуючих, коли, крім зразків 

відомих виробників, наявні й неліцензовані вироби або зразки, що 

були в користуванні. Найчастіше з цим зіштовхуються власники малих 

фермерських господарств з відомих причин, тобто через брак коштів 

на оригінальну техніку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання підвищення 

зносостійкості робочих органів ґрунтообробних машин вивчають 

упродовж тривалого часу, йому присвячено велику кількість праць і 

наукових розробок. Так, наприклад, лемеші плугів виготовляють зі 

сталі Л-53, Л-65, а лапи культиваторів – із сталі 65Г. Для збільшення їх 

робочого ресурсу край леза гартують і наплавляють твердими 

сплавами типу сормайт, реліт тощо, які містять вуглець, хром, нікель, 

вольфрам або його карбід [1; 2]. Завдяки цьому леміш набуває також 

властивості самозагострювання. Також відоме зміцнення лемешів, 

зубів борін спеціальними електродами Е1-300 і Н6-60 [2]. Аналогічно 

відновлюють та зміцнюють відвали канавокопачів, шнеки 

екскаваторів-канавокопачів, ножі для скошування рослинності, 

використовуючи тверді сплави та електроди Т-620, ОЗН-300 або ОЗН-

350. Наплавлення вказаних матеріалів може здійснюватись ручним 

дуговим наплавленням, автоматичним під флюсом або в захисному 

середовищі газів, плазмовим або індукційним наплавленням [3]. Давно 

використовують також наплавлення твердих сплавів ацетиленовими 

пальниками [4]. 
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Постановка завдання. Зазначені способи зміцнення й 

відновлення робочих органів ґрунтообробних машин потребують 

дорогих матеріалів і обладнання, що є малодоступними в умовах 

індивідуального фермерського господарства. Отже, необхідно 

дослідити можливість зміцнення нових і відновлення спрацьованих 

робочих органів ґрунтообробних машин із застосуванням доступного 

обладнання і недорогих матеріалів. 

Виклад основного матеріалу. Способи підвищення твердості і 

відповідно зносостійкості інструментів, зокрема ґрунтообробних 

знарядь, виготовлених на основі сплаву залізо-вуглець, відомі з 

моменту винайдення способу добування заліза. Вироби насичували 

вуглецем у ковальському горні, виплавляли тигельну сталь, змішуючи 

крицю і деревне вугілля, також створювали високоміцні вироби за 

допомогою ковальського зварювання високовуглецевих і 

низьковуглецевих заготовок. Ці технології були складними, дорогими, 

і їх використовували лише в особливих випадках. 

Серед сучасних відомих доступних способів зміцнення деталей є 

навуглецьовування при горінні електричної дуги між їх поверхнею і 

вугільним електродом. Відомо, що при горінні електричної дуги 

прямої полярності ((+) – на деталь, (–) – на електрод) між металевою 

деталлю і вугільним або графітовим електродом відбувається 

плавлення деталі, ступінь насичення її вуглецем незначний. Якщо 

змінити полярність, матеріал шва (тобто проплавленого електричною 

дугою шару поверхні деталі) інтенсивно насичується вуглецем. У 

результаті охолодження деталі за рахунок швидкого відведення тепла в 

масу металу деталі у шарі, що зазнав термічної дії електричної дуги, 

формується структура металу, що являє собою відбілений чавун, 

властивостями якого є висока твердість (50-60 HRC) і зносостійкість. 

Практичному поширенню цього способу зміцнення перешкоджає те, 

що електрична дуга між вугільним електродом і залізною деталлю на 

зворотній полярності є нестабільною, тобто часто обривається [5]. 

Тому було досліджено можливість удосконалити процес 

навуглецьовування поверхонь робочих органів ґрунтообробних 

знарядь. 

Було проведено навуглецьовування зразків конструкційної сталі 

Ст.3 у вигляді пластин товщиною 4 мм. Як джерело живлення 

використано систему зі зварювального трансформатора з падаючою 

зовнішньою вольт-амперною характеристикою, оснащеного баластним 

резистором, однофазним напівпровідниковим випрямлячем і 

згладжувальним фільтром, що складався з батареї конденсаторів. 



 

 

 

 

112 

Величину струму дуги контролювали амперметром із шунтом. У 

дослідах використано вугільні й графітові оміднені електроди 

діаметром 10 мм, загострені під кутом 60
о
. Оскільки метою процесу є 

навуглецьовування, полярність вибрано зворотною. Для підвищення 

стійкості горіння дуги вжито такі заходи. Відомо, що одним із 

чинників, які впливають на можливість виникнення і стабільність 

горіння електричної дуги, є властивості матеріалів електродів, між 

якими вона виникає. Конкретно йдеться про потенціал іонізації 

хімічного елемента, що є основою електрода. Так, для заліза він 

становить 7,9 електронвольт, для вуглецю – 11,264, для лужних 

металів значно менше. Для калію, наприклад, цей параметр становить 

4,339 [6].  

Звідси стає зрозуміло чому електрична дуга між вугільним 

електродом і залізною деталлю не стабільна, особливо на зворотній 

полярності. Для підвищення стійкості горіння дуги було здійснено 

насичення електродів солями калію, а саме карбонатом (K2CO3). Для 

цього по осі стрижня електрода було просвердлено отвір діаметром 

1,4 мм. Отвір заповнювали зволоженою сіллю. Після цього електрод 

1,5 години сушили у жаровій шафі за температури 120-140 
о
С. 

Здійснено почергово два проходи дугою по поверхні кожного зразка 

вугільним і графітовим електродами (рис. 1-3). Величина струму дуги 

становила 135-145 А. 

    
Рис. 1. Обробка 

вугільним 

електродом. 

 
Рис. 2. Обробка 

графітовим 

електродом. 

 
Рис. 3. Обробка 

графітовим електродом 

з використанням 

флюсу. 

Далі за допомогою твердоміра (марки 2140 ТР) перевірено 

властивості отриманих поверхонь. Так, твердість пластин у місцях, що 

не підлягали обробці, становила 17 HRC. Твердість обробленої 

поверхні першого зразка (обробку здійснювали вугільним електродом) 

становила 48–53 HRC. Твердість обробленої поверхні другого зразка 

(обробка здійснювалась графітовим електродом) становила 54–61 
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HRC. Третій зразок обробляли вугільним електродом, попередньо 

нанісши на поверхню флюс (суміш вугільного порошку (С), білого 

піску (SiO2) і прожареної бури (Na2B4O7)). Твердість у цьому разі 

становила 51–58 HRC. 

Висновки. 1. У результаті дослідів встановлено можливість 

зміцнення робочих органів ґрунтообробних знарядь в умовах 

індивідуального фермерського господарства. 

2. Найбільшу твердість (до 61 HRC) отримано із застосуванням 

активованого графітового електрода, крім того, на ньому спостерігали 

найбільшу стійкість горіння дуги. 

3. Необхідна практична перевірка зносостійкості робочого органа, 

обробленого даним способом. 
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Левчук О. Підвищення зносостійкості робочих органів 

ґрунтообробних знарядь навуглецьовуванням вугільним 

електродом 

Досліджено можливість зміцнення нових і відновлення 

спрацьованих робочих органів ґрунтообробних машин. Вивчено та 

вдосконалено спосіб відновлення і зміцнення деталей 

навуглецьовуванням їх поверхні електричною дугою за допомогою 

вугільного (графітового) електрода. 

Ключові слова: абразивне спрацювання, відновлення, вугільний 

(графітовий) електрод, навуглецьовування, стійкість горіння дуги, 

потенціал іонізації. 
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Levchuk O. Increase of wear resistance of the elements of tillage 

tools by means of carbon electrode carbonizing 

The research is focused on the perspectives of strengthening new tools 

and renovating the worn ones in tillage machines. It studied and improved 

method of renovating and strengthening of machine parts by means of 

carbonizing their surfaces with electric arc using carbon (graphite) 

electrode. 

Key words: abrasive wear, renovation, carbon (graphite) electrode, 

carbonizing, resistance of arc combustion, ionization potential. 

 

Левчук А. Повышение износостойкости рабочих органов 

почвообрабатывающих орудий науглероживанием угольным 

электродом 

Исследована возможность укрепления существующих и 

восстановления изношенных рабочих органов почвообрабатывающих 

машин. Изучен и усовершенствован способ восстановления и 

упрочнения деталей путем науглероживания их поверхности 

электрической дугой с помощью угольного (графитового) электрода. 

Ключевые слова: абразивный износ, восстановление, угольный 

(графитовый) электрод, науглероживание, устойчивость горения дуги, 

потенциал ионизации. 
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УДК 621.316.7 

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТІЙКИХ 

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

В. Чумакевич, к. т. н.
 

Львівський національний аграрний університет 

 

Постановка проблеми. Важливе місце в економіці України 

посідає продукція сільського господарства. Аграрні підприємства 

України переживають значні складності, які викликані не лише 

веденням бойових дій на Сході України та анексією Криму (втрата 

посівних площ та низки підприємств). Велика кількість аграрних 

підприємств була орієнтована на ринки Росії та країн СНД, які зараз є 

або закритими або важкодоступними через транспортні санкції 

Російської Федерації [1 – 5]. Важливою складовою аграрної продукції є 

скотарство, і зокрема розведення великої рогатої худоби [1 – 5]. На 

фоні зростання продукції птахівництва [5], на жаль, статистика 

говорить про зменшення частки скотарства,  зокрема поголів’я корів, в 

Україні [6].  

Також важливим чинником є слабка перевантажувальна здатність 

ліній електропостачання і низька енергозахищеність 

сільськогосподарських підприємств, особливо приватних. Не можна 

забувати, що складні умови, в яких працює обладнання на різних 

фермах, заводах тощо, висувають додаткові умови до забезпечення 

надійності обладнання.  

З початку 90-х років ХХ століття виникла й набула розвитку 

теорія функціональної стійкості [7; 8]. Спочатку вона призначалась 

виключно для авіаційних і космічних систем [7 – 9], згодом була 

розповсюджена на теорію керування рухом транспортних засобів [10 – 

12], розподілені в просторі складні технічні системи [13; 14], облік і 

керування засобами йй ресурсами [15 – 17] тощо. Сутність цієї теорії 

полягає в перерозподілі матеріальних, а частіше інформаційних і 

керуючих ресурсів для забезпечення надійного функціонування 

складних систем в умовах певного потоку збурень та відмов. У [16] 

було показано, що ця теорія може бути застосована для 

електромеханічних систем. Сільське господарство сьогодні оснащене 

сучасними складними електротехнічними та електромеханічними 

системами, які мають змогу отримувати інформацію про свій стан і в 

разі потреби зберігати отримані статистичні дані [18 – 20]. Тож постає 



 

 

 

 

116 

завдання проаналізувати межі застосування вказаної теорії для умов 

роботи сільськогосподарського обладнання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У роботах [7 – 17] 

обґрунтовано й доведено теоретичні аспекти побудови функціонально-

стійких систем. Функціонально-стійкі системи повинні самостійно 

виявляти і класифікувати позаштатні ситуації й відмови у роботі 

обладнання. На основі спеціального математичного апарату та 

алгоритмів здійснюється перерозподіл завдань і ресурсів для 

забезпечення виконання поставлених завдань у конкретних системах, 

показано їх особливості. Існує велика кількість робіт [21 – 29], які 

присвячені оптимізації функціонування електромеханічних систем на 

основі алгоритмів, які використовують апарати лінійної та нелінійної 

оптимізації, нечіткої логіки, нейронних мереж тощо. У працях, які 

присвячені підвищенню ефективності сільськогосподарського 

обладнання, основну увагу приділено оптимізації роботи конкретного 

обладнання і систем без врахування міжсистемних зав’язків [2; 4; 5; 19; 

20; 29 – 31].  

Постановка завдання. Автоматизація виробничих процесів і 

підвищення надійності їх роботи у сільському господарстві 

передбачають підвищення продуктивності та якості праці, 

інтенсифікацію галузі, підвищення культури і привабливості праці за 

рахунок значного зменшення ручної праці і впровадження машин, 

механізмів, обладнання тощо. Вона базується на використанні системи 

машин для комплексної механізації процесів виробництва. На основі 

аналізу публікацій можна зробити висновок, що функціонально-стійкі 

системи повинні задовольняти низку вимог: 

мати змогу отримувати інформацію про стан і функціонування 

складових елементів та на основі цієї інформації виявляти позаштатні 

режими роботи та аварійні ситуації; 

мати запас енергетичних, апаратних та  програмних ресурсів, які 

можливо перерозподіляти між елементами системи; 

перерозподіляти ресурси у разі виникнення позаштатних та 

аварійних ситуацій для виконання цільової задачі. 

Також необхідною умовою є наявність адекватних моделей 

функціонування об’єкта, позаштатних і аварійних ситуацій; алгоритму 

перерозподілу ресурсів [7 – 14].  

Більшість досліджень [7 – 17] використовує лінійні або нелінійні 

імовірнісні динамічні моделі з дискретним часом: 

)t(W)t,t(G)t(U)t,t(B)t(X)t,t(A)t(X 1111  ;         (1) 
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)t(V)t()t(U)t(D)t(X)t(H)t(Y  ,    (2) 

де Х(t) – n - мірний вектор стану системи;  

A(t+1,t),  B(t+1, t – характеристичні динамічні матриці векторів 

стану системи nn та вектору керування розмірністю nm;  

U(t) – m-мірний вектор управління; 

W(t) – випадковий r-мірний вектор гауссівських збурень з 

нульовим середнім та кореляційною матрицею М[W(t)W
T
(j)]=Q(t)δ(t j); 

δ(t j) – символ Кронекера; 

G(t +1, t) – матриця збурень; 

Y(t) – s-мірний вектор спостережень;  

H(t) – матриця спостереження системи;  

V(t) – p-мірний випадковий вектор гауссівських похибок 

вимірювань з нульовим середнім та кореляційною матрицею 

М[W(t)W
T
(j)] = R(t)δ(t j); 

D(t), Ψ(t)  – характеристичні матриці відповідних розмірів.  

У даній системі рівняння (1) є рівнянням стану системи, а 

рівняння (2) – рівнянням спостереження за динамічною системою. Для 

завершення статистичного опису поведінки системи вводять щільність 

розподілу початкового стану f(Х(О)). 

Модернізація електротехнічного обладнання забезпечить не лише 

зниження витрат на оплату спожитої активної потужності, а й 

зменшення витрат реактивної потужності, які зумовлені фізичними 

особливостями роботи асинхронних електродвигунів [18, 20, 23]. 

Метою статті є теоретичне обґрунтування моделі функціонально-

стійкої електромеханічної системи сільськогосподарського 

призначення з урахуванням міжсистемних зав’язків, висунення 

припущень та накладання  обмежень на ці системи. 

Виклад основного матеріалу. Умови функціонування 

електромеханічних систем у сільському господарстві можна зобразити 

у вигляді схеми (рис. 1). Більшість обладнання ферм не об`єднано в 

загальну систему, як це зроблено в передових господарствах світу. На 

сьогодні відбувається модернізація окремих систем. Проведена 

модернізація більшості господарств [2 – 5; 30; 31] дає змогу об`єднати 

їх в єдину систему і керувати не. з єдиного центру. 
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Відповідно до наведеної схеми (див. рис. 1) маємо складну 

ієрархічну систему з перехресними зв`язками (на схемі не показано).  

Проведемо дослідження виконання умов, які накладаються на 

функціонально-стійкі системи.  

Проаналізуємо можливість отримання інформації про стан 

елементів електромеханічної системи. За використання контактно-

релейних систем керування електроприводами для досягнення 

зазначеної мети необхідно було використовувати спеціальне 

обладнання для збирання даних про стан системи (напруга живлення, 

струми в обмотках електродвигунів, системах керування, режим 

роботи, працездатність систем тощо). У разі використання частотно-

регульованого електроприводу, який останнім часом набув широкого 

розповсюдження [4; 5; 22; 23], вказану процедуру можуть виконувати 

безпосередньо частотні перетворювачі [31; 34 – 37]. Зазначимо, що 

більшість із них має змогу працювати в централізованих системах, які 

керуються або центральним комп’ютером, або частотним 

Склад, призначення, 

характеристики та додаткові 

відомості про фермерське 

господарство 
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Рис. 1. Функціональна схема електромеханічної системи в АПК. 
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перетворювачем старшого рівня. Інформацію про стан електродвигуна 

або електромеханічної системи в цілому можна отримувати від 

сучасних пристроїв захисту. Вони забезпечують комплексний захист 

електродвигуна [31 – 37]: 

– мають гальванічні розв’язки; 

– функцію контролю мінімального навантаження; 

– вимірювання струму в кожній із фаз; 

– живлення їх струмових кіл, як і кіл релейних захистів, 

здійснюється від одних і тих самих трансформаторів струму; 

– контролюють основні параметри (напругу, струм, зсув та 

наявність фаз тощо). Також більшість із них обладнана індикаторами, 

пультами зв’язку зручним інтерфейсом, і вони можуть здійснювати 

моніторинг подій у системі (табл. 1) [31 – 33]; 

– дозволяють об'єднати два компоненти: релейний захист та 

АСКОЕ. 

Виконавчі механізми дублювати практично неможливо. У 

більшості з них як приводний електродвигун використовують 

асинхронні двигуни, які мають просту конструкцію і високу надійність 

роботи при постійному контролі параметрів їх роботи, можемо 

припустити, що в заданому інтервалі часу вони або будуть працювати 

безвідмовно, або ненормальні режими можна виявити і запобігти їх 

розвитку в аварію з мінімізацією втрат. У працях [31 – 39] наведено 

можливі варіанти.  

Постачання енергетичних ресурсів здійснюється, як правило, від 

зовнішніх організацій – водо-, газо- і електропостачальних компаній. 

Останнім часом для забезпечення теплом та гарячою водою 

спостерігається перехід від використання природного газу на дешевші 

джерела енергії (дрова, вугілля, палети тощо). Мало підприємств 

мають власні електроенергетичні ресурси та джерела водопостачання. 

Це питання потребує окремого дослідження. 

Таблиця 1 

Порівняння комплексних захисних пристроїв електродвигунів 

Показник 

3
Р

В
1

2
 

Р
Д

Ц
-0

5
 

У
Б

З
-3

0
2
 

Р
З
-0

1
-0

6
 

Р
З
-0

4
-0

5
 

Б
З

-0
3

1
М

 

Р
К

3
М

-R
 

У
З

Д
Р

-8
 

С
и

Э
З

-1
М

 

С
и

Э
З

-2
М

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Передпусковий контроль 

мережі 
 + +     +  + 

 



 

 

 

 

120 

Продовження табл. 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Предпусковий контроль 

ізоляції 
  +  +  + + + + 

Перевантаження + + + + + + + + + + 

Неповнофазний режим + + + + + + + + + + 

Загальмований ротор + + + + + + + + + + 

Асиметрія за струмом 

або напругою 
+ + + + + + + + + + 

Контроль перегріву за 

тепловою моделлю 
  + + +      

Контроль перегріву з 

термодетекторами 
+       + + + 

Контроль мінімального 

навантаження 
 + + + + + + +  + 

Контроль струму витоку 

на корпус при роботі 

АСД 

+  +        

Зміна струму в трьох 

фазах 
+ +  + +   + + + 

Цифровий індикатор  +  + + + + +  + 

Пульт зв`язку    +   + +    

Інтерфейс   + + +   +   

Моніторинг мережі і 

подій 
 + + + + + + +  + 

Допустима температура 

– ≤–25°С 
 + +     +   

Ступінь захисту корпусу 

не нижче IP54 
   +  +     

В існуючих системах у разі відмов обладнання просто виводиться 

з роботи, а перерозподіл ресурсів здійснюється лише за наявності 

дублювання, що трапляється в системах водопостачання, контролю 

мікроклімату (кондиціювання), іноді електропостачання. Основні 

виробничі механізми ферм не мають змоги замінювати елемент, який 

виведено з роботи. За обєднання виробничих механізмів в єдину 

інформаційно-керуючу систему у разі відмови елементів, які 

відповідають за збір інформації про стан елементів системи та 

вироблення команд і сигналів керування, виникає можливість 

перерозподілу інформаційних ресурсів та команд керування між 

апаратами, які є справними і продовжують працювати. 

Відповідно до рис. 1 важливий вплив на роботу 

електромеханічних систем сільськогосподарського призначення мають 
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умови їх використання. Електромеханічне обладнання працює в 

агресивному середовищі (продукти життєдіяльності тварин або птахів, 

може працювати на відкритому повітрі або в складних температурних 

умовах з підвищеною вологістю тощо). Ці чинники можливо 

мінімізувати вибором відповідного виконання обладнання.  

Сучасні системи керування й захисту електромеханічних систем 

[31 – 39] не є дешевими, тому їх впровадження значною мірою 

залежить від інвестицій, які в умовах економічної кризи сьогодення є 

обмеженими. Зазначимо, що за достатньо високої вартості 

впровадження сучасних систем керування і захисту електродвигунів 

вони мають невеликий термін окупності. Для прикладу розглянемо 

економічний ефект від впровадження частотного перетворювача 

CFM210 та універсального блока захисту УБЗ–302 при модернізації 

системи керування й захисту електроприводу гноєтранспортера ТСН-

3,0Б. Ефект від впровадження запропонованого вдосконалення полягає 

насамперед у захисті двигуна від ненормальних режимів під час 

запуску й роботи. Частотний перетворювач CFM210, виробництва АС 

Привод, м. Дніпро, дозволяє розвивати стабільний пусковий момент, 

значно зменшити пускові струми, припиняти запуск у разі 

заклинювання ротора електродвигуна, наприклад під час примерзання, 

забезпечити низку заданих швидкостей, здійснювати дистанційне, у 

тому числі й комп’ютерне, керування тощо. Універсальний блок 

захисту УБЗ-302, виробництва Новатек-Електро, м. Київ, дає змогу 

здійснювати захист від усіх видів короткого замикання, перенагріву, 

коливання напруги, зсуву або обриву фаз і є одним із найпростіших 

сучасних пристроїв захисту українського виробництва. Така схема 

дозволяє зменшити споживання електроенергії та кількість 

капітальних ремонтів двигуна. Проведені розрахунки зведено у табл. 2. 

Таблиця 2 

Техніко-економічні показники проекту 

Показник 
Існуюча схема 

електроприводу 

Проектована схема 

електроприводу 

1 2 3 

Капітальні вкладення, грн  16600 

Кількість ремонтів у рік, шт. 1 0,1 

Вартість ремонтів у рік, грн 5580 1116 
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Продовження табл. 2 

1 2 3 

Спожита за годину 

потужність двигунами, кВт 
7,2 5,04 

Загальна спожита за годину 

потужність, кВт 
10,08 7,04 

Загальна спожита за рік 

потужність, кВт 
58060,8 40550,4 

Капітальні вкладення, які складають 16600 грн, дають змогу за 

рік зекономити на споживанні електроенергії 17510,4 кВт вартістю 

34493,74 грн. Зменшення вартості ремонтних робіт дозволить 

зекономити 4464 грн. Загальна економія становить 38957,74 грн, а 

термін окупності запропонованої модернізації складає 0,43 року, або 

5,1 місяця. Але таких систем на фермі понад 10 і капіталовкладення 

будуть вагомими. Таким чином, постає також задача мінімізувати 

кількість інвестицій. Цей параметр можливо врахувати під час вибору 

функціоналу оптимізації запропонованої системи. 

Постає проблема за допомогою рівнянь (1) і (2) описати 

перелічені чинники й забезпечити функціональну стійкість 

запропонованої системи.  

Зробимо низку припущень. По-перше, електромеханічна система 

є сукупністю елементарних систем, які за один цикл роботи не мають 

взаємного впливу. По-друге, кожна електромеханічна система, умови 

застосування, енергетика процесу описуються рівняннями (1) і (2). По-

третє, у кожному циклі обчислюють зміну енергетики та умов 

застосування. По-четверте, у кінці кожного циклу роботи враховується 

зміна початкових умов, чим враховуємо взаємний вплив систем, 

енергетики та умов застосування. Також необхідно забезпечити 

виконання таких вимог [16]: 

– безперешкодна робота достатньої кількості джерел інформації 

про стан елементів системи; 

– працездатність мінімально допустимої кількості елементів 

електромеханічної системи.  

Більшість сучасних електроприводів використовує систему 

“тиристорний перетворювач напруги – асинхронний двигун” (ТПН-

АД), функціональна блок-схема якої наведена на рис. 2 та має широкий 

вибір жорстких механічних характеристик асинхронного 

електродвигуна (рис. 3) [27]. Використання нечітких регуляторів 

можливе за використання електроприводів із структурною схемою 

(рис. 4) [28]. Також можливе використання лінійних [21; 22] та інших 
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моделей. Вибір моделі роботи електроприводу потребує додаткових 

досліджень. 

 
Рис. 2. Функціональна блок-схема моделі електроприводу ТПН-АД. 

 
Рис. 3. Механічні характеристики системи ТПН-АД. 

 
Рис. 4. Структурна схема електромеханічної системи з нечіткою 

паралельною корекцією. 

Висновки. У результаті проведеного аналізу літератури показано 

доцільність створення функціонально-стійких електромеханічних 

систем сільськогосподарського призначення. Зроблені припущення на 

сформульовані теоретичні засади створення математичної моделі 

функціонально-стійкої електромеханічної системи 

сільськогосподарського призначення. Отримані результати спонукають 
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до подальших досліджень з обґрунтування та вибору математичних 

моделей конкретних елементів та об’єднання їх в єдину систему.  
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Чумакевич В. Особливості створення функціонально-стійких 

електромеханічних комплексів сільськогосподарського 

призначення 

Розглянуто особливості структури, роботи та підхід до створення 

математичних моделей електромеханічних функціонально-стійких 

систем у сільському господарстві. Оцінено вартість впровадження 

окремих новітніх технологій у існуючі застарілі комплекси. Окреслено 

напрями подальших досліджень. 

Ключові слова: математична модель, електромеханічна система, 

функціональна стійкість, надійність, безвідмовність, адаптивність, 

відновлюваність. 

 

Chumakevych V. Singularity of the functional-stable 

electromechanical complex of agricultural purpose 

The features of the structure, operations and approaches to building 

mathematical models of functional-stable electromechanical complex of 

agricultural purpose. The cost of introducing some of the newest 

technologies into existing obsolete complexes has been estimated. The ways 

of conducting further research are outlined. 

Key words: mathematical model, electromechanical system of 

agricultural purpose, functional stability, dependability, reliability, 

adaptability, restorability. 

 

Чумакевич В. Особенности создания функционально-

устойчивых электромеханических комплексов 

сельскохозяйственного назначения 

Рассмотрены особенности структуры, работы и подходы к 

созданию математических моделей функционально-устойчивых 

электромеханических комплексов сельскохозяйственного назначения. 

Проведена оценка стоимости внедрения отдельных новейших 

технологий в существующие устаревшие комплексы. Намечены пути 

проведения дальнейших исследований. 

Ключевые слова: математическая модель, электромеханическая 

система сельскохозяйственного назначения, функциональная 

устойчивость, надежность, безотказность, адаптивность, 

восстанавливаемость.  
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО 

ПРОЦЕСУ КОМБІКОРМОВОГО ВИРОБНИЦТВА ЗАВДЯКИ 

ЗАСТОСУВАННЮ ГРАВІТАЦІЙНОЇ СЕПАРАЦІЇ ЗЕРНА 
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А. Парієв, к. т. н. 

Запорізький науково-дослідний центр механізації тваринництва 

В. Дмитрів, д. т .н., В. Городняк, асистент 

Львівський національний аграрний університет 

 

Постановка проблеми. Виходячи з потреб України на сучасному 

етапі розвитку виробничих відносин, необхідності збереження 

енергоресурсів, поліпшення якості та розширення асортименту 

продовольчих товарів, вирішення проблеми децентралізації переробки 

зерна в автономних умовах фермерських господарств та малих 

переробних підприємств можливе завдяки їх забезпеченню технічними 

засобами конкретного технологічного призначення та завершеного 

технічного рішення [1]. 

За допомогою більшості існуючих кормовиробничих машин 

задовільно вирішуються питання механізації приготування кормів, але 

не завжди це відповідає зоотехнічним, технологічним і технічним 

вимогам. Вони енергоємні, громіздкі, малопродуктивні і вимагають 

великих витрат праці та коштів. Тому спеціалісти господарств 

відчувають величезні труднощі під час вибору обладнання, 

відновлення або нової організації виробництва комбікормів. 

Таким чином, учені вживають спроби вдосконалення 

технологічного процесу виробництва комбікормів у напрямі створення 

машин та обладнання, де використовуються нові принципи й фактори, 

які суттєво впливають на якість комбікорму, що виробляється, 

підвищення продуктивності й зниження енергоємності процесу. 

Технологічний процес приготування комбікормів у господарствах 

повинен охоплювати такі основні операції: прийом сировини; 

очищення сировини від сторонніх домішок (сепарація); подрібнення 

зернової сировини; дозування окремих компонентів згідно із заданим 

рецептом; змішування; зволоження; облік і видача комбікормів [2]. 
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Задовольнити високі сучасні вимоги й реалізувати зазначені 

перспективні напрями вдосконалення обладнання можуть лише нові 

типи машин, засновані на принципах дії, що якісно відрізняються від 

традиційних. Пошук сучасних конструктивних і технологічних рішень 

окремих видів обладнання повинен ґрунтуватися на спеціальних 

моделях.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Удосконаленням 

систем ведення, розвитку теорії і практики комбікормового 

виробництва і вдосконаленням процесів та апаратів для його 

здійснення займалося багато вчених у різних країнах і в різний час [1 – 

10]. 

Пошук сучасних конструктивних і технологічних рішень окремих 

видів обладнання повинен ґрунтуватися на спеціальних моделях. Під 

час розроблення обладнання для класифікації й сепарації сипких 

матеріалів можна використовувати модель ідеального гравітаційного 

сепаратора Н. Е. Авдєєва [3; 4]. Для вдосконалення конструкцій 

дробарок можна використати трьохелементну фізичну модель 

дробарки, запропоновану С. В. Мельниковим, або представити 

робочий процес дробарки як марковський процес «розмноження й 

загибелі» за В. Р. Алешкиним, або як модель пошарового дроблення, 

яку розробив В. І. Сироватка. 

Під час удосконалення зволожувача комбікормів найбільш 

ефективно змішувати комбікорм з рідиною в падаючому потоці при 

дрібнодисперсному розпиленні рідини [6]. 

Усе викладене дає підстави для висновку, що на сьогодні відсутні 

ефективні технології й технічні засоби, що інтенсифікують процес 

приготування комбікормів в умовах сільськогосподарських 

підприємств. Тому в технологічних процесах приготування 

комбікормів необхідно впроваджувати гравітаційні процеси. 

Постановка завдання. Мета дослідження – удосконалення 

технологічного процесу приготування комбікормів з розробкою 

обладнання з інтенсифікуючими робочими органами на основі 

використання гравітаційних процесів під час сепарації, подрібнення та 

зволоження кормових матеріалів. 

Виклад основного матеріалу. Однією з перших і найважливіших 

технологічних операцій при прийманні, переробці і зберіганні зерна є 

сепарування, тобто розділення сипких матеріалів на фракції, які 

відрізняються властивостями часток. Від попереднього очищення 

зерна (сепарування) залежить завантаження, продуктивність і 
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ефективність роботи машин під час наступних операцій обробки і 

переробки зерна та техніко-економічні показники виробництва [2; 10]. 

Аналіз розвитку обладнання для процесу сепарації зерна виявив 

його особливість, що полягає в збільшенні питомої енергоємності 

сепараторів зі зменшенням їх продуктивності. Негативність цієї 

тенденції виявляється особливо гостро зараз, коли основний обсяг 

робіт з очищення і переробки зерна та продуктів його подрібнення 

виконується безпосередньо виробником, що зумовлює підвищений 

інтерес до малогабаритного (з низькою питомою енергоємністю) 

обладнання. 

Встановлено, що підвищення ефективності роботи зерноочисних 

решіт та зниження енергоємності процесів розділення сипких 

матеріалів можуть бути забезпечені за їх ведення в гравітаційному полі 

тільки за рахунок потенційної енергії продукту, піднятого на висоту 

завантажувального пристрою сепаратора [4]. 

Тому для збільшення пропускної здатності сепаратора та 

інтенсифікації процесу запропоновано проводити гравітаційне 

сепарування за допомогою щілинного отвору, розташованого 

перпендикулярно напрямку руху суміші, з довжиною, що обмежується 

тільки габаритами поділяючої поверхні, виконаної у формі кривої 

брахистохронної властивості [11].   

Для виконання зоотехнічних вимог контрольованих параметрів 

при роботі розробленого гравітаційного сепаратора проведено 

теоретичний аналіз процесу функціонування основних робочих органів 

з метою обґрунтування діапазону оптимальних конструктивно-

технологічних параметрів. У результаті отримано аналітичні вирази, за 

якими обґрунтовані оптимальні конструктивно-технологічні параметри 

гравітаційного сепаратора. 

Виходячи з проведеного аналізу літературних і патентних джерел 

та результатів теоретичних досліджень розроблено спосіб 

гравітаційного сепарування зернових продуктів (патенти № 70770; 

72583). Для здійснення цього способу розроблена експериментальна 

установка та проведено експериментальні дослідження з визначення 

основних конструктивно-технологічних параметрів гравітаційного 

сепаратора зернових продуктів. 

Аналіз отриманих поверхонь відгуку та двовимірних перетинів 

(рис. 1) ефективності  виділення зернівок у щілинні отвори 

гравітаційного сепаратора у функції від ширини L та висоти щілини Н 

показав, що функція має оптимум. Оптимальному значенню функції 

(максимальної для даних умов ефективності виділення зернівок у 
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щілинний отвір гравітаційного сепаратора ( = 89,96 %) відповідають 

такі значення факторів: L = 16 мм, Н = 1,1 мм. Відхилення теоретичних 

значень L та H від експериментальних у всьому діапазоні зміни 

параметрів не перевищує 9 %, що підтверджує адекватність отриманих 

даних [11]. 

Таким чином, визначено тісний взаємозв'язок конструктивно-

технологічних параметрів процесу сепарації зерна з розмірами зерна та 

їх швидкістю руху по сепаруючих поверхнях гравітаційного 

сепаратора. За результатами досліджень розроблено методики: 

прогнозування результатів сепарації зернової суміші крізь щілинні 

отвори гравітаційного сепаратора та розрахунків основних параметрів 

гравітаційного сепаратора, тобто визначення інтенсивності виділення 

компонентів вихідного матеріалу кожної фракції крізь отвори, ширини 

щілини L та висоти між сусідніми крайками Н поверхонь 

брахистохронної властивості у взаємозв'язку з еквівалентним 

діаметром dе  зернівок та їх швидкістю vк , до якої вони розганяються на 

сепарувальних поверхнях. 

          

           а)              б) 

Рис. 1. Ефективність виділення зернівок у щілинні отвори 

гравітаційного сепаратора: а – поверхня відгуку; б – двовимірні 

перетини ефективності виділення зернівок у щілинні отвори 

гравітаційного сепаратора  у функції від ширини L та висоти щілини 

Н при l/d = 3 та v = 0,8 м/c. 

Підвищити ефективність подрібнення зерна можна за рахунок 

багатоступеневого подрібнення та видалення подрібнених часток із 

дробильної камери при переході від одного ступеня подрібнення до 

іншого, що означає відсутність переподрібнення матеріалу й 

зменшення маси циркулюючого навантаження. А для ефективного 

подрібнення зерна необхідний спрямований його рух назустріч 

робочому органу для здійснення прямого удару. Причому прямий удар 
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необхідно здійснювати тонкими молотками, наприклад у вигляді 

пальців, стрижнів [12]. 

На підставі викладеного та за результатами власних досліджень 

нами розроблено спосіб подрібнення зерна, який реалізується таким 

чином (рис. 2). Попередньо очищене від домішок зерно гравітаційно 

подається на попередню сепарацію зерна на фракції за розмірами за 

допомогою поверхонь брахистохронної властивості зі щілинними 

отворами. Сепарація зерна за допомогою поверхонь брахистохронної 

властивості зі щілинними отворами забезпечує виділення спочатку 

фракцій зерна великих розмірів, потім середніх та дрібних. Це 

забезпечує раціональний режим завантаження камери подрібнення від 

центра до периферії, що відповідає розподілу сили удару на 

подрібнення для кожної фракції (за способом, що пропонується), на 

відміну від молоткової дробарки [12]. 

Для здійснення експериментальних досліджень описаного 

способу подрібнення зерна розроблена експериментальна дробарка. 

Технічна новизна розробленого способу подрібнення зерна й 

конструкції дробарки з попередньою гравітаційною сепарацією зерна 

підтверджена чотирма патентами України на винахід [№ 76556, 

№ 86897, № 93312, № 95435] та сімома патентами України на корисну 

модель [№ 3304, № 11099, № 50426, № 61505, № 66485, № 91464,  

№ 95300]. 

Розроблено комп’ютерну програму та методику побудови 

конусного пристрою попередньої гравітаційної сепарації зерна, на яку 

отримано патент України на корисну модель № 62600. 

 
   а)           б) 

Рис. 2. Способи подрібнення зерна: 

а – графіки розподілу часток зерен за розміром та зусиллям удару в 

зоні подрібнення; б – розподіл фракцій зерен у камері подрібнення. 
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Проведено експериментальні дослідження з визначення основних 

конструктивно-технологічних параметрів дробарки з попередньою 

гравітаційною сепарацією зерна. На підставі отриманих 

експериментальних даних робимо висновок, що одержання готового 

продукту заданого гранулометричного складу залежно від вибраного 

режиму роботи дробарки прямого удару з попередньою сепарацією 

зерна можливе. Це відповідає меті досліджень. За даними частотного 

розподілу на фракції при кінематичному режимі подрібнення з 

параметрами дробарки прямого удару зерна при продуктивності 

Q = 800…1100 кг/год і частоті обертанні ротора п = 2000 об./хв вміст 

пилоподібної фракції (діаметр менший ніж 0,25 мм) у готовому 

продукті за вологості зерна 14…15 % становить: для пшениці – 2,77 %; 

ячменю – 2,86 % і їх суміші – не більш ніж 2,81 %. Це в 3...5 разів 

менше, ніж за подрібнення на молоткових дробарках. Якісна оцінка 

одержаного продукту відповідає встановленим стандартами 

зоотехнічним вимогам. Питома енергоємність процесу подрібнення в 

дробарці прямого удару зерна в 1,2...1,5 раза менша, ніж у молоткових 

та інших дробарках (рис. 3)  [12]. 

Введення біологічно-активних рідких компонентів, мікродобавок 

і жирів у комбікорми знижує кількість пилоподібної фракції у 

комбікормі, збільшуючи тим самим його кормову цінність.  

Для одержання корму високої вологості (до 70 %) необхідні 

компактні пристрої великої продуктивності, в яких були б відсутні 

змішувальні органи, що працюють у масі вологого корму. Результати 

досліджень [6] показують, що найефективніше змішувати комбікорм з 

рідиною в падаючому гравітаційному потоці. Для цього розроблена 

конструкція бункера-зволожувача сипких кормів (патенти України на 

корисну модель № 72590 та № 75929). 

 
Рис. 3. Залежність питомої енергоємності дробарок від модуля помелу: 

– експериментальна дробарка;                – молоткова дробарка. 
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За результатами експериментальних досліджень і з урахуванням 

конструктивних особливостей розподільника зерна бункера-

зволожувача встановлено чотири фактори, що мають найбільший 

вплив на пропускну здатність вивантажувального отвору: В – товщина 

шару зернової суміші, R – радіус вивантажувального отвору бункера, 

W – вихідна вологість зернової суміші та Н – висота шару зернової 

суміші в бункері. Параметри, що рекомендуються для даного випадку 

при забезпеченні пропускної здатності вивантажувального отвору 

бункера-зволожувача Qo = 0,8…1,4 кг/с: 2,0R  м, 10,45 10В    м, 

16,5 %W  , (10...15)Н В  [13; 14]. 

Регресійний аналіз математичної моделі дав змогу установити 

центр експерименту з нерівномірністю витікання δs≈1,2% й 

параметрами: товщина шару зернової суміші В = 40…60 мм при 

гранулометричному складі R=1,0…1,8 мм, вологості зернової суміші 

W=11,5 % та висоті шару зернової суміші в бункері H > 0,47 м (рис. 4). 

 
Рис. 4. Поверхні відгуку залежності нерівномірності δ, %, витікання 

зернової суміші з вивантажувального отвору бункера-зволожувача від 

товщини шару зернової суміші В та ЇЇ гранулометричного складу М. 

Експериментальними дослідженнями виявлено зв'язок 

конструктивних параметрів бункера-зволожувача з показниками якості 

зволоження зерна, зокрема визначено вплив кута β установки 

розпилювачів і напору Рр води на рівномірність зволоження потоку 

зернової суміші. Найбільш ефективний кут β установки розпилювачів 
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24...30° щодо горизонталі при необхідному напорі рідини 0,065 МПа 

[13; 14]. 

Висновки. На підставі викладеного можна констатувати, що 

вирішення наукової проблеми підвищення ефективності 

технологічного процесу приготування комбікормів з розробкою 

обладнання з інтенсифікуючими робочими органами на основі 

використання гравітаційних процесів при сепарації, подрібненні та 

зволоженні кормових матеріалів, а також оптимізації параметрів і 

режимів роботи основних робочих органів має важливе 

народногосподарське значення і робить значний внесок у прискорення 

науково-технічного прогресу й розвитку комбікормового виробництва. 
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Гвоздєв О., Болтянський Б., Парієв А., Дмитрів В., Городняк В. 

Підвищення ефективності технологічного процесу комбікормового 

виробництва завдяки застосуванню гравітаційної сепарації зерна 

Робота присвячена вдосконаленню технологічного процесу 

приготування комбікормів з розробкою обладнання з 

інтенсифікуючими робочими органами на основі використання 

гравітаційних процесів під час сепарації, подрібнення та зволоження 

кормових матеріалів. Для збільшення пропускної здатності сепаратора 

та інтенсифікації процесу запропоновано проводити гравітаційне 
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сепарування за допомогою щілинного отвору, розташованого 

перпендикулярно напрямку руху суміші, з довжиною, що обмежується 

тільки габаритами поділяючої поверхні, виконаної у формі кривої 

брахистохронної властивості. Для ефективного подрібнення необхідно 

спрямувати рух попередньо відсепарованого зерна за допомогою 

поверхонь брахистохронної властивості з щілинними отворами 

назустріч робочому органу. Це забезпечує раціональний режим 

завантаження камери подрібнення від центра до периферії, що 

відповідає розподілу сили удару на подрібнення для кожної фракції. 

Встановлено, що найефективніше змішувати комбікорм з рідиною в 

падаючому гравітаційному потоці. Тому використання гравітаційних 

процесів під час сепарації, подрібнення та зволоження кормових 

матеріалів, а також оптимізація параметрів і режимів роботи основних 

робочих органів мають важливе народногосподарське значення. 

Ключові слова: комбікорми, гравітаційний сепаратор, бункер-

зволожувач, конструктивно-технологічні параметри. 

 

А. Gvozdev, B. Boltianskyi, A. Paryev. Dmytriv V., Horodnjak V. 

Incrtase the efficiency of technological process of feed production by 

applying gravitational separation of the grain 

The work is dedicated to the improvement of the technological 

process of preparation of mixed fodders with the development of equipment 

with intensifying working bodies through the use of gravity separation 

processes when, grinding and moistening of food materials. To increase the 

throughput capacity of the separator and conduct proposed process 

intensification gravity separation using a slotted hole lying perpendicular to 

the direction of travel with the length of a mixture, which is limited only by 

the dimensions of the dividing surface formed in the shape of the curve 

brachistochrone properties. For effective grinding is necessary to pre-

directional movement of separated grain surfaces using brachistochrone 

properties with slotted holes towards the working body. This ensures 

optimal grinding chamber boot mode from the center to the periphery, 

which corresponds to the distribution of impact forces on the grinding for 

each faction. It was found that the most effective mix feed with the liquid in 

the incident gravitational flow. Therefore, the use of gravity separation 

processes when, grinding and moistening feed materials as well as 

optimization of parameters and operating modes of the main working bodies 

is of great economic importance. 

Key words: feed, gravity separator, tank-humidifier, structural and 

technological parameters. 
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Гвоздев А., Болтянский Б., Париев А. Дмитрив В., Городняк В. 

Повышение эффективности технологического процесса 

комбикормового производства путем применения гравитационной 

сепарации зерна 

Работа посвящена совершенствованию технологического 

процесса приготовления комбикормов с разработкой оборудования с 

интенсифицирующими рабочими органами на основе использования 

гравитационных процессов при сепарации, измельчении и увлажнении 

кормовых материалов. Для увеличения пропускной способности 

сепаратора и интенсификации процесса предложено проводить 

гравитационное сепарирование с помощью щелевого отверстия, 

расположенного перпендикулярно направлению движения смеси, с 

длиной, которая ограничивается только габаритами разделяющей 

поверхности, выполненной в форме кривой брахистохронного 

свойства. Для эффективного измельчения необходимо направленное 

движение предварительно отсепарированного зерна с помощью 

поверхностей брахистохронного свойства с щелевыми отверстиями 

навстречу рабочемуо органу. Это обеспечивает оптимальный режим 

загрузки камеры измельчения от центра к периферии, что 

соответствует распределению силы удара на измельчение для каждой 

фракции. Установлено, что наиболее эффективно смешивать 

комбикорм с жидкостью в падающем гравитационном потоке. Поэтому 

использование гравитационных процессов при сепарации, 

измельчении и увлажнении кормовых материалов, а также 

оптимизация параметров и режимов работы основных рабочих органов 

имеют важное народнохозяйственное значение. 

Ключевые слова: комбикорма, гравитационный сепаратор, 

бункер-увлажнитель, конструктивно-технологические параметры. 
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УДК 621.926 

ОСОБЛИВОСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ 

ВІБРАЦІЙНОЇ ДРОБАРКИ 

 

З. Гошко, к.т.н. 

Львівський національний аграрний університет 

 

Постановка проблеми. Створення будь-якого обладнання 

передбачає, що за найменших затрат необхідно отримати 

високонадійну та високопродуктивну установку певного 

технологічного призначення. Цій умові повністю відповідає вібраційна 

техніка, яка, крім того, має високий потенціал щодо вдосконалення. 

Вібраційні машини мають значний ресурс для додаткового підсилення 

амплітуди коливань мас, зниження енергоспоживання, часткового 

спрощення конструктивних схем. Безумовно, це вагомі аргументи для 

використання на виробництві саме вібраційного обладнання. Однак під 

час його проектування виникають певні проблеми. Порівняно з 

традиційними технологічними машинами, віброобладнання поєднує, 

здавалось би, суперечливі принципи, що певною мірою розходяться із 

загальноприйнятими у машинобудуванні. Так, якщо у традиційній 

механіці намагаються максимально уникнути вібрації, зводячи її вплив 

до мінімуму, то головною метою вібраційних технологій є, навпаки, 

максимально можливе збільшення амплітуди коливань робочих 

органів, що напряму інтенсифікують технологічні процеси і 

підвищують продуктивність. Якщо важко уявити будь-який механізм 

чи машину без рухомих з’єднань, то вібротехнології надають таку 

можливість. Коли для передавання руху у традиційній механіці 

необхідно використати різноманітні механізми, то у вібраційних 

машинах можна взагалі їх усунути, а привід напряму з’єднати з 

робочим органом. 

У цих умовах особливе значення має вивчення механіки 

подрібнювальних машин на вібраційній основі, в яких 

використовується кілька способів подрібнення і формування 

раціональних схем та принципів організації процесу. 

Перспективність і важливість науково-дослідних і 

конструкторських робіт у цьому напрямі пояснюється невикінченою 

теорією ударного і вібраційного дроблення [3]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У більшості серійних 

молоткових дробарок, які працюють у комбікормовій промисловості, 

матеріал надходить на подрібнення вертикально з 
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подавальноїгорловини. У зв’язку з цим швидкість удару частинок з 

молотком часто описується швидкістю обертання ротора. 

За даними Ф.Г. Плюхова, оптимальна швидкість обертання 

ротора при подрібненні зерна для цілей комбікормового виробництва 

становить 75-80 м/с. 

Однак швидкість удару визначається, як відносна швидкість руху 

частинок і молотка. Тому необхідну швидкість удару можна отримати 

збільшенням швидкості подачі матеріалу назустріч рухомій ударній 

поверхні. 

За даними В.П. Барабашкіна [5], для задовільної роботи 

молоткових дробарок колова швидкість молотків, що відповідає межі 

руйнування матеріалів малої пружності, повинна складати 10-30 м/с, а 

для пружних – 30-70 м/с. Витрати енергії при цьому будуть коливатись 

у межах від 0,6 до 2,0 кВт год/т. 

Характерно, що для зерна оптимальна швидкість удару при 

подрібненні в молоткових дробарках досліджувалась багатьма 

вітчизняними і закордонними спеціалістами, однак неоднорідність 

структури, механічних властивостей зерна в межах одного сорту, різна 

вологість не дозволяють отримати однозначних результатів. 

Дослідами М.С. Левіна [6] встановлено, що практична швидкість 

удару, при якій починається руйнування зерна, більша за 15-20 м/с. 

На ефект подрібнення впливає також кут удару подрібнюваного 

матеріалу до молотка або деки. Чим ближче кут удару до 90 0 , тим 

ефективніше відбувається процес подрібнення. Найефективнішим є 

прямий центральний удар. 

Досліджуючи роботу молоткової дробарки при подрібненні зерна 

різних культур, Г.І. Шуб [5] дослідив вплив кута і місця подачі зерна 

на ефекти подрібнення. 

Необхідно звернути увагу на те, щоб зберігалась певна рівновага 

між швидкістю завантаження і обертання ротора,а також на 

рівномірність подачі матеріалу в дробарку, оскільки від цього залежить 

ефективність використання енергії удару. 

Окрім молоткових дробарок для подрібнення різноманітних 

матеріалів використовують й інші подрібнювальні машини, а саме 

роторні, щокові, конусні дробарки, подрібнювачі барабанного, 

вальцевого і пальцевого типів. 

Подрібнення матеріалу в щокових дробарках відбувається між 

рухомою і нерухомою щоками. 

Конусні подрібнювачі за технологічним призначенням поділяють 

на дробарки крупного подрібнення, які забезпечують ступінь 
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подрібнення  і=5-8 і дробарки середнього та дрібного подрібнення з 

і=20-50. Ці машини відрізняються різною продуктивністю. 

Барабанні подрібнювачі використовують в основному в 

крупнотоннажних виробництвах для подрібнення різних матеріалів. У 

цих тихохідних машинах подрібнення продуктів відбувається у 

середині футерового барабана за допомогою мелючих елементів – 

кульок або стрижнів. 

Вальцеві дробарки застосовують для середнього і дрібного 

подрібнення матеріалів високої і середньої міцності, а також для 

подрібнення пластичних і крихких матеріалів. 

У харчовій промисловості для подрібнення продуктів 

використовують пальцеві дробарки, в яких робочі органи виконані в 

формі дисків з пальцями або різальними зубцями. 

За даними В.П. Барабашкіна собівартість подрібнювальних 

машин ударної дії на одиницю продуктивності в 1,5–2,0 і 3,5–5,5 раза 

нижча від вальцевих і щокових дробарок, вага відповідно в 4 і 4,5-5,0 

разів менша, потужність приводу встановлених електродвигунів в 1,1 і 

в 1,5-2,0 рази нижча. 

Ступінь подрібнення в машинах ударної дії (молоткові, роторні) 

доходить до 30-40, що в 4–7 раз більше, а розхід енергії дроблення 

нижчий, ніж у подрібнювальних машинах, що працюють за іншим 

принципом дроблення. 

Враховуючи викладенне і вартість металу, електроенергії, можна 

зробити висновок, що вартість і експлуатаційні затрати машин ударної 

дії набагато менші, ніж машин інших способів подрібнення. 

У системі харчової та комбікормової промисловостей 

подрібнювальні машини ударної дії знайшли широке застосування на 

комбікормових заводах. Однак конструкції їх далекі від ідеальних і 

діапазон роботи ротора обмежується обертами 1500–3200 об./хв. Для 

обертів менше 1500 швидкість обертання ротора недостатня для 

подрібнення зерна більшості культур, а для обертів 3200 і більше 

швидкості молотків ротора і повітряно-зернової суміші практично 

однакові, швидкості подачі матеріалу назустріч рухомій ударній 

поверхні зменшуються, продуктивність падає. 

Одним із перспективних напрямів проектування 

подрібнювальних машин є суміщення кількох процесів подрібнення, 

зокрема вібрації та удару. 

Постановка завдання. Мета досліджень – створення 

принципово нової моделі вібраційної дробарки для подрібнення 
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зернових матеріалів та теоретичне обґрунтування її основних режимів 

роботи. 

Виклад основного матеріалу. Одним із перспективних напрямів 

удосконалення подрібнювального обладнання  є перехід на 

електромагнітний привід. Таке обладнання простіше за конструкцією 

побудови і дешевше в експлуатації. Так, відсутність у приводі рухомих 

з’єднань та додаткових механізмів для передавання руху робить його 

надійним. Наявність резонансних режимів коливань системи закладає 

певну енергоощадність у його роботі. Автоматична синхронізація 

віброзбудників значно спрощує одночасне використання декількох 

джерел збурення в одній установці. Лише впровадження якісно нових 

принципів розрахунку вібраційних машин з електромагнітним 

приводом забезпечить підвищення їх ефективності функціонування та 

зумовить появу вібраційного обладнання нового класу й поширить 

енергоощадні принципи побудови.  

Створення будь-якого технологічного обладнання скероване на 

досягнення певних технічних параметрів, які і вказують на 

ефективність обладнання. Не враховуючи фінансових затрат на 

виготовлення установки, введемо показник ефективності вібраційної 

дробарки (показник, що кількісно відображає собівартість продукції). 

Обладнання тим ефективніше, чим вищі технологічні параметри 

досягаються за якомога менших затрат. 

Для вібраційної дробарки показником ефективності є середня 

пропускна здатність, а саме швидкість продукту дроблення, що 

проходить через площу поперечного перерізу вивантажувального 

сопла: 

V=2 π v A kш,                                        (1) 

де v і A – відповідно циклічна частота та амплітуда вимушених 

коливань робочого органа; 

kш – коефіцієнт швидкості, що визначається експериментально 

залежно від кута нахилу ребер лотка.  

Середня швидкість транспортування матеріалу по гармонійно 

вібруючому лотку: 

Vср=0,06А n fm tgφк,          (2) 

де n – кількість коливань за хвилину; 

    fm – коефіцієнт тертя; 

φк– кут нахилу лотків. 

Найбільш значний вплив на характеристики вібраційної дробарки 

під час її експлуатації має маса завантаження матеріалу. Врахування 

технологічного завантаження унеможливить входження вібраційної 
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дробарки в нестійку резонансну зону. Вплив завантаження 

враховується експериментально, врахувавши гіпотезу, що певна 

частина mп від маси середовища ma  повністю приєднується до 

робочого органаmро. Так, завантаживши матеріалом ma реальну 

міжрезонансну вібраційну дробарку з відомими інерційно-

жорсткісними параметрами, експериментально визначають її другу 

власну частоту коливань w2відносно якої й фіксується вплив. Частка 

середовища, що умовно приєднується до робочого органа, становитиме 

mп/ma. Отже заклавши в інерційне значення коливальної маси частку 

доданого середовища, дотримуючись рекомендованого співвідношення 

mро>(2…3) maта вибравши значення резонансного налагодження 

системи в межах z=0,94…0,97, можна гарантувати стабільний режим 

роботи вібраційної дробарки, а знаючи масу вібраційної частини 

mпможна розрахувати подачу матеріалу ma. 

)/( naa mmmz  .                                   (3) 

На основі викладеного запропонована зернова дробарка з 

електромагнітним віброзбудником (рис.1),визначальними показниками 

технологічної ефективності якої є амплітуда коливання А і частота 

вимушених коливань vробочих органів 5. 

 
Рис. 1. Зернова дробарка з електромагнітним віброзбудником: 

1-бункер; 2-зерно; 3-пасивні рифи; 4-пружини; 5-активні рифи; 

6-вібролоток; 7-електромагнітний вібратор. 

Дробарка складаєтьсяіз завантажувального бункера 1, пасивних 3 

і активних 5 рифів, вібраційного лотка 6 і електромагнітного 

віброзбудника 7. 

Технологічний процес дробарки відбувається таким чином: зерно 

з бункера самопливом потрапляє у зазор між пасивними і активними 

рифами. Активні рифи за рахунок зворотно-поступального руху лотків, 
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що створюється електромагнітним віброзбудником і пружинами 4, 

переміщають зерно у зазорі, створюючи на нього поздовжній та 

поперечний тиск, що і є причиною руйнування зерна та прискорення 

відбору дрібних фракцій. Змінюючи вихідний зазор а між пасивними і 

активними рифами можна домогтися необхідної фракції подрібнення 

матеріалу. 

Переваги запропонованої дробарки над уже існуючими такі: по-

перше, використання електромагнітного віброзбудника, а 

отже,відсутність у приводі рухомих з'єднань та додаткових механізмів 

для передавання руху робить його надійним, зменшує енергозатрати на 

подолання шкідливих опорів; по-друге, зворотно-поступальний рух 

рухомих рифів дає змогу уникнути виникнення повітряно-зернового 

потоку, що утворюється при високих швидкостях обертання.  

Розглянемо основні етапи подрібнення вібраційної дробарки з 

метою визначення можливості підвищення ефективності роботи 

машини в цілому. 

На стадії розчавлювання кусок матеріалу роздавлюється та 

стирається між двома поверхнями дробильних щік, при повільному 

зростанні зусилля. Тобто, для того щоб зруйнувати матеріал, машині 

необхідно подолати зусилля на руйнування матеріалу від стиску, яке 

визначається такою залежністю [7]: 

σр≈ β 𝛾Е/𝑙,                                         (4) 

де Е - модуль пружності матеріалу; β -числовий коефіцієнт; γ - 

питома поверхнева енергія тріщини; l - довжина тріщини, що 

утворилась при руйнуванні матеріалу.  

Для забезпечення руйнування матеріалу таким методом 

необхідно витратитивелику енергі., навіть при руйнуванні 

неідеального тіла. Висока анізотропія деяких матеріалів (відношення 

Emax /Emin), а також ефект пластичності сприяють підвищенню 

енергозатрат. Зменшити енергозатрати на цій стадії руйнування 

можливо такими способами: 1) забезпечити ефективну дію на матеріал 

згинальних, ламаючих та розколюючих зусиль, напруження 

руйнування від яких на порядок нижче від чистого стиску, а 

напруження від чистого стиску, у свою чергу, звести до мінімуму; 2) 

забезпечивши значну однорідність складу (відсутність домішок) або 

внутрішньої структури зерна (однакову вологість). 

Передує стадії роздавлювання стадія удару,на якійматеріал 

подрібнюється внаслідок удару. Одним із основних факторів 

руйнування при ударі є швидкість зміни навантаження. Збільшення 
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швидкості руйнування і зниження температури призводить до 

крихкого руйнування. 

Руйнування, зумовлене хвилею напружень, можна описати таким 

чином. Коли імпульс стиску, що розповсюджується в середовищі, 

падає нормально на вільну від напружень межу цього середовища, він 

породжує імпульс розтягу, який має таку ж саму форму, що й імпульс 

стиску, проте він супроводжується переміщенням, спрямованим у бік 

розриву. Якщо напруження розтягу, створене вібраційним імпульсом, 

перевищить міцність матеріалу на розтяг, то відбудеться руйнування. 

Це явище відоме як «відкол» або «руйнування Гопкінса» [6]. 

У роботі [1] критична швидкість руйнування, при якій зміщення 

частинок середовища призводить до руйнування, визначається за 

формулою 
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V d
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,                                  (5) 

де ε- деформація границіміцності; 

ρ- густина матеріалу. 

При динамічному навантаженні сухих крихких матеріалів 

відбувається процес акумулювання енергії окремих ударів, унаслідок 

чого з кожним ударом напружений стан матеріалу збільшується і при 

досягненні границі міцності він руйнується. 

У різних дослідженнях вказується на збільшення міцності 

матеріалів із збільшенням швидкості навантаження. Так,у роботі [1] 

зазначена залежність зміни міцності матеріалів від швидкості 

навантаження для нерудних матеріалів (піщаників і гранітів): 

0

lg
V

a b
V

  

,                                        (6) 

де a і b - сталі величини; 

 V, Vo-порівнювані швидкості навантаження. 

Упраці [2] зазначено, що при динамічному режимі руйнування, 

при перших ударах руйнується максимальна кількість частинок 

матеріалу, при подальших ударах їх кількість зменшується. Як 

наслідок,велика кількість енергії втрачається без утворення нових 

поверхонь. Проте коли в крихкому тілі розповсюджується імпульс 

напружень достатньо великої амплітуди, він може призвести до 

руйнування, яке суттєво відрізняється від руйнування при 

квазістатичному і відносно повільному динамічному навантаженні. 
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У роботі [3] зазначена залежність для визначення роботи при 

ударному руйнуванні матеріалу: 

Е

nSРК
А

cв

к

5,1

5,25,05,1 )1()1(



  


,                       (4)
 

де К - коефіцієнт, що враховує перетворення ударного 

навантаження в зусилля, що розриває матеріал; 

Рк- контактна міцність породи;  

μ- коефіцієнт Пуассона; 

  S - площа, по якій проходить розкол матеріалу, м
2
; 

   п - число ударів до руйнування; 

b і с - показники, що характеризують відповідно масштабний 

ефект і ефект втомленості, які залежать від структури і міцнісних 

характеристик порід. 

Усі показники цього рівняння справедливі тільки при 

прикладенні навантаження зі швидкістю V<<7÷13 м/с [5]. 

Таким чином, для забезпечення ефективності руйнування слід 

дотримуватись кількох основних положень: 

- забезпечити оптимальну швидкість прикладення 

навантаження (ударного механізму); 

- раціонально підібрати масу ударного механізму; 

- оптимально підібрати площу взаємодії. 

Одним із напрямків у розвитку конструкцій дробильних машин з 

ефективним ударним механізмом є застосування вібрації. Вібраційні 

дробарки дозволяють отримати значні зусилля в камері подрібнення 

при невеликих енергозатратах порівнянозі звичайними традиційними 

машинами [5]. 

Конструкція запропонованої дробарки відрізняється високим 

ступенем подрібнення та низькими витратами енергії при відносно 

невеликій продуктивності. 

Висновки. Переваги запропонованої дробарки над уже 

існуючими такі: по-перше, використання електромагнітного 

віброзбудника, а отже,відсутність у приводі рухомих з'єднань та 

додаткових механізмів для передавання руху робить його надійним, 

зменшує енергозатрати на подолання шкідливих опорів; по-друге, 

зворотно-поступальний рух рухомих рифів дає змогу уникнути 

виникнення повітряно-зернового потоку, що утворюється при високих 

швидкостях обертання. 

Рухома частина дробарки (лотки, що переміщаються у 

вертикальному напрямі), налагоджується на певну амплітуду та власну 
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частоту коливань, це основні технологічні параметри, які найбільше 

впливають на інтенсивність подрібнення. 

Залежно від вихідного продукту та бажаного кінцевого 

результату можна зміною зазорів між рифами досягнути бажаного 

ступеня подрібнення продукту. 

Застосування подрібнювальної камери, що приводиться в дію від 

електровібратора дозволяє зменшити енергозатрати на подрібнення до 

8%. 
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Гошко З. Особливості вдосконалення електромагнітної 

вібраційної дробарки 

У статті наведено аналіз існуючих способів побрібнення. 

Запропоновано принципово нову конструкцію подрібнювальної 

машини на основі електровібратора, обґрунтовано технологічні 

параметри та вказано її переваги. 
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Вказано, що одним із напрямів у розвитку конструкцій 

дробильних машин з ефективним ударним механізмом є застосування 

вібрації. Вібраційні дробарки дозволяють отримати значні зусилля в 

камері подрібнення при невеликих енергозатратах порівняно із 

звичайними традиційними машинами 

Ключові слова: дробарка, зерно, електромагнітний привід. 

 

Goshko Z. Peculiarities of electromagnetic vibratory crusher 

perfection 

The analysis of existent methods of crushing is resulted in the article. 

The principle of new construction of crush machines on the basis of 

electrical vibrator was worked out. The technological parameters of crush 

machines are grounded and its advantages are indicated. 

It is emphasized that the vibration is one of directions in constructions 

development of crush machines with an effective shock mechanism. 

Vibratory crushers allow getting considerable efforts in the crushing 

chamber with the small energy consumption in comparing to the ordinary 

traditional machines 

Keywords: crusher, grain, electromagnetic drive. 

 

Гошко З. Особенности совершенствования электромагнитной 

вибрационной дробилки 

В статье пранализированы существующие способы измельчения. 

Предложена принципиально новая конструкция дробильной машины 

на основе электровибратора, обоснованы технологические параметры 

и указаны ее преимущества. 

Обозначено, что одним из направлений в развитии конструкций 

дробильных машин с эффективным ударным механизмом является 

применение вибрации. Вибрационные дробилки позволяют получить 

значительные усилия в камере измельчения, при небольших 

энергозатратах в сравнении с обычными традиционными машинами 

Ключевые слова: дробилка, зерно, электромагнитный 

возбудитель. 
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УДК 621.867 

ВІБРАЦІЙНИЙ КОНВЕЄР З ДОВІЛЬНО РОЗТАШОВАНИМИ 

ПЛОСКИМИ ПРУЖИНАМИ 

 

П. Коруняк, к. т. н.‚ М. Яцина, магістрант 

Львівський національний аграрний університет 

І. Ніщенко, к.ф.-м. н. 

Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут» 

 

Постановка проблеми. Вібраційні машини отримали широке 

застосування не тільки в машинобудуванні‚ а й в інших галузях 

виробництва. Вони можуть використовуватися як засоби 

транспортування вантажів‚ так і вмонтованими в транспортно-

технологічне обладнання (дозування‚ сепарація‚ сушка тощо) [2]. 

До найбільш розповсюджених вібраційних транспортувальних 

машин належать вібраційні конвеєри, які працюють у режимі 

гармонічних прямолінійних коливань і виконані за двомасною 

резонансною зрівноваженою системою [2-4]. Для реалізації таких 

коливань і рівномірного руху необхідно забезпечити умови відсутності 

появи в таких механічних системах паразитних кутових коливань. 

Крім того, у деяких випадках технологічно необхідно одержати 

рівнозмінний рух, а це можливо за допомогою впливу на величину 

кутових коливань [1; 4; 5] за довільного розташування плоскихпружин. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Складність 

налаштування віброконвеєрів на ефективну роботу полягає в точності 

визначення геометричних характеристик елементів механічної 

системи, їх конструктивних параметрів і технології виготовлення [2; 

3]. 

Дійсно, за довільного розташування плоскихпружин і 

забезпечення рівномірного руху виробу по транспортувальній поверхні 

(рис. 1) необхідно, щоб при заданих параметрах механічної системи їх 

осі перетиналися в одній точці [1; 4; 5]. 

Постановка завдання. Наша мета – дослідити рух елементів 

вібраційного конвеєра. 
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Рис. 1. Принципова схема 

віброконвеєра. 

Рис. 2. Розрахункова схема. 

  

 

Виклад основного матеріалу. Розглянемо рух механічної 

системи під дією збурювальної сили електромагнітного приводу. 

Прикладемо до тіла 1 та реактивного тіла 2 в центрах мас головні 

вектори та головні моменти сил інерції: 
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де i, j, K- одиничні вектори, напрямлені вздовж координат осі 

ОXYZ; 

Φ1, Φ2 - головні вектори сил інерції; 

M1, M2 - головні моменти сил інерції відносно центрів мас 

відповідних тіл. 

Використовуючи принцип Даламбера для механічної системи, 

можна скласти рівняння рівноваги: 
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Після перетворення одержимо диференціальні рівняння 
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До цих рівнянь не увійшли збурювані силиF1=F2=Fsinωt, тому що 

їх головний вектор і головний момент дорівнюють нулю.  

Виділимо окремо реактивне тіло 2 і прикладемо до нього силу 

інерції, збурювану силу F2=Fsinωtта реакції Ri і моменти Ni від дії 

відкинутих пружин (рис. 2): 
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деlі- довжина пружини; 

Ii- момент інерції поперечного перерізу пружини. 

Використовуючи знову принцип Даламбера, складемо рівняння 

моментів відносно точки А: 
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Поділивши рівність (4) на r і підставивши вирази сил і моментів, 

одержимо ще одне диференціальне рівняння: 
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де Kq - коефіцієнт жорсткості, що визначається за формулою 
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Аналітичне дослідження руху реактивного тіла цілком 

підтвердили результати і твердження, викладені в працях [1; 4]. 

Для того щоб полегшити налаштування двомасного вібраційного 

конвеєра та забезпечити як рівнозмінний, так і рівномірний закони 

руху вантажу, запропоновано конструкцію опорного вузла для 

кріплення кінців плоских пружин (рис. 3). Суть пропозиції полягає в 

тому, що регулювання паразитних кутових коливань механічної 

системи і кут нахилу плоских пружин змінюються поворотом осі 

шарнірних кронштейнів. Використовуючи цей прийом налаштування 

віброконвеєра, можна досягти заданих умов переміщення. 

 
 

Рис. 3. Конструктивна схема 

вібраційного конвеєра з 

довільно 

розташованимиплоскимипружи

нами. 

Рис. 4. Дослідне обладнання. 

 

 

 

Висновки. Таким чином, запропонована конструкція кріплення 

кінців плоских пружин дає змогу підвищити ефективність роботи 

двомасного вібраційного конвеєра з довільно розташованими 

плоскимипружинами. Завдяки такому налаштуванню обладнання 

можна компенсувати деякі його теоретичні й конструктивні похибки. 
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Коруняк П., Яцина М., Ніщенко І. Вібраційний конвеєр з 

довільно розташованими плоскими пружинами 

Проаналізовано роботу вібраційних конвеєрів‚ розглянуто рух 

механічної системи. Запропонована конструкція опорного вузла для 

кріплення плоских пружин‚ що полегшить налаштування обладнання 

на ефективну роботу. 

Ключові слова:конвеєр, вібрація, пружина, коливання, шарнір, 

кронштейн, вісь. 

 

Korunyak P., IatsynaM., Nishchenko I.Vibratory conveyors with 

arbitrary located flat springs 
The work of vibrating conveyors is analyzed, motion of mechanical 

system is considered. The offered design of reference node for fixing flat 

springs, which facilitates the configuration of equipment to work 

effectively. 

Key words: conveyor, vibration, spring, fluctuations, hinge, bracket, 

axle. 

 

Коруняк П.‚ ЯцынаМ., Нищенко И. Вибрационный 

конвейерс произвольно расположеннымиплоскимипружинами 
Проанализирована работа вибрационных конвейеров, 

рассмотрено движение механической системы. Предложена 

конструкция опорного узла для крепления плоских пружин, 

позволяющая облегчить настройку оборудования на эффективную 

работу. 

Ключевые слова: конвейер, вибрация, пружина, колебания, 

шарнир, кронштейн, ось. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ  

ПЕРЕХІДНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПРОЦЕСІВ 

В ЕЛЕМЕНТАХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ 

 

В. Левонюк, магістр 

Львівський національний аграрний університет 

 

Постановка проблеми. Основним призначенням елементів 

енергосистем є передавання та розподіл електроенергії для 

забезпечення ведення національного господарства з мінімальними 

витратами та високим рівнем надійності. Рівню і темпу прогресу 

техніки повинні відповідати методи й засоби керування режимами 

роботи та розвиток сучасних і перспективних енергосистем. Досягти 

згаданої відповідності можна лише в разі використання різноманітних 

досліджень енергосистем за різних режимів роботи. 

Математичне моделювання електротехнічних пристроїв та 

систем є невід’ємною частиною сучасних технологічних комплексів. 

Використання математичного моделювання дає змогу дослідникам 

аналізувати процеси, які відбуваються в електротехнічних пристроях 

складних конструкцій, не проводячи при цьому дорогих натурних 

експериментів. Тому математичне моделювання перехідних 

електромагнітних процесів в елементах електроенергетичних систем є 

актуальною тематикою для дослідження згаданих процесів з метою 

подальшого встановлення закономірності їх перебігу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі 

дослідження електромагнітних хвильових процесів в елементах 

електроенергетичних систем присвячено велику кількість публікацій 

як вітчизняних так і закордонних наукових шкіл. Наведемо короткий 

опис декількох наукових праць. 

У роботі [1] розроблено математичну модель 

електроенергетичної системи для розв’язання задачі несиметричних 

режимів.Розробляючи математичну модель, автори прагнули до 

адекватного, з позиції поставленої задачі, опису елементів 

енергосистеми. Як основний елемент уніфікації схем заміщення 

використано багатополюсник, вузлові провідності якого враховують 

групи з’єднання фазних обмоток і особливості схем регулювання 

напруги трансформаторів.  

Запропоновано метод розрахунку електромагнітних перехідних 

процесів у довільній одно- або багатофазній мережі за допомогою 
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вузлових матриць провідностей [2]. Математичний апарат заснований 

на методі характеристик для розподілених параметрів і трапецій 

інтеграції для зосереджених параметрів. Представлено результати 

розрахунків у вигляді графічних залежностей. 

Постановка завдання. Головним лейтмотивом нинішньої праці є 

аналіз доступних евентуальному користувачеві математичних моделей 

для дослідження електромагнітних перехідних процесів в елементах 

електроенергетичних систем для їх сумісного порівняння.  

Виклад основного матеріалу. Для порівняльного аналізу ми не 

будемо описувати всі доступні математичні моделі, а опишемо тільки 

ті, які найбільш близькі до тематики наших досліджень. 

У роботі [3] запропоновано новий метод розрахунку перехідних 

електромагнітних процесів у системі випрямлення змінного 

трифазного струму, яка працює на лінію електропередач постійного 

струму з навантаженням з урахуванням зовнішніх завад. Представлено 

розрахунок перехідного процесу напруги та струму у вигляді рисунків 

у всіх елементах досліджуваної системи. 

Обговорюються проблеми розробки математичних моделей і 

макромоделей ліній електропередач у статті [4]. Також розроблено 

дискретну макромодель лінії електропередач в однофазному вигляді з 

використанням «чорного ящика». Представлено опис моделі, порядок 

її створення та отримані результати досліджень. 

У [5] розглядається побудова математичної моделі лінії 

електропередач, що дозволяє отримати розподіл струмів і напруг у 

лінії в усталеному і перехідному режимах. При цьому особливу увагу 

приділяємо обчисленню взаємних ємностей проводів, що визначають 

витік енергії між провідниками і землею. Також наводиться модель, 

яка дає змогу обчислити напруженість і потенціал електростатичного 

та магнітного полів, що генеруються протіканням струмів. 

У роботі [6] представлено результати досліджень 

електромагнітних перехідних процесів та ефективності застосовуваних 

засобів обмеження ємнісних струмів і перенапруг при однофазних 

замиканнях на землю в електричних мережах 6-10 кВ з різними 

режимами нейтралі. 

У [7] у середовищі MATLAB/SIMULINK репрезентована повна 

модель міжсистемної компенсованої ЛЕП постійного струму з 

дванадцятифазними випрямлячами та інвертором, який працює в 

режимі з одноступеневою штучною комутацією тиристорів. Показана 

можливість роботи випрямляючої та інверторної підстанції як у зоні 

споживання, так і в зоні генерування реактивної потужності, наведені 
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спектральні характеристики струмів і напруг, описаний аварійний 

режим при перекиданні інвертора на інверторній підстанції.  

Розвинута й реалізована методика розрахунку перехідних 

процесів в електричних мережах через синтетичні схеми (алгоритм 

Г. Доммеля) у [8]. У разі застосування цієї методики розрахунок 

проводять для миттєвих значень параметрів, тому вона застосована до 

усталених і перехідних процесів. Реалізовані моделі елементів, 

необхідних для моделювання вузлів комплексного навантаження, такі 

як: лінії електропередач, трансформатори, статичне навантаження, а 

також напівпровідникові комплекси. Усі моделі елементів реалізовані 

в базисі фазних координат і дозволяють моделювати електричні мережі 

з урахуванням режимів заземлення нейтралі. 

У праці [9] запропоновано метод математичного моделювання 

систем електропостачання в перехідних режимах, який забезпечує 

можливість подання електричної мережі довільної конфігурації. 

Представлена модель розроблена на основі рівнянь у фазних 

координатах і дає змогу відтворювати як електромагнітні, так і 

електромеханічні складові перехідних процесів. 

Розроблена математична модель дво- та трипровідної лінії 

електропередач змінного струму для дослідження перехідних процесів 

та явищ перенапруг у лінії 500 кВ у роботі [10]. На основі програмного 

комплексу АТР-ЕМТР були розраховані перехідні процеси та 

досліджені явища перенапруг під час аварійного стану лінії. 

Практичний підхід у дослідженні перехідних електромагнітних 

процесів репрезентовано в роботі [11]. Після опису багатьох випадків 

моделювання висвітлені вимоги для моделювання вибраних елементів 

енергосистеми. Також зроблено порівняльний аналіз досліджень 

перехідних електромагнітних процесів на коректних і неправильних 

моделях енергосистеми. 

У роботі [12] розглянуто проблему дослідження 

електромагнітних перехідних процесів блока електропередачі 

“джерело живлення – силовий трансформатор – лінія електропередачі 

– автрансформатор – навантаження”. Математичну модель системи 

сформовано в координатному базисі струмів і напруг віток 

електричних кіл, потокозчеплень і магнітних напруг віток магнітних 

кіл електромагнітних апаратів на підставі окремих моделей кожного 

елемента. Виконано комп’ютерне моделювання блока електропередачі 

у середовищі MATLAB/Simulink та наведено результати досліджень 

перехідних процесів. 
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На рисунку репрезентовано графічний розподіл кількості 

математичних моделей за такими категоріями: математичні моделі, 

розроблені на основі розподілених та зосереджених параметрів; 

розроблені на основі програмних комплексів та на основі 

алгоритмічного програмування. Проаналізувавши рисунок, можна 

сказати, що більшість науковців під час побудови математичних 

моделей перехідних процесів в елементах електроенергетичних систем 

користуються заступними схемами із скупченими параметрами. 

Стосовно програмного забезпечення зазначено, що використання 

готових програмних комплексів не отримало значної переваги над 

алгоритмічним програмуванням. Це пов’язано насамперед із тим, що 

розробники до кінця не розповідають про допущення, прийняті ними 

під час розроблення стимуляційних програм. 
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Рис. Діаграма розподілу математичних моделей за категоріями: 

1 – розподілені параметри; 2 – зосереджені параметри; 

3 – з використанням програмних комплексів; 4 – на основі 

алгоритмічного програмування. 

Висновки. У роботі проведено аналіз існуючих математичних 

моделей перехідних електромагнітних процесів в елементах 

електроенергетичних систем. Аналіз показав, що існує велика кількість 

таких моделей і під час їх створення дослідники використовують 

схеми заміщення із зосередженими або розподіленими параметрами, 

готові програмні комплекси симуляції та проводять симуляції на 

основі програм, написаних на алгоритмічних мовах програмування. 

Використання заступних схем із розподіленими параметрами дає змогу 

врахувати вплив хвильових електромагнітних процесів у лініях 

електропередач на інші елементи енергосистеми, хоча з рисунка можна 

побачити, що дослідники надають перевагу заступним схемам із 
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зосередженими параметрами. Це пов’язано з тим, що заступні схеми із 

зосередженими параметрами дають можливість значно зменшити та 

спростити розрахунки. Щодо використання готових програмних 

комплексів симуляції, то тут можна сказати, що в разі моделювання 

локальних енергетичних систем, коли використовують електромагнітні 

моделі елементів цих систем (Ψ–типу та А–типу), виникають труднощі 

з використанням відомого методу вузлових напруг, що унеможливлює 

знаходження напруги на початку та вкінці лінії, а відтак не дає змоги 

коректно розв’язати саме рівняння. Усе це ставить під сумнів ступінь 

адекватності евентуальних результатів, які одержані за допомогою 

відомих інженерних програм Mathematica, MatLab та ін., а особливо 

використання цих програм стає неможливим, коли розглядають коло-

польові моделі елементів. У такому разі до кожної конкретної задачі 

потрібно використовувати відповідний апарат математичного 

моделювання. 
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Левонюк В. Порівняльний аналіз математичних моделей 

перехідних електромагнітних процесів в елементах 

електроенергетичних систем 

Виконано аналіз доступних евентуальному користувачеві 

математичних моделей для дослідження електромагнітних перехідних 

процесів в елементах електроенергетичних систем. Наведено та 

обґрунтовано результати аналізу математичних моделей для 

дослідження електромагнітних процесів в елементах 

електроенергетичних систем. 

Ключові слова: математична модель, перехідні процеси, 

електроенергетична система. 

 

LevoniukV. Comparative analysis of mathematical models of 

electromagnetic transient processes in elements of power systems 

The analysis of available eventual user of mathematical models for the 

study of electromagnetic transients in power systems elements. Shows and 

reasonable analysis of mathematical models for the study of electromagnetic 

processes in elements of power systems. 
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Левонюк В.Сравнительный анализ математических моделей 

переходных электромагнитных процессов в элементах 

электроэнергетических систем 
Проведен анализ доступных эвентуальному пользователю 

математических моделей для исследования электромагнитных 

переходных процессов в элементах электроэнергетических систем. 

Приведены и обоснованы результаты анализа математических моделей 

для исследования электромагнитных процессов в элементах 

электроэнергетических систем. 

Ключевые слова: математическая модель, переходные 

процессы, электроэнергетическаясистема. 
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УДК 631.526.3 

ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ТА КУТА ЗОВНІШНЬОГО 

ТЕРТЯ ЗУБКІВ ЧАСНИКУ 

 

О. Семен, аспірант 

Львівський національний аграрний університет 

 

Постановка проблеми. Створення нових і вдосконалення 

існуючих машин і робочих органів для садіння часнику вимагаєповної 

інформації не тільки про морфологічні та біологічні особливості 

вказаної сільськогосподарської культури, а й про її механіко-

технологічні властивості. Пов’язано це ще й із тим, що кожен вид і 

кожен сорт часнику має свої специфічні характеристики. Для 

механізованого садіння часнику переважно використовують сівалки, 

робочі органи яких мало адаптовані до широкого діапазону змін як 

розмірно-масових показників, так і механіко-технологічних 

властивостей окремих його сортів. Це призводить до того, що 63–70 % 

зубків розміщуються в ґрунті боком, 8–10 % – денцем вгору і лише 

25–30 % мають правильну орієнтацію денцем униз [1].   

Під час механізованого садіння зубки часнику контактують з 

робочими поверхнями бункерів, садильних апаратів, насіннєпроводів, 

сошників, загортачів, із ґрунтом. Отже, виникає необхідність дослідити 

вплив коефіцієнта тертя зубків на процес їх садіння. Це допоможе 

обґрунтувати конструктивно-технологічну схему машини, вибрати 

матеріал та оптимальні параметри її робочих органів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні проблему 

орієнтованого садіння часнику в ґрунті ще повністю не вирішено через 

біологічні особливості культури. Саме томубагато науковців 

приділяють більше уваги удосконаленню технологій вирощування 

часнику або окремих її елементів. Зокрема, у праці [2] автор досліджує 

параметри перезимівлі, особливості росту, розвитку рослин та 

формування врожаю підземних і повітряних цибулин залежно від 

сорту та строків садіння. 

Окремі фізико-механічні властивості зубків часнику відображені 

у науковій праці [3], в якій досліджено, що за вологості 64,78 % 

коефіцієнт зовнішнього тертя зубків по сталі змінюється в межах 0,15–

0,38. Такі широкі межі зміни вказаного показника вимагають 

додаткових досліджень, особливо тих сортів, які раніше не 

досліджували. 



163 

 

 

 

 

Часто для садіння часнику використовують машини для сівби 

цибулі, фізико-механічні властивості якої відображені в багатьох 

публікаціях, зокрема [4; 5]. Під час розроблення конструкцій таких 

машин враховували переважно властивості цибулі, а тому актуальними 

є дослідження коефіцієнта тертя зубків часнику, спрямовані на 

адаптацію робочих органів машин саме до цієї сільськогосподарської 

культури.  

Постановка завдання. Мета дослідження – визначення 

коефіцієнта зовнішнього тертя зубків часнику, як одного з показників 

вихідних даних, необхідних для розробки робочих органів з орієнтовно 

керованим укладанням посадкового матеріалу в ґрунт за 

механізованого садіння. 

Виклад основного матеріалу. Зубки часнику мають різну форму 

поверхні: овальну, стовпчасту, округлу, циліндричну [1]. Кожен зубок 

вкритий лускою, причому зверху вона виглядає шорсткішою, ніж у 

місцях дотику зубків один до одного (бічні поверхні), утворених під 

час поділу головки часнику. Таку властивість поверхні можна частково 

використати для орієнтації зубка робочими органами саджалок, але 

передувати цьому мають експериментальні дослідження. 

Таким чином, визначення коефіцієнта зовнішнього тертя зубків 

часнику зводилось до серії дослідів за методикою і приладами, 

описаними в різних літературних джерелах, серед яких [5–8]. 

Одна з найпростіших методик – використання приладу 

В.О. Желіговського – універсального обладнання, здатного вимірювати 

коефіцієнт зовнішнього тертя більшості сільськогосподарських 

матеріалів на підставі визначення напряму рівнодійної R від сили тертя 

F і нормалі N до поверхні тертя. 

Основою приладу є колодка 1 (рис. 1) з тримачем, у якому 

змонтована лінійка 5 із змінною пластиною тертя 2, з якою 

безпосередньо контактує дослідний матеріал, приклеєний до дощечки 

6, закріпленої на каретці 3 [5]. 

Досліджувався коефіцієнт тертя зубків часнику об пластину 2 під 

час переміщення колодки 1 горизонтальною площиною за напрямком 

V. При цьому самописець 4 (див. рис. 1, а), закріплений у нижній 

частині каретки 3, викреслював на папері рівнодійну R з початком у 

точці О, яка лежить на лінії аа1, паралельній лінійці 5. Проведена на 

відстані 100 мм аналогічна паралельна лінія вв1 перетинається з 

рівнодійною R у точці В, а перпендикуляр з точки О лінії аа1, що є 

нормаллю N,перетинає лінію вв1у точці А. У побудованому силовому 
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Рис. 1. Прилад В.О. Желіговського: 

а – схема; б – загальний вигляд; 1 – колодка з тримачем; 2 – пластина 

тертя; 3 – каретка; 4 – самописець; 5 – лінійка; 6 – дощечка з дослідним 

матеріалом. 

трикутнику ОАВ отримана лінія АВ відповідає силі тертяF, а тому кут 

тертя φ і коефіцієнт тертя f визначали зі співвідношення 

100

AB

N

F
ftg  .                                          (1) 

Досліджували коефіцієнти і кути зовнішнього тертя окремо для 

верхньої овальної поверхні (верх) та бічних поверхонь (бік) зубків 

часнику (рис. 2) по сталі, алюмінію, пластмасі, сталі нержавіючій, гумі. 
 

 
Кожен із дослідів проводили в п’яти повторностях, а їх дані 

опрацьовували методом математичної статистики. Отримані окремі 

результати відображені в таблиці. 

 

Таблиця 

Рис. 2. Фрагменти 

досліджуваних поверхонь 

зубків часнику: 

а – верх (сорт Спас); б – 

верх (сорт Лідер); в – бік 

(сорт Лідія). 
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Коефіцієнт і кут тертя зубків часнику по сталі 

№ 

п/п 

Сорт 

часник

у 

По-

верхня 

тертя 

Повторність досліду Середнє 

значен 

ня 

Середньоква

дратичне 

відхилення 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 

Коефіцієнт тертя 

1 Спас Бік 0,42 0,41 0,4 0,41 0,4 0,408 0,0084 

2 Спас Верх 0,42 0,41 0,41 0,4 0,42 0,412 0,0084 

3 Лідер Бік 0,42 0,40 0,41 0,41 0,42 0,412 0,0084 

4 Лідер Верх 0,40 0,40 0,43 0,42 0,42 0,414 0,0134 

5 Лідія Бік 0,39 0,40 0,39 0,41 0,39 0,396 0,0089 

6 Лідія Верх 0,41 0,40 0,39 0,39 0,41 0,400 0,0100 

Кут тертя 

1 Спас Бік 22,8 22,3 21,8 22,3 21,8 22,19 - 

2 Спас Верх 22,8 22,3 22,3 21,8 22,3 22,39 - 

3 Лідер Бік 22,8 21,8 22,3 22,3 22,8 22,39 - 

4 Лідер Верх 21,8 21,8 23,3 22,8 22,8 22,49 - 

5 Лідія Бік 21,3 21,8 21,3 22,3 21,3 21,60 - 

6 Лідія Верх 22,3 21,8 21,3 21,3 22,3 21,80 - 

Отриманізначеннякоефіцієнтівтертяокремихповерхоньзубківчасн

икурізнихсортівпосталімаютьдеякувідмінністьілежатьумежах 0,396–

0,414, 

причомуувсіхвипадкахнижчізначенняпритаманнібічнимповерхнямзубк

ів. Аналогічні закономірності спостерігаються і для інших матеріалів, 

зокрема для пластмаси коефіцієнт тертя становить 0,324–0,386; 

алюмінію – 0,352–0,390; сталі нержавіючої – 0,360–0,400 та гуми – 

0,402–0,430. 

Висновки. Підвищення якостісадіння часнику значною мірою 

залежить від робочих органів машин, однією з основних вимог до 

конструктивних параметрів яких є адаптація їх до біологічних 

особливостей та фізико-механічних властивостей зубків. Проведеними 

дослідженнями встановлено, що коефіцієнт зовнішнього тертя окремих 

поверхонь зубків часнику по різних матеріалах змінюється в межах 

0,324–0,430, а тому вказану закономірну його мінливість необхідно 

враховувати під час розроблення нових чи вдосконалення існуючих 

робочих органів машин для садіння часнику. 
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Семен О. Визначення коефіцієнта та кута зовнішнього тертя 

зубків часнику 

Розглянуто проблему впливу фізико-механічних властивостей 

сільськогосподарських матеріалів на конструктивні параметри робочих 

органів машин. Проаналізовано значущість коефіцієнта зовнішнього 

тертя зубків часнику в обґрунтуванні конструктивних параметрів 

робочих органів садильних машин. Описано методику, прилад і 

наведено схему вимірювань під час проведення дослідів. Встановлено 

числові значення й межі змін коефіцієнтів та кутів зовнішнього тертя 

окремих поверхонь зубків часнику по різних матеріалах.  

Ключові слова: коефіцієнт зовнішнього тертя, кут зовнішнього 

тертя, зубок часнику, поверхня тертя, сорт, матеріал. 
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Semen О. Determination of coefficient and external friction angle 

of garlic bulb 

The problem of influence of physical and mechanical properties of 

agricultural materials is considered on the structural parameters of working 

bodies of machines. Meaningfulness of coefficient of external friction of 

garlic chive is analysed in the ground of structural parameters of working 

bodies of setter machines. The methodology and device, and also a scheme 

of measuring during experiments are described. The numerical values and 

changes limits of coefficients and angles of external friction of garlic chive 

separate surfaces are set on different materials. 

Key words: coefficient of external friction, angle of external friction, 

chive of garlic, surface of friction, variety, material.  

 

Семен О. Определение коэффициента и угла внешнего трения 

зубков чеснока 

Рассматривается проблема влияния физико-механических 

свойств сельскохозяйственых материалов на конструктивные 

параметры рабочих органов машин. Проанализирована значимость 

коэффициента внешнего трения зубков чеснока в обосновании 

конструктивных параметров рабочих органов посадочных машин. 

Описаны методика, прибор и приведена схема измерений при 

проведении опытов. Установлены числовые значения и границы 

изменений коэффициентов и углов внешнего трения отдельных 

поверхностей зубков чеснока по разным материалам. 

Ключевые слова: коэффициент внешнего трения, угол внешнего 

трения, зубок чеснока, поверхность трения, сорт, материал. 
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УДК 631. 331 

КОНСТРУКЦІЙНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ  

МОДЕРНІЗОВАНОГО АГРЕГАТУ  

(МОТОБЛОК «ЗУБР» НТ-105+ПЛУГ ПЛ-1-17) 

 

М. Магац, к. т. н., Т. Махоркіна, к.ф.м.н. 

Львівський національний аграрний університет 

 

Постановка проблеми.Під час експлуатації агрегатів такого 

класу, виникає проблема маневреності та проведення оранки на 

необроблюваних дачних ділянках, що призводить до значних 

перевитрат палива. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні у 

науково-технічних інформаційних джерелах є низка робіт, у яких 

теоретично і практично досліджено процес роботи агрегатів, 

укомплектованих плугами різного типу виробництва [1; 2; 5; 8], а саме: 

- «Мотоблок (бензиновий) Sadko M-1165 + плуг ПЛ-1-17»; 

- «Мотоблок (бензиновий) KIPOR KDT610E + плуг ПЛ-1-15»; 

- «Мотоблок (дизельний) FORTE - HSD1G-81 + плуг ПЛ-1-17»; 

- «Мотоблок (дизельний) «ЗУБР» НТ-105+ плуг ПЛ-1-17». 

Провівши аналіз перелічених міні-агрегатів, зазначимо, що всі 

вони укомплектовані однокорпусними плугами без ножів, що є 

наслідком ускладненої обробки ґрунту (особливо під час оранки 

стерні). 

У наукових працях [3; 4; 6; 7] зазначається, що ідеального 

агрегату для оранки ґрунту ще не виготовлено, оскільки оброблюваний 

ґрунт має різну щільність, а відповідно й різний опір відносно робочих 

органів, і досліджувати роботу таких агрегатів є дуже проблематичним 

завданням. 

Найбільш затребуваний для обробітку ґрунту на західних теренах 

України (де переважають супіщані ґрунти) міні-мотоблок «ЗУБР» НТ-

105+ плуг ПЛ-1-17. 

Для збільшення техніко-економічних показників та маневреності 

цього агрегату існує необхідність встановлення дискового ножа не в 

місцях передньої каркасної площини плуга, що призводить до 

збільшення габаритів, а безпосередньо на стійці корпусу плуга. 

Постановка завдання. Метою роботи є підвищення 

продуктивності і маневреності міні-агрегату та зменшення витрати 

палива. 
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Виклад основного матеріалу. У процесі експлуатації мотоблока 

"ЗУБР" НТ-105 із стандартним плугом ПЛ - 1-17 обробіток ґрунту 

(стерні) неможливий, тобто ускладнена оранка на частково-оброблених 

дачних ділянках (після збору картоплі й інших овочевих культур). 

Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є застосування 

спеціального дискового ножа, встановленого прямо на корпусі в 

передній частині грудей плуга, застосування відцентрових 

самоблокувальних механізмів і металевих коліс у ходовій частині 

агрегату (рис. 1). 

Робота модернізованого агрегату полягає в наступному. Під час 

входження робочого органа (лемеха) у ґрунт одночасно у роботу 

вступає дисковий ніж 5, відрізаючи пласт ґрунту до самої борозни, 

який потім підрізується і захоплюється лемешем 6. Тоді, через груди 2, 

пласт подається на відвал 3, здійснюючи його перекидання. 

Відцентрові самоблокувальні механізми (диференціали) приводу 

коліс дозволяють в одній точці провести розвертання агрегату під час 

роботи, а металеві колеса сприяють збільшенню його ваги на 40 кг, 

покращуючи тим самим тягове зусилля агрегату. 

 
Рис.1. Схема і загальний вигляд модернізованого агрегату для 

оранки дачних ділянок: 1 – металеве колесо; 2 – груди; 3 – відвал; 4 – 

відцентровий самоблокувальний механізм (диференціал); 5 – дисковий 

ніж; 6 – леміш; 7 – трансмісія мотоблока. 

Робота дискового ножа унеможливлює процес розривання 

нерихлого ґрунту грудьми плуга та зменшує його опір. 

Для проведення експерименту з визначення сили опору плуга 

використали механічний динамометр марки ДПУ-0,1 ГОСТ 9409-60 і 

стандартну методику [8]. Експеримент проводили на супіщаних 

ґрунтах у два етапи (на стерні і на частково оброблюваній ділянці, 

після збору картоплі). 
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Представлена методика руху міні-агрегату на вузьких земельних 

ділянках. У зв’язку з неможливістю розвертання, агрегат змушений 

рухатись заднім ходом, при цьому праве колесо половиною опорної 

частини заходить на верхній торець пласта ґрунту і зрушує його на 

20 ... 40 мм вниз до борозни, забезпечуючи легке його перекидання. 

Такий рух агрегату моделює процес роботи передплужника, який 

властивий тільки для міні-агрегатів. 

На рис. 2 зображені схеми руху агрегату на експериментальній 

ділянці (коли ширина поля, що залишилася для обробітку, менша за 

довжину агрегату) і моделювання процесу роботи передплужника 

ведучим колесом. 

h – глибина зруйнованоїкромки пласта, 20…40 мм. 
Н – ширина оброблюваної ділянки, 1,5 м 

а)                                                             б) 

Рис. 2. Схеми руху міні-агрегату:а) рух агрегату на експериментальній 

ділянці;б) рух агрегату заднім ходом. 

Результати практичних досліджень занесені у таблицю. 

Таблиця 

Результати досліджень 

Показник 

Стан  

оброблюваної 

поверхні 

ґрунту 

Результати практичних 

досліджень 
Різниця 

вимір. 

показників базовий модернізований 

1 2 3 4 5 

Маса, кг 
Після збору 

овочевих 

культур 

120 161 41 

Час роботи 

агрегату 

(0,05 га), год 

1,9 1,7 0,2 
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Продовження табл. 

1 2 3 4 5 

Витрата 

палива на 

0,05 га, л  

0,6 0,5 0,1 

Опір плуга, 

кН 
1,25 1,20 0,05 

Час роботи 

агрегату 

(0,05), год 

Стерня 

О
б

р
о
б

к
ап

о
л
я 

н
ем

о
ж

л
и

в
а 

2,3 - 

Витрата 

палива на 

0,05 га, л 

0,7 - 

Опір плуга, 

кН 
1,45 - 

Аналіз отриманих даних дав змогу визначити різницю показників 

роботи базового і модернізованого міні-агрегатів, а саме: 

- збільшилась маса агрегату на 41 кг, що дозволило підвищити 

його тягове зусилля; 

- зменшився час обробітку ґрунту (на ділянці 0,05 га, після 

збору овочевих культур) до 0,2 год; 

- зменшилась витрата палива (на 0,05 га) до 0,1 л; 

- опір плуга зменшився на 0,05 кН; 

- з’явилася здатність агрегату працювати на стерні. 

Висновки.1. Подано методику руху міні-агрегату заднім ходом 

на вузьких земельних ділянках.2. Збільшилась маневреність агрегату за 

рахунок встановлення відцентрового самоблокувального механізму у 

ходовій частині. 3. Продуктивність агрегату зросла від 0,0263 га до 

0,0294 газа 1 год.4. Витрата палива модернізованого агрегату на 

0,05 га складає 0,5 л, що на 0,1 л менше порівняно з базовим. 
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Магац М., Махоркіна Т. Конструкційно-експлуатаційні 

дослідження модернізованого агрегату (мотоблок «ЗУБР» НТ-105 + 

плуг ПЛ-1-17) 

У статті представлено агрегат «Мотоблок «ЗУБР» НТ-105 + 

ПЛУГ ПЛ-1-17» для оранки дачних садиб. 

Нами було проведено аналіз літературних джерел на предмет 

комплектації, експлуатації та технічних характеристик вказаного 

агрегату. 

На підставі проведеного аналізу розкрито необхідність 

удосконалення комплектації агрегату в процесі його роботи, 

досліджено практичним шляхом підвищення техніко-економічних 

показників, поліпшення маневреності агрегату на вузьких дачних 

ділянках. 

Описано процес роботи модернізованого агрегату «Мотоблок 

«ЗУБР» НТ-105 + плуг ПЛ-1-17». 

Залежно від конструкції мотоблока «ЗУБР» НТ-105, встановлено 

металеві колеса (замість гумових рушіїв), що дало змогу збільшити 

вагу агрегату і силу зчеплення коліс із ґрунтом, тим самим 

підвищивши його тягове зусилля. 

Для підвищення маневреності агрегату встановлено два 

відцентрових механізми (диференціали) у місцях закріплення колісних 

маточин з шести-гранними привідними півосями. 
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Розроблено методику руху агрегату заднім ходом в умовах, коли 

ширина дачної ділянки менша від довжини самого агрегату. 

Практичним дослідженням визначено опір плуга в процесі  його 

роботи на різних горизонтальних ділянках площею 500 м
2
 (після збору 

овочевих культур і на стерні). 

Ключові слова: мотоблок, модернізований агрегат, витрата 

палива, дисковий ніж, плуг, час роботи. 

 

Mahats M., Makhorkina T. Structural and operational research 

of an upgraded unit (Walking tractor “Zubr” NT-105 + plow PL-1-17) 

In the article the unit "Walking tractor" Zubr "NT-105 + plow PL-1-

17" for suburban estates plowing. 

It analyzed the literature in terms of configuration, operation and 

technical characteristics of this type of units. 

Based on the analysis the reasons for the configuration improvement 

of the unit in the course of its work are revealed, the practical, technical and 

economic parameters, ease of maneuverability of the unit in the narrow 

suburban areas are investigated. 

Depending on the design of the walking tractor "Zubr" NT-105, the 

metal wheels are installed (instead of rubber movers), which made it 

possible to increase the weight and power of the unit with a ground 

adhesion, thus increase its traction. 

In order to improve the maneuverability of the unit there are two 

centrifugal mechanisms (differentials) in the places of wheel hubs fixing 

with hex-shaped drive axis. 

The method of back running of the unit in in an environment where 

the width of the suburban area is less than the length of the unit is worked 

out. 

A practical study determined the resistance of the plow in the process 

of working on different parts of the horizontal area of 500 m
2 

(after 

vegetables and stubble harvesting). 

Keywords: walking tractor, modernized unit, fuel consumption, 

circular cutter, plow, time of work. 

 

Магац М., Махоркина Т. Конструкционно эксплуатационные 

исследования модернизированного агрегата (мотоблок «ЗУБР» 

НТ-105 + плуг ПЛ-1-17) 

В статье представлен агрегат мотоблок «ЗУБР» НТ-105+плуг ПЛ-

1-17» для вспахивания дачных участков. 
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Проведен анализ литературных источников с целью изучения 

комплектации, эксплуатации, технических характеристик агрегатов 

данного типа. 

На основании проведенного анализа раскрыта необходимость 

усовершенствования комплектации агрегата в процессе его работы, 

исследованы практическим путем технико-экономические показатели, 

определена практичность, маневренность агрегата на узких дачных 

участках. 

Определены следующие технико-экономические показатели: 

время работы и расход топлива на экспериментальных земельных 

участках площадью 500 м
2
 (стерня, почва после уборки картофеля и 

других овощей). 

Описан процесс работы модернизированного агрегата, 

определены его преимущества и недостатки, которые необходимо 

нужно учесть в дальнейших практических испытаниях. 

На мотоблок «ЗУБР» НТ-105, учитывая особенности его 

конструкции, установлены металлические колеса вместо резиновых 

шин, что дало возможность увеличить вес агрегата в целом и тем 

самым повысить его тяговую силу. 

Для повышения маневренности агрегата установлены два 

центробежных механизма (дифференциала) в местах крепления 

колесных ступиц с шестигранными приводными полуосями. 

Разработана методика движения агрегата задним ходом в 

условиях, когда ширина поля меньше длины самого 

модернизированного агрегата. 

В результате практического исследования определено 

сопротивление плуга в процессе его работы на разных горизонтальных 

участках площадью 500 м
2
 (после уборки овощных культур и по 

стерне). 

Ключевые слова: мотоблок, модернизированный агрегат, расход 

топлива, дисковый нож, плуг, время работы. 
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УДК 658.631.3 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ 

УЗГОДЖЕННЯЗБИРАЛЬНИХ І ТРАНСПОРТНИХ РОБІТ 

 

В. Іванишин, д. е. н., Т. Гуцол, к. т. н., С. Комарніцький, к. т. н. 

Подільський державний аграрно-технічний університет 

 

Постановка проблеми. Ефективне управління збиральними й 

транспортними роботами у проектах збирання ранніх зернових, 

зокрема їх узгодження, неможливе без детального аналізу ситуацій, 

характерних для технологічних складових систем-проектів. Означені 

події, що відбуваються в цих проектах, є важливими елементами 

моделі збирально-транспортних робіт. Однак вони не повною мірою 

характеризують усю палітру ситуацій, які виникають під час взаємодії 

між технологічними складовими проектів – предметами праці й 

технічними засобами, за допомогою яких виконавці проектів 

здійснюють збирання зерна на тому чи іншому полі та 

транспортування його до току. Відсутність у моделях цих ситуацій є 

нерідко причиною помилкових управлінських рішень, що знижує 

ефективність проектів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відомо, що 

комбайнове збирання ранніх зернових культур можна виконувати за 

двома основними технологіями: 1) роздільною; 2) прямого 

комбайнування [1; 5]. Роздільна технологія передбачає спочатку 

укладання достиглої до молочно-воскової стиглості зерностеблової 

маси у валки, достигання її у валках до повної стиглості та комбайнове 

обмолочування валків. У цьому разі час достигання зерностеблової 

маси з воскової до повної стиглості скорочується на 5–7 діб [4]. Однак 

за роздільної технології збирання виникає ризик того, що укладену у 

валки зерностеблову масу може намочити дощ і подальше перебування 

її у зволоженому стані впродовж достатньо тривалого часу зумовить 

більші втрати вирощеного врожаю, ніж би збирання проводили 

прямим комбайнуванням [2]. Іншими словами, вибір технологій 

збирання ранніх зернових культур є важливим елементом підвищення 

ефективності відповідних проектів за умови недостатньої 

забезпеченості сільськогосподарських підприємств комбайнами та 

наявності певної погоди в період жнив. Це є підставою для 

розроблення методів узгодження збиральних і транспортних робіт за 

умови використання як роздільної технології, так і технології прямого 

комбайнування [3]. 
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Постановка завдання. Необхіднорозглянути ситуаційні стани, 

які виникають у проектах збирання зернових культур під час 

узгодження збиральних і транспортних робіт та їх вплив на 

ефективність робіт у проектах. 

Виклад основного матеріалу. Аналізуючи події в проектах 

збирання ранніх зернових культур, необхідно розкрити їх причинно-

наслідкові зв’язки, що системно зумовлюють стани, в яких 

перебувають зерностеблова маса, комбайни і транспортні засоби, і є 

підставами для їх моделювання та обґрунтування об’єктивних 

управлінських рішень. Стани технічних засобів (зернозбиральних 

комбайнів і транспортних засобів) у проектах збирання ранніх 

зернових культур можуть стосуватися різних етапів життєвих циклів 

проектів. У даному випадку розглядаються стани цих засобів лише під 

час організації виконання збирально-транспортних робіт стосовно того 

чи іншого поля з достиглим урожаєм відповідної культури. Іншими 

словами, розглядається організація виконання збиральних і 

транспортних робіт, взаємодія між комбайнами та транспортними 

засобами, яка характеризується часом початків та завершення певних 

(характерних) їх станів. 

Стани технологічних складових проектів першочергово 

визначаються методом (формою) організації виконання транспортних 

робіт. 

За умови закріплення за одним комбайном одного транспортного 

засобу (незнеособлений метод) під час організації збирально-

транспортних робіт можуть виникати такі ситуації: 1) відбувається 

вивантаження зерна – комбайн і транспортний засіб взаємодіють; 2) 

вивантаження не відбувається через незаповненість бункера – комбайн 

працює на полі, транспортний засіб здійснює перевезення; 3) 

вивантаження не відбувається через незаповненість бункера – комбайн 

працює на полі, транспортний засіб очікує; 4) вивантаження 

заповненого бункера не відбувається через відсутність транспортного 

засобу, який перебуває в дорозі між полем і током. Таким чином, якщо 

не розглядати технологічних і технічних відмов комбайнів і 

транспортних засобів, то виділяються чотири можливі ситуації, які 

характеризують можливість перебування технічних засобів у таких 

трьох станах: комбайн у роботі (Кр); комбайн на вивантаженні (Кв); 

комбайн очікує на вивантаження (Ко); транспорт перебуває в дорозі 

(Тд); транспорт очікує наповнення бункера комбайна (То); транспорт 

завантажується (Тд). Згадані ситуації можна відобразити через стани 
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технологічних складових таким чином: 1) Кв Тз; 2) Кр Тд; 3) Кр То;  

4) Ко Тд. 

Аналіз ситуаційних станів зазначених технологічних складових 

проектів збирання ранніх зернових культур свідчить про те, що 

збиральні й транспортні роботи є узгодженими для першої (Кв Тд) та 

другої (Кр Тд) ситуацій. У цьому разі ні комбайн, ні транспортний засіб 

не простоюють. 

Кожен із чотирьох ситуаційних станів системи-проекту збирання 

ранніх зернових культур виникає в часі ймовірнісно і характеризується 

певною тривалістю (tсс). Періодичність виникнення зазначених 

ситуаційних станів визначається, як уже згадувалося, періодичністю 

(tнб) наповнення зерном бункера комбайна та періодичністю (tдТ) 

перебування транспортного засобу в дорозі між полем і током. Якщо 

до цих періодичностей відповідно додати затрати часу на 

вивантаження бункера (tвб) та завантаження транспортного засобу (tзТ), 

то матимемо в ідеалі періодичності (тривалості) наповнення та 

вивантаження бункера комбайна (tнб + tвб) і завантаження та 

перебування в дорозі між полем і током транспортного засобу (tзТ + 

tдТ). 

За ідеалізації взаємного впливу виконання збиральних і 

транспортних робіт розглянемо теоретичні розподіли відповідних 

величин – тривалості робочого циклу наповнення зерном і 

вивантаження бункера комбайна (tцн= tнб + tвб) та тривалості робочого 

циклу завантаження зерном і перебуванням у дорозі (рейсі) між полем 

і током транспортного засобу (tцТ = tзТ + tдТ) (рис. 1). За умови, якщо 

математичне сподівання тривалості циклу )( цкt


 комбайна є меншим за 

математичне сподівання тривалості робочого циклу )( 



цt

транспортного засобу, то в структурі множини ситуаційних станів слід 

очікувати домінування небажаних  ситуацій, що  характеризуються 

станом  Ко Тд,  над ситуаціями зі станом Кр То. Іншими словами, за 




цкt( )цТt


 простої комбайна будуть більшими від простоїв 

транспортного засобу. 

Іншу картину будемо спостерігати за умови, коли tцТ  <tцк(рис. 1, 

а, б). У цьому разі число ситуацій, що виникатимуть за певний 

проміжок часу (наприклад, робочу добу), які характеризуються станом 

Кр То, буде більшим над числом ситуацій зі станом Ко Тд. Тобто простої 

транспортного засобу домінуватимуть над простоями комбайна. 
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Простої транспортного засобу дорівнюватимуть простоям 

комбайна, якщо математичні сподівання тривалостей робочих циклів 

комбайна і транспортного засобу будуть рівними між собою: цкцТ tt
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Рис. 1. Розподіли тривалостей робочих циклів комбайна та 

транспортного засобу за відсутності їх взаємовпливів для характерних 

умов: а) математичне сподівання робочого циклу цкt


 комбайна менше 

від математичного сподівання робочого циклу цТt


 транспортного 

засобу;б) математичне сподівання робочого циклу 



цt  транспортного 

засобу менше від математичного сподівання робочого циклу цкt


 

комбайна. 

Розглянуті ситуаційні стани технологічних складових системи-

проекту збирання ранніх зернових культур за незнеособленого методу 

організації транспортних робіт є також характерними для умови, коли 

один комбайн обслуговується двома і більше транспортними засобами. 

У цьому разі число ситуаційних станів технологічних складових 

системи-продукту може зростати в міру збільшення числа 

транспортних засобів. Власне, число транспортних засобів визначає 

число ситуаційних станів.  

Аналізуючи функціонування системи-проекту «поле – комбайн – 

два транспортні засоби», доходимо логічного висновку, що розподіли 

тривалості робочих циклів кожного з транспортних засобів повинні 

tц
min 

f(t) 

0 

f(tцт) 

f(tцк) 

а) 

цкt
min 

цтt
min 

tц,хв. tц
min 

f(t) 

0 

f(tцт) б) 

цкt
min 

цтt
min 

tц, хв. 

f(tцк) 
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бути однаковими. Водночас розподіл тривалості між суміжними 

подіями надходження транспортних засобів, готових обслуговувати 

комбайни, має певний теоретичний розподіл. Математичне сподівання 

цього розподілу за ідеального розгляду функціонування системи-

проекту (транспортні засоби, що надходять до поля без будь-яких 

затримок обслуговують комбайн) буде у два рази менше від 

математичного сподівання тривалості робочого циклу одиничного  

транспортного засобу: :цТсТ tt


 2. 

Розглянуті ситуаційні стани технологічних складових системи 

“поле –комбайн – два транспортні засоби“ є важливими для аналізу 

зернозбиральних систем-проектів, у яких транспортне обслуговування 

комбайнів здійснюється знеособлено, тобто, коли декілька комбайнів 

обслуговується декількома транспортними засобами на основі правила 

“будь-який комбайн обслуговується будь-яким транспортним засобом, 

що першим очікує на завантаження“. У цьому разі число ситуаційних 

станів технологічних складових систем-проектів залежить від числа 

комбайнів та числа транспортних засобів, що знеособлено їх 

обслуговують. Зазвичай на практиці число комбайнів за групового 

методу їх використання становить 2-5 одиниць. Число транспортних 

засобів, що відповідно їх обслуговують, також здебільшого змінюється 

в таких самих межах. Не вдаючись до визначення числа ситуаційних 

станів технологічних складових системи-проекту “поле – комбайни – 

транспортні засоби“, зазначимо, що для узгодження збиральних і 

транспортних робіт важливо знати параметри розподілів тривалостей 

між суміжними замовленнями комбайнів )( скt


 на вивантаження 

бункера та міжсуміжними появами транспортних засобів (t cт) на полі 

після обслуговування окремих замовлень. Як і в згаданому випадку, 

коли один комбайн обслуговує один транспортний засіб (див. рис. 1), 

так і в цьому разі простої транспортних засобів будуть домінувати над 

простоями комбайнів, якщо сТск tt


 , і навпаки, якщо скс tt






  – 

будуть домінувати простої комбайнів над простоями транспортних 

засобів. 

Для визначення тривалості tcкміж суміжними замовленнями 

комбайнів на вивантаження бункера потрібно знати тривалості 

робочих циклів кожного комбайна, що знаходиться у системі “поле – 

комбайни – транспортні засоби“. За умови, що комбайнів на полі є 
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r-е число і розподіл тривалості tцкrкожного з них характеризується 

математичним сподіванням цкrt


,матимемо: 

.                                      (1) 

Аналогічним чином можна прогнозувати математичне сподівання 

тривалості ct  між суміжними появами (надходженнями) транспортних 

засобів на полі: 

.                                           (2) 

Зазначимо, що розглядається система-проект “поле – комбайни – 

транспортні засоби“, у якій вантажність бункерів комбайнів і 

транспортних засобів є однаковою, що уможливлює знеособлене 

транспортне обслуговування комбайнів. 

На особливу увагу заслуговує розгляд ситуаційних станів 

технологічних складових системи-проекту “поле – комбайни – 

перевантажувачі – транспортні засоби“. Кожен із комбайнів цієї 

системи, як і за попередніх методів організації транспортних робіт, 

може перебувати в таких трьох станах: робочому (Кр), 

вивантажуватися (Квб), простоювати (очікувати) вивантаження бункера 

(Ко). Перевантажувальний засіб може перебувати у таких станах: 

завантажуватися зерном (Пз), очікувати на завантаження (По), 

очікувати на розвантаження (перевантаження) (Пор) і розвантажуватися 

в транспортні засоби (ПрГ). Водночас транспортні засоби можуть 

перебувати в таких станах: знаходитися в дорозі (Тд), очікувати 

завантаження (То),завантажуватися з бункера комбайна (Тзк), 

завантажуватися з перевантажувального засобу (Тзп). Ситуаційні стани 

системи-проекту в цьому разі визначаються одночасним станом 

комбайнів, перевантажувачів і транспортних засобів. Наприклад, за 

умови, що система-проект містить по одному комбайну, 

перевантажувачу і транспортному засобу, маємо такі її ситуаційні 

стани: 1) Кр Поз То; 2) Кр Поз Тд; 3) Кр Пор Тд; 4) Квб  Пз То; 5) Квб  Пз Тд; 6) 

Квб Тз Поз; 7) Квб Тз Пор; 8) Кр ПрТ Тз; 9) Ко ПрТ Тз; 10) Ко Пор Тд; 11) Квб 

Пз Тд. 

Аналізуючи окреслені ситуаційні стани системи-проекту, можна 

зауважити, що найбільш небажаним (непродуктивним) є стан, коли 

простоює комбайн (очікує вивантаження бункера). Це відбувається у 

двох випадках: коли перевантажувач завантажує транспортний засіб, а 

( ) /

r

t tцкr rсK  

/)(







r

цТrc tt
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також коли перевантажувач заповнений зерном, а транспортний засіб 

знаходиться на маршруті (у дорозі) між полем і током. 

Зазначимо, що за використання резервно-перевантажувального 

методу транспортного обслуговування комбайнів важливе значення 

має вибір черговості обслуговування. Зокрема, якщо маємо ситуацію – 

комбайн готовий до вивантаження бункера і є альтернатива для 

завантаження зерна (або у перевантажувач, або в транспортний засіб), 

то слід надати перевагу завантаженню у транспортний засіб. У такий 

спосіб уникають виконання додаткової операції перевантажування 

зерна. 

Для дослідження систем-проектів нами розроблено відповідну 

статистичну імітаційну модель та виконано моделювання. Статистична 

імітаційна модель системи-проекту включає зернозбиральну 

підсистему – комбайни Mega 204 – 4 од.; пропускна здатність 9,8 кг/с; 

ширина захвату жниварки – 6 м; об’єм бункера – 6,2 м
3
. Транспортну 

підсистему становить автомобіль ЗИЛ 130 вантажністю 5 т. У 

результаті моделювання встановили залежність добового темпу 

збирання від рівня забезпеченості транспортом для різних значень 

віддалі перевезень урожаю з використанням перевантажувача та без 

нього (рис. 2). Окрім того, дослідили питомі простої технічних засобів 

за віддалі перевезення зерна – 15 км (рис. 3). Моделювання виконано 

для таких характеристик проектного середовища: культура – пшениця 

яра; урожайність – 40 ц/га; соломистість – 1,2; довжина гону – 600 м; 

ухил поля – до 1%. 

 
Рис. 2. Залежність темпу збирання від рівня забезпеченості 

транспортом для різних значень віддалі перевезень урожаю з 

використанням перевантажувача та без нього. 
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Рис. 3. Залежність питомих простоїв технічних засобів для віддалі 

перевезення зерна – 15 км: 1 – питомі простої комбайнів без 

використання перевантажувача, 2 – питомі простої комбайнів з 

використанням перевантажувача, 3 – питомі простої автомобілів за 

використання перевантажувача та без нього. 

З отриманих залежностей бачимо, що використання 

перевантажувача дає змогу дещо зменшити простої комбайнів. 

Водночас використання перевантажувача не впливає на простої 

автомобілів. 

Висновки. Аналітично доведено, що узгодження збиральних і 

транспортних робіт досягають за умови рівності тривалостей між 

суміжними замовленнями комбайнів на вивантаження бункера та між 

суміжними появами транспортних засобів на полі після 

обслуговування окремих замовлень. Ймовірний характер цих 

тривалостей вимагає визначення параметрів і теоретичних законів їх 

розподілів, які слід завчасно прогнозувати і на цій основі 

обґрунтовувати управлінські рішення, що забезпечують узгодження 

відповідних робіт, вибір методу виконання транспортних робіт та 

встановлення структури транспортної підсистеми системи-проекту 

збирання ранніх зернових культур. 

Використання перевантажувача дає змогу знизити простої 

комбайнів, що, у свою чергу, підвищує їх продуктивність, проте його 

використання не впливає на тривалість простоїв транспортних засобів. 
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ІванишинВ., ГуцолТ., КомарніцькийС. Науково-методичні 

основи узгодження збиральних і транспортних робіт 

Ефективне управління збиральними й транспортними роботами у 

проектах збирання ранніх зернових, зокрема їх узгодження, неможливе 

без детального аналізу ситуацій, характерних для технологічних 

складових систем-проектів. Означені події, що відбуваються в цих 

проектах, є важливими елементами моделі збирально-транспортних 

робіт. Однак вони не повною мірою характеризують усю палітру 

ситуацій, які виникають під час взаємодії між технологічними 

складовими проектів – предметами праці й технічними засобами, за 

допомогою яких виконавці проектів здійснюють збирання зерна на 

тому чи іншому полі та транспортування його до току. Відсутність у 

моделях цих ситуацій є нерідко причиною помилкових управлінських 

рішень, що знижує ефективність проектів. 

Відомо, що комбайнове збирання ранніх зернових культур можна 

виконувати за двома основними технологіями: 1) роздільною; 

2) прямого комбайнування. Роздільна технологія передбачає спочатку 

укладання достиглої до молочно-воскової стиглості зерностеблевої 

маси у валки, достигання її у валках до повної стиглості та комбайнове 

обмолочування  валків. У цьому разі час достигання зерностеблової 

маси з воскової до повної стиглості скорочується на 5–7 діб. Однак за 

роздільної технології збирання виникає ризик того, що укладену у 

валки зерностеблову масу може намочити дощ і подальше перебування 

її у зволоженому стані впродовж достатньо тривалого часу зумовить 

більші втрати вирощеного врожаю, ніж за збирання прямим 

комбайнуванням. Іншими словами, вибір технологій збирання ранніх 

зернових культур є важливим елементом підвищення ефективності 
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відповідних проектів за умови недостатньої забезпеченості 

сільськогосподарських підприємств комбайнами та наявності певної 

погоди в період жнив. Це є підставою для розроблення методів 

узгодження збиральних і транспортних робіт за умови використання як 

роздільної технології, так і технології прямого комбайнування. 

Аналітично доведено, що узгодження збиральних і транспортних 

робіт досягають за умови рівності тривалостей між суміжними 

замовленнями комбайнів на вивантаження бункера та між суміжними 

появами транспортних засобів на полі після обслуговування окремих 

замовлень. Ймовірний характер цих тривалостей вимагає визначення 

параметрів і теоретичних законів їх розподілів, які слід завчасно 

прогнозувати і на цій основі обґрунтовувати управлінські рішення, що 

забезпечують узгодження відповідних робіт, вибір методу виконання 

транспортних робіт та встановлення структури транспортної 

підсистеми системи-проекту збирання ранніх зернових культур. 

Використання перевантажувача дає змогу знизити простої 

комбайнів, що, у свою чергу, підвищує їх продуктивність, проте його 

використання не впливає на тривалість простоїв транспортних засобів. 

Ключові слова: проект, збирання і транспортування, зернові 

культури, стан, комбайни, вантажні автомобілі, час простою. 

 

IvanyshynV., GutsolT., KomarnitskіyS. Scientific and 

methodological foundations reconciliation collection and 

transportationwork 

Effective management of harvest and transport of projects gathering 

early grain crops, including their agreement not possible without detailed 

analysis of situations specific to the technological components of projects. 

The mentioned events in these projects are important elements of the model 

of harvesting and transport operations. However, they do not fully describe 

the whole range of situations that arise in the interaction between 

technological components of the project – the subject of labor and the 

technical means by which artists perform projects picking corn in a given 

field and transporting it to flow. Lack of models of these situations are often 

the cause of erroneous administrative decisions, which reduces the 

effectiveness of projects. 

It is known that combine harvesting of early grain crops can be 

performed in two main technologies: 1) resolution; 2) direct harvesting. 

Resolution technology provides first conclusion of mature weight in rolls, 

rolls it in ripening to full maturity and threshing combine rolls. In this case, 

a mass of wax ripening to full maturity shortened to 5-7 days. However, the 
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separate assembly technology there is a risk that rolls enclosed in a lot of 

rain can soak and further its stay in a humidified state within a sufficiently 

long period will lead to greater losses grown crop than have collection 

conducted direct combine harvesting. In other words, the choice of 

technology gathering early grain crops is an important element in improving 

the efficiency of relevant projects in low security farm combines and the 

availability of certain weather during harvest. This is the basis for the 

development of methods of harvesting and transport coordination works 

when using a separate technology and direct harvesting technology. 

Analytical proved that coordination of harvesting and transport 

operations achieved provided equal durations between adjacent orders 

harvesters discharge hopper and appearances between adjacent vehicles on 

the field after individual service orders. The probable nature of these 

durations requires determining the parameters and theoretical laws of 

distributions to be early to predict and on this basis to justify management 

decisions that ensure appropriate coordination of work, choice of transport 

works execution and installation of structures transport system subsystem 

project gathering early grain crops. 

Using a simple overload can reduce harvesting, which in turn 

increases their productivity, but it will not affect the length of idle vehicles. 

Keywords: project, harvesting and transport operation, grain crops, 

state, combines, lorries, idle time. 

 

ИванишинВ., ГуцолТ., КомарницкийС. Научно-методические 

основы согласования уборочных и транспортных работ 

Эффективное управление уборочными и транспортными 

работами в проектах уборки ранних зерновых, в частности их 

согласования, невозможно без детального анализа ситуаций, 

характерных для технологических составляющих систем-проектов. 

Указанные события, происходящие в данных проектах, являются 

важными элементами модели уборочно-транспортных работ. Однако 

они не в полной мере характеризуют всю палитру ситуаций, которая 

возникает при взаимодействии между технологическими 

составляющими проектов – предметами труда и техническими 

средствами, с помощью которых исполнители проектов осуществляют 

сбор зерна на том или ином поле и транспортировку его к току. 

Отсутствие в моделях этих ситуаций является нередко причиной 

ложных управленческих решений, что снижает эффективность 

проектов. 
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Известно, что комбайновую уборку ранних зерновых культур 

можно выполнять по двум основным технологиям: 1) раздельной; 2) 

прямого комбайнирования. Раздельная технология предусматривает 

сначала укладывание доспелой к молочно-восковой спелости 

зерностеблевой массы в валки, созревания ее в валках к полной 

спелости и комбайновый обмолот валков. В этом случае время 

созревания зерностеблевой массы от восковой к полной спелости 

сокращается на 5 – 7 суток. Однако при разрельной технологии уборки 

возникает риск того, что укладенную в валки зерностеблевую массу 

может намочить дождь и дальнейшее пребывание ее в увлажненном 

состоянии в течение достаточно длительного времени приведет к 

большим потерям выращенного урожаяпосравнению уборкой 

проводили прямым комбайнированием. Иными словами, выбор 

технологий уборки ранних зерновых культур является важным 

элементом повышения эффективности соответствующих проектов при 

недостаточной обеспеченности сельскохозяйственных предприятий 

комбайнами и наличии определенной погоды в период уборки. Это 

является основанием для разработки методов согласования уборочных 

и транспортных работ при использовании как раздельной технологии, 

так и технологии прямого комбайнирования. 

Аналитически доказано, что согласования уборочных и 

транспортных работ достигают при условии равенства длительностей 

между смежными заказами комбайнов на выгрузку бункера и между 

смежными появлениями транспортных средств на поле после 

обслуживания отдельных заказов. Вероятностный характер этих 

длительностей требует определения параметров и теоретических 

законов их распределений, которые следует заблаговременно 

прогнозировать и на этой основе обосновать управленческие решения, 

обеспечивающие согласование соответствующих работ, выбор метода 

выполнения транспортных работ и установление структуры 

транспортной подсистемы системы-проекта уборки ранних зерновых 

культур. 

Использование перегружателя позволяет снизить простои 

комбайнов, что, в свою очередь, повышает их производительность, 

однако его использование не влияет на продолжительность простоев 

транспортных средств. 

Ключевые слова: проект, уборка и транспортировка, зерновые 

культуры, состояние, комбайны, грузовые автомобили, время простоя. 
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УДК631.354.2 

АНАЛІЗ КОНСТРУКЦІЙ ЖАТОК І ПРИСТАВОК ДО 

ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИХ КОМБАЙНІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ 

ВИКОРИСТАННЯ НА ЗБИРАННІ СОЇ ТА РІПАКУ 

 

В. Іванишин, д.е.н.,В. Іліяшик, к.т.н., В. Дуганець, к.т.н. 

Подільський державний аграрно-технічний університет 

 

Постановка проблеми. Виробництво зерна сої та ріпаку набуває 

в Україні все більшого значення. Соя й ріпак стають стратегічними 

продовольчими та технічними культурами і при цьому основою 

рослинного білка та олії у світі. 

Найскладнішим технологічним процесом вирощування сої та 

ріпаку є їх збирання. 

Успішне збирання таких культур залежить не тільки від 

технічного рівня застосовуваних машин, а й від ефективності їх 

використання. В аграрному секторі України використовують 

зернозбиральні комбайни як вітчизняних, так і зарубіжних фірм, 

зокрема таких компаній, як MasseyFerguson, JohnDeere, CLAAS, New 

Holland, Case.Останнім часом усі компанії і фірми, що випускають 

зернозбиральні комбайни, оснащують їх спеціальними жатками та 

приставками для збирання сої й ріпаку власного виробництва.  

Однак у науково-технічній та навчальній літературі практично 

відсутній аналіз конструкцій спеціальних жаток та приставок, зокрема 

для збирання сої й ріпаку сучасними зернозбиральними комбайнами, а 

також рекомендації щодо їх використання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у 

розробку та дослідження зернозбиральної техніки, методологію 

досліджень зробили вчені В. Марченко, В. Сіньков [1, с. 218-23], 

А. Рудь, І. Мошенко [2, с. 260-359], І. Мошенко, В. Іліяшик, 

В. Дуганець [3, с. 48-56], Д. Войтюк, В. Дубровін, Т. Іщенко [4, с. 260-

359], В. Барановський, В. Булгаков, В. Гапоненко [5, с. 195-309], 

А. Морозов [6, с.3-208], П. Сисолін, Т. Рибак, В. Сало [7, с. 83-210]. 

Ними розроблені та досліджені конструкції робочих органів сучасних 

зернозбиральних комбайнів, написані підручники, навчальні посібники 

та практичні рекомендації з їх використання. Проте аналіз більш нових 

конструкцій спеціальних жаток та приставок для збирання сої й ріпаку 

зернозбиральними комбайнами практично відсутній. Також аналіз 

науково-технічних публікацій показує, що найменше інформації 
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наведено про жатки зернозбиральних комбайнів компаній New 

Holland,  MasseyFerguson, JohnDeere, CLAAS. 

Постановка завдання. Наше завдання-виконати техніко-

технологічний аналіз жаток Flex і приставок для збирання ріпаку з 

можливістю їх адаптації для роботи із зернозбиральними комбайнами 

компанії CLAASTUCANO, LEXION у господарствах з різними 

умовами збирання зернобобових культур, ріпаку та сої. 

Виклад основного матеріалу.На сучасному етапі розвитку 

агропромислового виробництва соя та ріпак набувають важливого 

значення, як цінні білково-олійні культури, що мають широкий спектр 

використання у кормовиробництві, переробній та харчовій 

промисловості, а також медицині. 

Найскладнішим технологічним процесом усієї технології 

вирощування сої, ріпаку є збирання, особливо за несприятливих умов 

вегетації. Нижні боби сої розміщуються занадто низько, тому, аби 

запобігти втратам урожаю, необхідно використовувати жатки 

зернозбиральних комбайнів з можливістю виконувати скошування 

стебел з мінімальною висотою зрізу. Ріпак у таких випадках 

характеризується великою нерівномірністю дозрівання – у верхній 

частині стебел відбувається перезрівання і розкривання стручків, а в 

нижній, навпаки – недозрівання зерна.  

У структурі втрат під час збирання сої та ріпаку найбільша частка 

припадає на жатку зернозбирального комбайна. Щоб запобігти таких 

втрат, жатка зернозбирального комбайна повинна забезпечувати 

низький зріз (4-5 см) по всій її ширині, а для збирання ріпаку 

необхідно виносити різальний апарат на 30-50 см уперед. Молотильно-

сепарувальні робочі органи також можуть допускати значні втрати й 

пошкодження бобів сої, тому й вони повинні бути налаштовані на 

необхідні режими роботи, які забезпечують мінімальні втрати зерна. 

Збирають сою, ріпак переважно зернозбиральними комбайнами 

закордонних виробників MasseyFerguson, JohnDeere, CLAAS,  New 

Holland, Case тощо. Найбільш пристосовані до збирання сої 

зернозбиральні комбайни з роторними  та гібридними молотильно-

сепарувальними апаратами. Останнім часом усі компанії й фірми, які 

випускають зернозбиральні комбайни, оснащують їх спеціальними 

жатками для збирання сої, та ріпаку – приставками і додатковими 

пристроями до жаток власної конструкції.  

Розглянемо особливості конструкцій таких спеціальних жаток. 

Для різних типів культур і умов збирання компанією New Holland 

створено  широкий  асортимент власних жаток з шириною захвату від 
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6 до 10,7 м з діаметром мотовила 1,07 м, шнеком з пальцями по всій 

ширині, електрогідравлічною системою регулювання положення 

мотовила, автоматичною синхронізацією швидкості мотовила зі 

швидкістю комбайна і швидкознімним гідравлічним одноточковим 

з’єднанням.  

Жатку Varifeed використовують для збирання ріпаку на полях з 

культурою різної висоти. Поздовжнє положення ножів можна 

регулювати в діапазоні 575 мм (рис. 3, б). Шнек діаметром 660 мм з 

глибокими витками забезпечує швидку й рівномірну подачу зрізаної 

маси навіть найважчих культур. Пальці, що висуваються по всій 

ширині між витками шнека, переміщують зерновий матеріал вниз під 

шнек. Для забезпечення неперервної подачі пальці можна регулювати 

у всіх напрямках з кабіни комбайна за допомогою електрогідравлічної 

системи. 

                  а                                      б 

Рис. 1. Інтегровані ножі для ріпаку (а) і жатка Varifeed (б). 

В умовах горбистої місцевості потрібно використовувати жатку 

Super Flex (рис. 2, а). Гнучка опора ножа може згинатися на 110 мм на 

нерівній поверхні, забезпечуючи низький зріз і постійну висоту стерні. 

Повністю плаваючий шнек з глибокими витками забезпечує швидку й 

рівномірну подачу зрізаної маси найважчих культур. 

 
    а                                б 

Рис. 2. Жатка Super Flex (а) і автоматичне регулювання 

висоти жатки (б). 
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Удосконалена система автоматичного регулювання висоти жатки 

(рис. 2, б) може працювати в трьох режимах: у режимі компенсації 

використовується попередньо встановлений контактний тиск на ґрунт, 

який підтримується гідравлічною системою для ефективного збирання 

прим’ятих або низькорослих культур (наприклад, горох і боби); 

система автоматичного регулювання висоти стерні за допомогою 

датчиків, що розміщені в нижній частині жатки і гідроциліндрів 

управління жаткою; система AutoFloat використовує комбінацію 

датчиків, які забезпечують повторення жаткою нерівного рельєфу. 

Жатки зернозбиральних комбайнівMasseyFerguson розроблені з 

урахуванням збирання широкого спектра культур. Універсальні жатки 

серії POWERFLOW (рис. 3) дозволяють збирати зернові, зернобобові 

культури, ріпак без додаткового переобладнання. У таких жатках 

зрізана хлібна маса від різального апарата до шнека спрямовується за 

допомогою стрічково-планчастого транспортера, що зменшує втрати 

через осипання зерна та забезпечує рівномірну подачу незалежно від 

умов роботи. Швидкість транспортера може регулюватися. Ширина 

транспортера – 1,14 м, що покращує оглядовість і контроль роботи 

різального апарата. Для збирання ріпаку жатки комплектують 

вертикальними ножами з електроприводом, а для збирання 

високоврожайних ділянок ріпаку – додатковим шнеком. Практика 

підтверджує збільшення продуктивності жатокPOWERFLOW на 

збиранні таких культур, як ріпак, бобові культури, жито, до 50% і 

більше. 

 
Рис. 3. Схема жатки POWERFLOW фірми MasseyFerguson. 
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Для збирання сої, що вимагає низького зрізу стебел і запобігання 

втрат, жаткиPOWERFLOW можуть комплектувати приставками із 

системою CraryWindSystem. Система CraryWindSystem дає змогу 

виконувати збирання зернобобових культур та сої без використання 

жаток Flex із гнучким різальним апаратом. Система CraryWindSystem 

забезпечує постійну подачу повітряного потоку ззовні безпосередньо 

на різальний апарат, що дозволяє постійно подавати скошену масу до 

шнека, тим самим збільшуючи продуктивність і зменшуючи втрати під 

час збирання за жаткою.  

Враховуючи площі збирання сої та її врожайність, достатньо 

ефективним є використання зернозбиральних комбайнів JohnDeere 

9660, 9880 STS, які оснащуються в таких випадках жатками JohnDeere 

630F, 635FHidroFlex (рис. 4) зі шириною захвату відповідно 7,6 м та 

9,15 м. 

Рис. 4. Жатка JohnDeere 625F на збиранні сої. 

Ці жатки комплектують універсальною електрогідравлічною 

муфтою. Шнек жатки 1 (рис. 5) діаметром 660 мм і діаметром 127 мм 

витків гарантує безвідмовну подачу скошеної маси незалежно від 

урожайності та забур’яненості поля. 

Жатки серії 630F та 635FHidroFlex комплектують гнучкими 

платформами різального апарата 2 (див. рис. 5) з приймальною 

пластиною для запобігання потрапляння каменів у молотарку 

комбайна. 
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Рис. 5. Шнек жатки JohnDeere 

625F з гнучким різальним 

апаратом: 1 – шнек жатки; 2 – 

гнучкий різальний апарат. 

 

Мінімальну висоту зрізу для 

соєвих бобів та гороху забезпечує 

регулятор висоти Dial-A-Matic. 

Залежно від встановлення трьох 

режимів роботи, встановлення 

притискача, регулятор Dial-A-

Matic автоматично виставляє 

положення хедера. Електронний 

датчик реагує на зміни рельєфу поля й регулює хедер, що дає змогу 

узгоджувати висоту зрізу без постійного налагодження жатки. Така 

робота особливо ефективна під час збирання з нерівним рельєфом поля 

та на збиранні низькорослих культур. Перше положення (рис. 6, а) 

використовують на сухих полях з високим тиском жатки на ґрунт і з 

мінімальною висотою зрізу для максимального збереження врожаю, 

що й необхідно використовувати під час збирання сої. 

 
        а                                        б                     в 

Рис. 6. Схема роботи жатки з різним тиском на поверхню поля: 

а – високий тиск на сухих ґрунтах; б – середній тиск для нормальних 

умов роботи; в – легкий тиск для піщаних і вологих ґрунтів. 

Компанія JohnDeere має пріоритет у розробці спеціальних жаток 

з гнучкою платформою. Такі жатки знайшли широке використання на 

практиці для комплектування їх із зернозбиральними комбайнами 

інших компаній. 

Для підвищення універсальності і продуктивності таких жаток на 

збиранні ріпаку, фірма Zurn (Німеччина) випускає ріпаковий стіл Raps-

Profi 2 (рис. 7). Привід різального апарата, сегменти, протирізальні 

пальці повністю взаємозамінні від жаток фірми JohnDeere. 
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Оскільки вказані жатки 

широко представлені на ринку 

України, виникає необхідність 

їх використання на 

зернозбиральних комбайнах, 

зокрема компанії CLAAS та 

конкретних моделях TUCANO, 

LEXION, які є також 

найпоширенішими на нашому 

ринку. 

Компанія CLAAS 

випускає для лінії серії своїх 

зернозбиральних комбайнів 

спеціальні жатки FLEXS600, 

S750, S900 для збирання сої, а також жатки VARIOV600, V750, 900 для 

збирання зернових культур і ріпаку. Жатки MAXFLEX і FLEX 

оснащені гнучким різальним апаратом (рис. 8, а), який автоматично 

адаптується до мінімальної нерівності поля.  

Прогинання різального апарата може сягати 180 мм. У поєднанні 

зі зміною кута нахилу жатки гнучкий різальний апарат запобігає 

втратам за будь-яких умов роботи. 

Ці жатки придатні для збирання гороху, сої та інших спеціальних 

культур, наприклад конюшини. 

Враховуючи особливості й переваги жаток John Deere серії 630F 

та 635F Hidro Flex, практика показала можливість їх агрегатування із 

зернозбиральними комбайнами CLAASTUCANO 470, LEXION 480, 

LEXION 600. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     а                                       б 

Рис. 8. Жатки MAXFLEX і FLEX оснащені гнучким різальним 

апаратом: а – гнучкий різальний апарат жатки MAXFLEXS750; 

Рис. 7. Комплектування жаток 

JohnDeere з приставкою Raps-

Profi 2. 
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б – роз’єднувальна електрогідравлічна муфта та механізм з’єднання 

похилої камери зернозбирального комбайна TUCANO 470 з жаткою 

JohnDeere 630F. 

На збиранні ріпаку невід’ємною частиною обладнання жаток 

VARIO є ріпаковий стіл і активний подільник з вертикальними ножами 

(рис. 9, а, б), які дають змогу мінімізувати втрати під час збирання. 

    а                                б 

Рис. 9. Жатка VARIO: а – схема роботи жатки VARIO; б – 

вертикальний інтегрований ніж. 

На збиранні зернових культур (ячмінь) ширину лотка (див. рис. 9) 

можна безступінчасто зменшити максимально на -10 см, або 

максимально збільшити (жито, пшениця) на +20см. Для збирання 

ріпаку лоток жатки зміщується вперед на 50 см фіксовано 

(інтегрований ріпаковий лоток). Альтернативою жаткам VARIOV і 

стандартним жаткам серії С з 2017 року випускатиметься універсальна 

жатка CERIO, яка базується на жатках VARIO. Стіл жаток CERIO для 

оптимізації потоку рослинної маси регулюється вручну, від -100 до 

+100 мм. 

У багатьох господарствах зернозбиральні комбайни 

CLAASTUCANO, LEXION є укомплектовані стандартними жатками 

серії С, як найдешевші варіанти. Тому як альтернативний варіант 

можна такі жатки доукомплектовувати приставками для збирання 

ріпаку – ріпаковими столами вітчизняного виробництва ПЗР з 

необхідною шириною захвату (рис. 10). 

Рис.10. Приставка ПЗР для 

збирання ріпаку. 

 

Як показала практика 

виробничої експлуатації, 

такі приставки легко 

навішуються на жатки серії 

С зі встановленням на 
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боковинах приставки додаткових упорів для носків боковин жатки. 

Упори необхідно встановити таким чином, щоб різальний апарат 

приставки був на 6-8 см вище від різального апарата жатки у 

вертикальній площині. Таке розміщення приставки забезпечує 

рівномірну подачу зрізаних стебел від різального апарата до шнека 

жатки за мінімальної дії на них мотовила, що запобігає втратам зерна 

від його осипання і вибивання із стручків ріпаку.   

Висновки. Аналіз жаток зернозбиральних комбайнів компаній 

New Holland,MasseyFerguson,JohnDeere, CLAAS показав їх високий 

конструктивний і техніко-технологічний рівень. Робочі органи жаток 

зернозбиральних комбайнів, їх технологічний процес у цілому 

розраховані на найважчі умови роботи під час збирання зернових, 

зернобобових культур, сої і ріпаку. 

Вибрана система адаптування жаток JohnDeere 630F та 

635FHidroFlex і приставок ПЗР-7,6 із зернозбиральними комбайнами 

CLAASTUCANO 470 та LEXION 480 та приставок ПЗР-7,6 із жатками 

серії С позитивно показала себе у виробничих умовах. Три таких 

зернозбиральних комбайни у 2015 – 2016 роках ефективно працювали 

на збиранні сої та ріпаку, що підтверджує доцільність такого 

адаптування та переобладнання. 
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Іванишин В., Іліяшик В., Дуганець В. Аналіз конструкцій і 

приставок до зернозбиральних комбайнів та особливості їх 

використання на збиранні сої та ріпаку 

У статті висвітлено основні проблеми, що пов’язані з 

технологіями збирання сої та ріпаку. Проведено аналіз конструкцій 

спеціальних жаток типу Flex та приставок до жаток зернозбиральних 

комбайнів компаній JohnDeere, MasseyFerguson, CLAAS, New Holland. 

Розкрито конструктивні та технологічні рішення жаток Flex, приставок 

до жаток, які дозволяють збирати такі культури, як соя, горох, на 

мінімально можливій висоті зрізу та ріпак з мінімальними втратами. 

Розглянуті особливості гнучких платформ та гнучких різальних 

апаратів до спеціальних жаток зернозбиральних комбайнів. На основі 

проведеного аналізу конструкцій спеціальних жаток розглянуто 

можливість адаптації таких жаток і приставок до роботи з 

зернозбиральними комбайнами CLAASTUCANO, LEXION. 

Проведений аналіз конструкцій та використання у виробничих умовах 

жаток JohnDeere 630F, 635FHidroFlex, приставок ПЗР із 

зернозбиральними комбайнами CLAASTUCANO, LEXION виявив 

позитивні результати, високу якість та надійність роботи. 

Ключові слова: аналіз, New Holland, John Deere, CLAAS, 

зернозбиральний комбайн, John Deere 630F, 635F Hidro Flex, 

MAXFLEX S750, TUCANO, LEXION, жатка, Dial-A-Matic, регулятор, 

Varifeed, Super Flex, Intelli Cruise. 

 

IvanyshynV., Illyashyk V.,Duganets V. Analysis of constructions 

of harvesters and consoles to combine harvesters and features of their 

using for soybean and rape harvesting  
The article highlighted the key issues that are associated with the 

technologies of soybean and ripe harvesting. The analysis of specific 

constructions of reapers such asFlex and annexes for reapers of combine 

harvesters companies such as John Deere, CLAAS, New Holland. Disclosed 

constructive and technological solutions of reapers Flex, annexes for reapers 

which make it possible to harvest crops such as soybeans, peas to minimum 
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possible cutting height. The features of floating platforms and flexible 

cutting machines to special reapers of combine harvesters. Based on the 

above analysis of constructions of special reapers, considered the possibility 

of adapting such reapers and annexes to work with combine harvesters 

CLAAS TUCANO, LEXION. This analysis of constructions and usage in 

production conditionsof reapers John Deere 630F, 635F HidroFlex, annexes 

PZR with combine harvesters CLAAS TUCANO, LEXION showed 

positive results, high quality and reliability of work. 

Keywords:analysis, New Holland, John Deere, CLAAS, Harvester, 

John Deere 630F, 635F Hidro Flex, MAXFLEX S750, TUCANO, 

LEXION, reaper, Dial-A-Matic, the regulator, Varifeed, SuperFlex, 

IntelliCruise. 

 

Иванишин В., Илияшик В., Дуганец В. Анализ конструкций 

жаток и приставок к зерноуборочным комбайнам и особенности их 

использования на уборке сои и рапса 

В статье отмечены основные проблемы, связанные с 

технологиями уборки сои и рапса. Проведен анализ конструкций 

специальных жаток типа Flex и приставок к зерноуборочным 

комбайнам компаний John Deere, CLAAS, New Holland. Раскрыты 

конструктивные и технологические решения жаток Flex, приставок к 

жаткам, которые позволяют собирать такие культуры, как соя, горох, 

на минимально возможной высоте среза и рапс с минимальными 

потерями. Рассмотрены особенности плавающих платформ и режущих 

аппаратов к специальным жаткам зерноуборочных комбайнов. На 

основании проведенного анализа конструкций специальных жаток и 

приставок рассмотрена возможность адаптации их к работе с 

зерноуборочными комбайнами CLAAS TUCANO, LEXION. 

Проведенный анализ конструкций и использование в 

производственных условиях жаток John Deere 630F, 635F HidroFlex, 

приставок ПЗР с зерноуборочными комбайнами CLAAS TUCANO, 

LEXION показали позитивные результаты, высокое качество и 

надежность работы. 

Ключевые слова: анализ, New Holland, John Deere, CLAAS, 

зерноуборочный комбайн, John Deere 630F, 635F Hidro Flex, 

MAXFLEX S750, TUCANO, LEXION, жатка, Dial-A-Matic, регулятор, 

Varifeed, Super Flex, Intelli Cruise. 
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УДК 664. 933 

РЕГЕНЕРАЦІЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ В ПРОЦЕСАХ 

СТЕРИЛІЗАЦІЇ І ПАСТЕРИЗАЦІЇ 

 

О. Семенов, к.т.н., В. Підлісний, к.т.н., О. Слива, І. Якубов 

Подільський державний аграрно-технічний університет 

 

Постановка проблеми. Продукція, що підлягає тепловій 

обробці на рівнях стерилізації і пастеризації, складає значну частину в 

загальному валовому обсязі і продовжує зростати швидкими темпами 

[2]. Пропорційно їм збільшується використання первинних 

енергоносіїв. Тому зниження питомих енергетичних витрат є 

важливим завданням. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз досліджень 

щодо методів інтенсифікації процесів стерилізації та пастеризації з 

одночасним обмеженням температурних впливів і їх перепадів при 

забезпеченні необхідних термінів зберігання продукції вказує на 

важливість і актуальність напряму розвитку теплової обробки 

продуктів харчування і напоїв [4; 5]. 

Постановка завдання. Головним завданням теплової обробки є 

знешкодження мікрофлори або хоча б переведення її у 

бактеріостатичний стан. Поряд із цим гостро стоїть питання щодо 

зниження питомих енерговитрат. Для задоволення цих вимог 

використовують інтенсифікацію процесів теплової обробки. 

Саме перебіг останніх визначає продуктивність технологічного 

обладнання та рівень рекуперації теплової енергії. 

Виклад основного матеріалу. Обсяги продукції, що підлягають 

тепловій обробці на рівнях стерилізації і пастеризації, складають 

значну частку в загальному валовому її обсязі і продовжують зростати 

швидкими темпами. Пропорційно їм зростає використання первинних 

енергоносіїв. У зв'язку з цим зниження питомих енергетичних витрат у 

цій галузі є важливою господарською проблемою, яка стосується не 

лише спеціалістів, а й суспільства в цілому. 

Технології більшості харчових виробництв пов'язані зі 

взаємодією матеріальних і енергетичних потоків. Вхідні й вихідні 

матеріальні потоки характеризуються певними термодинамічними 

параметрами як на рівні виробництва загалом, так і окремих процесів. 

Чим ближчими є ці параметри, тим більші можливості регенерації 

теплової енергії. Зміна термодинамічних параметрів за перебігу 

окремих процесів характеризується такими показниками, як швидкості 
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нагрівання й охолодження оброблюваних середовищ. В ідеальних 

випадках ці показники однакові і відповідають, наприклад, 

пастеризаторам у потоці на основі пластинчастих, кожухотрубних або 

апаратів типу "труба в трубі", в яких взаємодіють вхідний холодний і 

вихідний гарячий потоки. У подібних системах рівень рекуперації 

сягає значень 95 – 98 %. Такі результати можливі саме в тих випадках, 

коли в теплообміні задіяні вхідні й вихідні потоки продукту у 

безпосередній взаємодії. Стосовно фасованої продукції така взаємодія 

неможлива, а тому для здійснення теплової регенерації до системи 

додається проміжний тепловий агент, який виконує роль енергоносія, 

будучи нагрівачем і охолоджувачем одночасно. Подібні схеми 

реалізовані у пастеризаторах душіювального типу [1; 3], придатні вони 

і для занурювального типу пастеризаторів. Реалізацію рекуперації при 

цьому досягають за використання вертикальних або горизонтальних 

схем. На рис. 1 наведено вертикальну схему рекуперації, в якій 

використовують як примусову циркуляцію, так і сили тяжіння. 

Рис. 1. Вертикальна схема 

рекуперації теплової 

енергії: 

1 – рухомі опорні площини; 

2 – збірник проміжного 

теплоносія (води); 

3 – насос циркуляційного 

контуру; 

4 – душіювальний пристрій. 

При цьому 

здійснюється примусове 

душіювання охолоджуваної 

частини потоку у верхній зоні, теплоносій нагрівається у результаті 

взаємодії з потоком фасованої продукції і через сітчасту рухому 

опорну площину потрапляє на нижній ярус потоку виробів, що 

нагріваються. Після цього проміжний потік потрапляє у збірник, звідки 

насосом циркуляційної системи знову подається на душіювання. 

Динаміка нагрівання-охолодження виробів у такій схемі залежить 

від довжини ділянки, на яку працює циркуляційний насос. У зонах, що 

прилягають до точок А та Б, температури виробів будуть різними. Це 

означає, що й температури проміжного теплоносія стосовно цих зон 

також будуть відрізнятися. Однак у збірнику відбувається 

вирівнювання температур, що негативно впливає на рушійний фактор 

теплопередачі. Зменшення подібних негативних впливів досягається 



200 

 

 

 

 

збільшенням числа зон обробок за інших рівних умов, що 

супроводжується зростанням додаткових економічних витрат, 

пов'язаних із кількістю використовуваних насосів. 

На рис. 2 показано горизонтальну рекуперативну систему 

пастеризатора душіювального типу. 

 

Рис. 2. Горизонтальна 

рекуперативна схема 

пастеризатора душіювального 

типу: 

1 – рухомі опорні площини; 

2 – збірник проміжного 

теплоносія (води); 

3 – насос циркуляційного 

контуру; 

4 – душіювальний пристрій. 

 

 

У цьому випадку число збірників теплоносія, насосів, 

душіювальних пристроїв подвоюється, однак ефективність 

душіювання зростає порівняно з умовами цього процесу в нижній зоні 

у попередньому випадку. Необхідність обмеження довжини зон у 

цьому разі також існує. 

Наведені схеми стосуються режимів усталеної роботи. Однак 

періоди завантаження і розвантаження потребують технологічного 

забезпечення на дещо інших рівнях. Реалізація рекуперативних 

режимів стосовно стерилізаторів періодичної і безперервної дії 

перебуває в стані становлення зі значною кількістю проблем. На заваді 

тут стоять ступінчастість теплових процесів, необхідність витримки 

протитиску, несумісність у часі і за температурами режимів нагрівання 

й охолодження тощо. 

Висновки. Стан технологій, схем і обладнання та методи 

досягнення асептичного стану продукції дають підстави для таких 

висновків: 

1. Теплові методи досягнення асептичного стану продукції 

продовжують займати чільне місце серед методів безпечної обробки 

продуктів та напоїв. 

2. Досягнення індустрії нових пакувальних матеріалів створює 

нові можливості для розвитку технологій, у тому числі й асептичного 

пакування харчових продуктів. На ринку напоїв, соків, пива тощо 
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скляну та жерстяну тару активно витісняють полімерні упаковки та 

матеріали. Однак у випадках, коли здійснюється пастеризаційна або 

стерилізаційна обробка продукції, скляна і жерстяна тара залишається 

поза конкуренцією. 

3. Асептична обробка продукції та напоїв знаходить розвиток у 

потоках нефасованої і фасованої продукції. Сучасні технології та 

обладнання забезпечують високий рівень надійності довготривалого 

зберігання продукції. 
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СеменовО., ПідліснийВ., СливаО., ЯкубовІ. Регенерація 

теплової енергії в процесах стерилізації і пастеризації 

Обґрунтовано термодинамічні параметри за перебігу окремих 

процесів, які характеризуються швидкістю нагрівання й охолодження 

оброблюваних середовищ. Встановлено, що для здійснення теплової 

регенерації фасованої продукції до системи додається проміжний 

тепловий агент, який виконує роль енергоносія, виступаючи 

нагрівачем і охолоджувачем одночасно. 

Ключові слова: регенерація, рекуперація, нагрівання, 

охолодження, фасована продукція. 

 

SemenovА., PidlisniyV., SlivaА., YakubovI. Regeneration of 

thermal energy is in the processes of sterilization and pasteurization 

The thermodynamics parameters of processes, heating and cooling of 
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the processed environments are grounded.It is set that for realization of 

thermal regeneration of the packaged products to the system an intermediate 

thermal agent which carries out the role of power medium is added, playing 

role of heater and cooler simultaneously. 

Keywords: regeneration, recuperation, heating, cooling, packaged 

products. 

 

СемѐновА., ПодлесныйВ., СливаА., ЯкубовИ.Регенерация 

тепловой энергии в процессах стерилизации и пастеризации 

Обоснованы термодинамические параметры при прохождении 

отдельных процессов, которые характеризуются скоростью нагревания 

и охлаждения обрабатываемых сред. Установлено, что для 

осуществления тепловой регенерации фасованной продукции к 

системе добавляется промежуточный тепловой агент, который 

исполняет роль энергоносителя, выступая нагревателем и охладителем 

одновременно. 

Ключевые слова: регенерация, рекуперация, нагревание, 

охлаждение, фасованная продукция. 
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УДК 631.313.6 

ЛОКАЛЬНЕ ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ ПРИ ОРАНЦІ ҐРУНТУ 

КОМБІНОВАНИМИ ПЛУГАМИ 

 

І. Бендера, д.пед.н., М. Василинич, аспірант 

Подільський державний аграрно-технічний університет 

 

Постановка проблеми. Механічний обробіток ґрунту є 

важливим технологічним процесом у землеробстві і проводиться з 

метою створення рихлого верхнього шару, перемішування ґрунту з 

попередньо внесеними добривами та подрібнення й загортання 

рослинних і кореневих решток попередників. Дослідженнями багатьох 

вчених доказана економічна і біологічна ефективність об’єднання 

названих операцій в єдиний технологічний процес через розробку та 

використання комбінованих машин, зокрема комбінованих плугів. 

Відповідно науковий супровід, обґрунтування основних 

технологічних параметрів, режимів роботи основних робочих 

елементів плугів є проблемою актуальною і необхідною для науки та 

виробництва. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковому 

обґрунтуванню, експериментальній перевірці роботи комбінованих 

плугів присвячені роботи І.М.Панова, В.А.Шмоніна, 

М.Д.Подскрепко, З.В.Ловкіса, І.М.Бендери [1– 9]. 

Дослідженнями встановлено основні технологічні параметри і 

режими роботи основних елементів плугів – геометричні розміри 

роторів, місце їх встановлення, частоту обертання, особливості роботи 

на ґрунтах різного типу і стану (забур’яненість, вологість). 

Питанням локального внесення мінеральних добрив під час 

основного обробітку ґрунту присвячений науковий пошук 

В.С. Муштая [10– 15] 

В основу дослідження була покладена технологічна ідея 

глибокого рихлення ґрунту та пошарового внесення мінеральних 

добрив, визначені технологічні параметри процесу та доказана 

агрономічна ефективність об’єднання [13, 14]. 

Однак відсутні наукові дослідження ефективності об’єднання 

операцій оранки ґрунту лемішно-полицевим плугом, подрібнення 

орного шару активним робочим органом – вертикальним ротором з 

одночасним внесенням в зону подрібнення мінеральних сипких 

добрив. 
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Постановка завдання. Виходячи з особливостей основної 

підготовки ґрунту під посів сільськогосподарських культур, як об’єкту, 

та необхідності наукового обґрунтування технології процесу оранки, 

внесення мінеральних добрив, подрібнення орного шару та загортання 

кореневих і рослинних решток, як предмета, метою досліджень є 

аналітичне моделювання процесу взаємодії ротора комбінованого 

плуга з пластом за одночасного внесення мінеральних добрив через 

внутрішню його порожнину. 

Відповідно до об’єкта, предмета та мети визначені такі завдання 

досліджень: 

- обґрунтувати технологічну схему роботи комбінованого плуга; 

- визначити межі регулювання частоти обертання котушки для 

оптимальної, мінімальної і максимальної норм внесення добрив; 

- розрахувати подачу добрив по горизонталі внесення; 

- визначити технологічні параметри лопаток – ширину, радіус, 

кут встановлення. 

Під час проведення досліджень використовувалися методи 

аналізу та математичного моделювання. 

Виклад основного матеріалу. У виборі типу технологічної 

схеми враховувалася основна вимога – раціональне розміщення 

елементів плуга з огляду забезпечення кінцевої мети – отримання 

подрібненого орного шару з рівномірно розподіленими мінеральними 

добривами по ширині та висоті перерізу та в поздовжньому напрямі. 

Враховуючи технологічну можливість подачі добрив пошарово 

променями ножів, прогнозуємо найбільшу ефективність а отже якість 

перемішування ґрунту і добрив у варіанті 3 (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Варіанти подачі мінеральних добрив. 

Варіант 1 

Подача добрив перед 

корпусом плуга 

Варіант 3 

Подача добрив у 

робочу зону взаємодії 

ножів ротора і пласта 

Варіант 2 

Подача добрив між 

ротором і обрізом 

полиці 
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Рис. 2. Технологічна схема комбінованого плуга: 

1 – корпус плуга; 2 – укорочена полиця; 3 – конічний 

вертикальний ротор; 4 – тукопровод; 5 – туковий ящик; 6 – висівний 

апарат; 7 – гідродвигун; 8 – ножі;9 – рама; 10 – зона подачі добрив; 

11 – промені ножів. 

Тоді загальна технологічна схема комбінованого плуга 

матиметакий вигляд (рис. 2). 

Під час руху плуга леміші 1 підрізають пласт і подають його на 

укорочену полицю 2. У момент сходу пласта з полиці вертикальний 

ротор з ножами 8 подрібнює пласт. 
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Привід ротора від енергетичного засобу (наприклад 

гідродвигунів 7). Мінеральні добрива (суміші мінеральних добрив) із 

тукового ящика 5 висівними апаратами 6 подаються тукопроводами 4 в 

порожнину ротора 10. Під час польоту добрив з тукопроводу в 

порожнину ротора промені ножів відцентровою силою скеровують їх у 

зону взаємодії ножів з ґрунтом. 

Згідно із технологічною схемою висівна система складається з 

тукового ящика та висівних апаратів. Вважається, що класичні висівні 

апарати котушкового типу мають непогані характеристики щодо 

рівномірності висіву. Наводимо їх основні технологічні параметри та 

режими роботи. 

Необхідна технологічна подача висівного апарату, виходячи з 

гектарної норми внесенняN, ширини захвату плуга Впл, поступальної 

швидкості Vп та кількості тукопроводів (апаратів) z,дорівнює 

𝑔т = 𝑁𝐵п ∙ 𝑉п ∙
1

𝑧
.    (1) 

Подача матеріалу розрахована через технологічні параметри 

висівного апарата – робочий об’ємVк, частоту обертання та робочу 

довжину котушки lр в межах конструктивної lкдорівнює 

𝑔к = 𝑉к ∙ 𝑛 ∙
𝑙р

𝑙к
.     (2) 

Прирівнявши формули (1) і (2), визначаємо частоту обертання 

котушки: 

𝑛 =
𝑁𝐵п𝑉п𝑙к

𝑉к𝑙р𝑧
.     (3) 

Враховуючи, що значення величини норми залежно від 

агрономічно заданої може змінюватися від Nмін до Nмах, необхідно 

передбачити можливість зміни частоти обертання, тобто установити 

редукцію приводу. У межах повної частоти обертання пі норма 

регулюється плавною зміною робочої довжини котушки lр. 

Продуктивність котушкового апарата є стартовою (базовою) для 

подальшого обґрунтування режиму роботи складових системи 

внесення добрив тукопроводу, ротора (як елементу із внесення 

добрив). 

Максимальна кутова частота обертання котушки перевіряється на 

технологічну здатність за критерієм заповнення добривами жолобків 

котушки під власною вагою G при наявній відцентровій силі Fв.ц,що 

діє на частинки (рис. 3). 
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Рис. 3. Визначення технологічних параметрів роторів. 

Умова заповнення:𝐺 > 𝐹в.ц., 𝑔 ≥ 𝑚𝜔2𝑅, звідси 

𝜔 ≤  
𝑔

𝑅
 або 𝑛 ≤

30 
𝑔

𝑝

𝜋
.   (4) 

Розглядаючи промені, до яких кріпляться ножі, як лопатки 

розкидачів добрив, можна пропускну здатність визначити через 

співвідношення площ поперечних.(горизонтальних) проекцій кожного 

горизонту (hі): 

𝐹і = 𝑧 ∙ 𝑅і ∙ 𝑏л cos𝛼,    (5) 

де Rі - радіус променя; 

bл - ширина лопатки; 

α - кут нахилу лопатки у вертикальній площині. 

Відповідно для першого горизонту кількість добрив, які 

подаються в активну зону: 

𝑔1 =
𝜋𝑅1

2𝑔к

𝑧𝑅1𝑏л cos 𝛼
=

𝜋𝑅1𝑔к

𝑧𝑏л cos 𝛼
,   (6) 

для другого – 

𝑔2 =
𝜋𝑅2𝑔1

𝑧𝑏л cos 𝛼
,     (7) 

для третього – 

𝑔3 =
𝜋𝑅3𝑔2

𝑧𝑏л cos 𝛼
,     (8) 

Для скидачів добрив мотилькового типу (у нашому випадку 

променів) подачу визначають за формулою 

𝑔п = 𝐵л ∙ 𝑅л ∙ 𝑉кол𝛾,    (9) 

де Vкол – колова швидкість лопатки  𝑉кол = 𝜔𝑅 ; 
γ – щільність добрив. 

Порівнюючи реальну подачу і конструктивну, визначаємо 

необхідну ширину лопатки. 

𝐵л =  
𝜋𝑔і

sin 𝛼∙cos 𝛼∙𝜔𝑅𝛾
,    (10) 

де gі – подача на і-му горизонті. 
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Прогнозуємо ймовірність подачі добрив на дно борозни. 

Величину подачі слід розглядати як залишок Δg: 

∆𝑔 = 𝑔заг − 𝑔1 − 𝑔2 − 𝑔3.   (11) 

Висновки. У результаті наукових аналітичних досліджень 

процесу руху добрив від тукового ящика в зону активного кришення 

пласта визначено: 

- технологічну схему роботи комбінованого плуга, яка об’єднує 

три сільськогосподарські операції – глибоку оранку, активне 

подрібнення пласта та пошарове внесення мінеральних добрив 

(сумішів) через ротори; 

- межі частоти обертання котушок туковисівного апарату для 

забезпечення мінімальної і максимальної норм внесення добрив; 

- подачу добрив по горизонтах за критеріями пропускної 

здатності променів кріплення ножів та базовою продуктивністю 

котушки; 

- ширину лопатки (променя) та кути встановлення відносно 

горизонту при фіксованій частоті обертання та радіусі. 
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БендераІ., ВасилиничМ. Локальне внесення добрив при 

оранці грунту комбінованими плугами 

У сучасному землеробстві широко використовуються 

комбіновані ґрунтообробні агрегати, а при основному обробітку ґрунту 
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– комбіновані лемішно-полицеві плуги з додатковими робочими 

органами, системами, пристроями. 

УПодільському державному аграрно–технічному університеті 

запропонована конструкція комбінованого плуга, яка передбачає 

основний обробіток ґрунту лемішно–полицевими корпусами, 

подрібнення пласта та внесення мінеральних добрив в активну зону та 

фрезерування орного шару. 

Метою досліджень є вибір основних технологічних параметрів – 

радіуса ротора R, частоти обертання ω- і вивчення впливу їх значень на 

якість кришення ґрунту та загортання рослинних решток і добрив. У 

роботі використовується метод математичного моделювання 

технологічного процесу руху добрив, різання ґрунту ножами ротора, 

який обертається відносно вертикальної осі, визначені межі обертання 

котушки висівного апарата з метою забезпечення мінімальної і 

максимальної норм внесення добрив, подача добрив від котушок та 

розподіл подачі по горизонтах внесення, розглянуто аналітичне 

співвідношення ніж параметрами лопаток променів кріплення ножів – 

шириною, радіусом, кутом до горизонту. 

Ключові слова: туки, добрива, апарати, котушка, плуг, ротор, 

ґрунт, радіус, частота обертання, лопатка, ніж, кришення, загортання. 

 

BenderaI., VasylynychN. Local fertilizing while soil plowing by 

the combined plows 

In today's stages of agriculture they widely use combined cultivating 

units, while the main cultivation - combined ploughsharing - racked 

working bodies with additional working bodies, systems, devices. 

At the Podolsky State Agricultural and Technical University 

construction of combined plow is proposed which provides simultaneous 

fulfilment of deep plowing with ploughsharing - racked working bodies, 

active layer crumbling and mineral fertilizing of active core, topsoil milling 

and mineral fertilizing. 

The purpose of research is the choice of the basic technological 

parameters - rotor radius R, the rotation frequency ω and influence of their 

values on the quality of soil crushing and preparation of plant residues and 

fertilizers. In the work we used the method of mathematical modeling of the 

process of fertilizers movement, soil cutting with the rotor knives that spins 

with regard to the vertical axis, limits of coil sowing device rotation in order 

to ensure minimum and maximum standards of a fertilizers applying, 

fertilizers supplying from coils and distribution of feed on the horizon, we 
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considered analytical value between parameters of ray blades knife holder - 

width, radius, angle setting to the horizon. 

Keywords: pomace, fertilizers, machines, coil, plow, rotor, soil, 

radius, speed range, blade, knife, crushing, preparation. 

 

БендераИ., ВасилиничН. Локальное внесение удобрений при 

вспашке почвы комбинироваными плугами 

В современном земледелии широко используются 

комбинированные почвообрабатывающие агрегаты, а при основной 

обработке почвы – комбинированные лемешно-полочные плуги с 

дополнительными рабочими органами, системами, устройствами. 

В Подольском государственном аграрно-техническом 

университете предложена конструкция комбинированного плуга, 

которая предусматривает основную обработку почвы, лемешно-

полочными корпусами, измельчение пласта и внесение минеральных 

удобрений в активную зону, фрезерование пахотного слоя. 

Целью исследований является выбор основных технологических 

параметров – радиуса ротора R, частоты вращения ω – и изучения 

влияния их значений на качество измельчения почвы и заделки 

растительных остатков и удобрений. В работе применен метод 

математического моделирования технологического процесса движения 

удобрений, резки почвы ножами ротора, который вращается 

относительно вертикальной оси, определены пределы вращения 

катушки высевающего аппарата с целью обеспечения минимальной и 

максимальной норм внесения удобрений, подача удобрений от 

катушек и распределение подачи по горизонтам внесения, рассмотрено 

аналитическое соотношение между параметрами лопаток лучей 

крепления ножей – шириной, радиусом, углом постановки к горизонту. 

Ключевые слова: туки, удобрения, аппараты, катушка, плуг, 

ротор, почва, радиус, частота вращения, лопатка, нож, измельчение, 

заделка. 
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УДК 537.868 

ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ 

ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ДЛЯ 

ПРИГНІЧЕННЯ ПАТОГЕННИХ МІКРООРГАНІЗМІВ, ЩО 

ВИКЛИКАЮТЬ МАСТИТ ВІВЦЕМАТОК 
 

І. Гордійчук, к.т.н., Л. Михайлова, к.т.н., В.Дубік, к.т. н., 

М. Торчук, к.т.н., Ю. Панцир, к.т.н., І. Герасимчук, к.т.н. 

Подільський державний аграрно-технічний університет 

 

Постановка проблеми. Серед галузей тваринництва України 

особливе місце посідає вівчарство. Вівчарство – єдина галузь 

тваринництва, яка постачає народному господарству незамінну 

різнорідну продукцію з цілющими властивостями: дієтичну ягнятину, 

молоко, делікатесні сири і бринзу, а також шерсть, шинку та шкіру, 

вироби з яких не мають аналогів за гігієнічними властивостями.  

На жаль, останніми роками вівчарство України переживає 

глибоку кризу, яка насамперед пов’язана з економічною ситуацією в 

Україні, що призвело до скорочення поголів'я овець у різних регіонах 

від 5 до 9 разів і позбавлення текстильної, трикотажної, шубної та 

інших галузей незамінної сировини [1;2]. Виробництво вовни на душу 

населення знизилося до 150 г за норми 1кг [3]. Тому серед 

найактуальніших завдань, які стоять перед аграрним сектором 

України, є збереження і збільшення поголів'я овець з підвищенням їх 

продуктивності. У сучасних умовах вирішення цього завдання 

залежить від багатьох чинників, одним із яких є своєчасне та 

ефективне лікування молочної залози овець. Перспективнимнапрямом 

вирішення завдань такого масштабу і складності є використання 

інформаційного електромагнітного випромінювання (ЕМВ) з 

оптимальними біотропними параметрами.  

Використання мікрохвильового випромінювання у ветеринарії і 

медицині відкриває нові можливості для лікування тварин 

немедикаментозними засобами, що свідчить про високу терапевтичну 

ефективність, відсутність ускладнень і побічних ефектів. Застосування 

електромагнітного поля (ЕМП) уможливлює лікування багатьох 

захворювань за рахунок залучення додаткових ресурсів (нервова, 

ендокринна, імунна, судинна системи тощо) для відновлення систем 

саморегуляції, заблокованих негативною інформацією на клітинному 

рівні [4]. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основними 

хворобами молочної залози овець є мастити, для лікування яких 

використовують антибіотики. Застосування антибіотиків для лікування 

маститу овець є малоефективним і небезпечним як для тварин, так і 

людей [5]. Таке молоко вже не може бути якісним, до того ж воно 

може становити небезпеку для життя людини [6]. Так, збудниками 

маститів є переважно антибіотикорезистентна мікрофлора. Тому 

застосування антибіотиків для лікування тварин, хворих на мастит, не 

завжди дає позитивні результати. Внаслідок цього подовжується 

термін лікування тварин, захворювання переходить у хронічну форму. 

Залишкова кількість антибіотиків виділяється з молоком упродовж 2–5 

діб [7].  

Раніше для лікування маститу овець намагалися використовувати 

метод квантової терапії. Проте через велике затухання лазерного 

випромінювання в шкірі молочної залози овець результати лікування 

виявляються малоефективними [8]. Літературний аналіз показує, що 

лікування деяких захворювань овець, а також інших тварин, можливе 

на основі застосування імпульсного інформаційного ЕМВ 

міліметрового діапазону [9; 10]. Це пов'язано з тим, що глибина 

проникнення ЕМВ цього діапазону в області вимені овець, на відміну 

від оптичного, значно вища, що в підсумку сприяє ефективнішому 

лікуванню. В основі терапевтичної дії імпульсного ЕМВ міліметрового 

діапазону лежить загибель патогенних мікробів у молочній залозі 

овець і підвищення енергетичної активності клітинних мембран. 

Проникаючи в молочну залозу, імпульсне ЕМВ на певних 

(резонансних) частотах трансформується в інформаційні сигнали, які 

здійснюють керування і регулювання відновними або 

пристосувальними процесами в молочній залозі, впливають на 

збільшення імуноглобулінів, які виконують провідну роль у 

гуморальному імунітеті, а їх рівень відображає функціональну 

активність В-лімфоцитів [11; 12]. 

Проте лікування хвороб тварин може бути результативним тільки 

за оптимального поєднання біотропних параметрів електромагнітного 

поля (частота, щільність потоку потужності, експозиція, модуляція, 

поляризація). Визначення біотропних параметрів ЕМП для лікування 

маститу вівцематок пов'язано як з теоретичними, так і 

експериментальними роботами. Тому немедикаментозне лікування 

маститу овець є актуальним завданням [13]. 

Постановка завдання. Метою статті є проведення 

багатофакторного експерименту з визначення оптимальних біотропних 
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параметрів імпульсного інформаційного ЕМП НВЧ діапазону для 

лікування маститу овець. 

Виклад основного матеріалу. Як показують попередні 

дослідження, визначення параметрів електромагнітного поля всередині 

біологічного об’єкта з метою дослідження впливу на живі організми 

залежить від  розподілу імпульсних ЕМП [13]. Для розрахунків 

розподілу імпульсних ЕМП в біологічних об’єктах належить 

використовувати розроблену методику, в основі якої використовується 

як джерело ЕМ імпульсів щільність електричного струму, локалізована 

в середовищі, що оточує біологічний об’єкт [14].  

Враховуючи те, що найнебезпечнішими бактеріями-збудниками 

запалення молочної залози вівцематок є стафілококи, для визначення 

параметрів електромагнітного випромінювання, що призводять до 

знищення стафілококів у молочній залозі вівцематок, були проведені 

дослідження в Кегичівській районній державній лабораторії 

ветеринарної медицини. Для визначення кількісного і якісного складу 

патогенних мікроорганізмів використані уніфіковані методики, 

затверджені Міністерством охорони здоров'я. 

Мета дослідження – виділення, ідентифікація стафілококів і 

проведення багатофакторного експерименту з придушення 

стафілококів імпульсним ЕМВ НВЧ діапазону. 

Матеріал для досліджень брали пастерівською піпеткою і 

засівали на жовточно-сольовий агар і на агар з 3 ... 5% вмістом крові в 

чашках Петрі. Усі посіви ставили в термостат на добу за температури 

37 
°
С. Протягом трьох днів з цього матеріалу отримували чисту 

культуру. У перший день краплю досліджуваного матеріалу піпеткою 

наносили на поверхню агару в чашці Петрі. Потім шпателем втирали 

матеріал у поверхню середовища і тим же шпателем проводили посів у 

другій і третій чашках. При такому посіві на першу чашку припадає 

багато матеріалу, на другу – менше, а на третю – ще менше. На другий 

день вивчали зростання мікробів на чашках. З третьої чашки ізольовані 

колонії пересівали на скошений агар. Посіви ставили в термостат. На 

третій день вивчали характер росту колоній на скошеному агарі і, 

переконавшись у тому, що культура чиста, розпочалибагатофакторний 

експеримент. Для отримання залежності, що зв'язує кількість 

стафілококів з параметрами ЕМВ НВЧ діапазону за наявності 

адитивної перешкоди випадкового характеру, може бути застосовано 

повнофакторне планування другого порядку. 

Після проведення вимірювань та розрахунків отримано рівняння 

регресії, пов'язане зі знищенням стафілококів ЕМВ НВЧ діапазону: 
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Y=285 +190X1 + 285X2 + 304X3 + 150X1X2 + 200X1X3 + 100X2X3 + 

 + 800X1
2
 + 100X2

2
 + 112X3

2
, (1) 

деY – вихіднийпараметр (кількість Bact. mastitidis ovis);X1 – 

частотазаповненняімпульсів;X2 – амплітударадіоімпульсу;X3 – 

часопромінення Bact. mastitidis ovis. 

Напідставіперевіркирівняння (1) 

наадекватністьзакритеріємФішера [15] зробленовисновок, 

щорівнянняадекватноописуєреальнийпроцесі, отже, 

даєзмогуоцінитихарактервпливукожногозтрьохфакторівнафункціївідгу

ку. Перевірку значущості коефіцієнтів регресії проводили при рівні 

значущості α = 0,05 за критерієм Стьюдента [16]. 

Для знаходження оптимальних параметрів процесу розв’язано 

систему рівнянь, отриманих прирівнянням до нуля значень градієнтів 

компонентів, обчислених за виразом: 

 



n

j

jIjn XbXbb
X

Y

1

11

1

2
d

d
,    (2) 

де 1X , jX  – кодовані значення факторів, за якими береться 

похідна і взаємодіюча з ними відповідно; 

1
, ,

n Ij
b b b  – коефіцієнти рівнянь регресії. 

Для виразу (2) отримано таку систему рівнянь: 

 




1X

Y
190 + 150X2 + 200X3 + 1600X1; 

 




2X

Y
285 + 150X1 +100X3 +200X2; (3) 

 




3X

Y
304 + 200X1 +100X2 + 224X3. 

Розв’язок системи рівнянь (3) дає такі значення факторів в 

оптимальній точці: X1ОП=0,1; X2ОП=-1,0; X3ОП=-1,0, що відповідає таким 

значенням натуральних параметрів: частота ЕМП 31,1 ± 0,1 ГГц; 

амплітуда радіоімпульсу 13,1; час дії на Bact. mastitidisovis 80с. 

Застосування ЕМП з оптимальними параметрами дозволило повністю 

знищити Bact. mastitidis ovis у лабораторних умовах. 

На підставі теоретичних і експериментальних досліджень 

встановлено, що для забезпечення надійності та ефективної роботи 

джерела ЕМВ для лікування маститу вівцематок необхідно 

передбачити такі технічні вимоги до джерела: 



216 

 

 

 

 

1. Частота заповнення імпульсів 31,1 ± 0,1 ГГц; 

2. Імпульсна вихідна потужність генератора 150 ... 155 Вт; 

3. Діапазон переналаштування частоти генератора 2%; 

4. Короткочасна нестабільність частоти генератора 1,2∙10
-6

 за 10
-2

 с; 

5. Шпаруватість імпульсів 100; 

6. Період проходження радіоімпульсів 1 10
-6

 с. 

Висновки.Лікування маститу вівцематок необхідно проводити 

інформаційним імпульсним ЕМВ з параметрами: частота заповнення 

імпульсів 31,1 ± 0,1 ГГц; імпульсна вихідна потужність генератора 150 

... 155 Вт; діапазон перебудови частоти генератора  2%; короткочасна 

нестабільність частоти генератора 1,2∙10
-6

 за 10
-2

с; шпаруватість 

імпульсів  100; період проходження радіоімпульсів 1∙10
-6

с. 
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діапазону для лікування маститу вівцематок. Встановлено, що для 

лікування маститу вівцематок необхідно здійснювати інформаційне 

електромагнітне випромінювання з параметрами: частота заповнення 

імпульсів 31,1±0,1 ГГц; вихідна потужність генератора в імпульсі 

150...155 Вт; короткочасна нестабільність частоти генератора 1,2∙10
-6

 за 

10
-2

с; час опромінення однієї частини вимені 80 с; шпаруватість 

імпульсів 100; період проходження радіоімпульсів 1 10
-6

 с. 

Ключові слова: мастит, лікування, біотропні параметри, 

електромагнітне випромінювання. 

 

GordiychukI., MihailovaL., DubikV., TorchukM., PanzirY., 

GarasymchukI. Determination of the optimal parameters of 

electromagnetic radiation to inhibit pathogens that causing mastitis 

ewes 
The results for the determination of the optimum parameters biotropic 

Information electromagnetic radiation of extremely high frequency range 

for the treatment of mastitis ewes. It was established that should be done to 

treat mastitis ewes Information electromagnetic radiation parameters: 

frequency pulses filling 31,1 ± 0,1 GHz; generator output pulse 150 ... 

155 W; short-term instability of the oscillator frequency 1,2∙10
-6

 for 10
-2

s; 

the frequency of exposure of one share of the udder 80c; duty cycle 100; RF 

pulse repetition period of 1∙10
-6

s. 

Key words: mastitis, treatment, biotropic parameters, electromagnetic 

radiation. 

ГордийчукИ., МихайловаМ., ДубикВ., ТорчукМ., 

ПанцирЮ., ГерасимчукИ. Определение оптимальных параметров 

электромагнитного излучения для угнетения патогенных 

микроорганизмов, вызывающих мастит овцематок 

Рассматриваются результаты определения оптимальных 

биотропных параметров информационного электромагнитного 

излучения КВЧ диапазона для лечения мастита овцематок. 

Установлено, что лечение мастита овцематок следует проводить 

информационным электромагнитным излучением с параметрами: 

частота заполнения импульсов 31,1±0,1 ГГц; выходная мощность 

генератора в импульсе 150...155 Вт; кратковременная нестабильность 

частоты генератора 1,2∙10
-6

 за 10
-2

с; частота облучения одной доли 

вымени 80 с; скважность импульсов 100; период следования 

радиоимпульсов 1 10
-6

 с. 

Ключевые слова: мастит, лечение, биотропные параметры, 

электромагнитное излучение. 
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Ю. Панцир, к.т.н., І. Гарасимчук, к.т.н. 

Подільський державний аграрно-технічний університет 

 

Постановка проблеми. Велика кількість робочих механізмів, що 

працюють у повторно-короткочасному режимі, ставлять до 

електроприводу вимогу – малий час перехідних процесів. У таких 

випадках необхідно вибрати тип приводу, систему керування та 

параметри цієї системи так, щоб перехідні процеси були оптимальними 

за швидкодією з урахуванням вимог, що ставляться як з боку 

електродвигуна, так і з боку робочого механізму. 

Звичайно під такими технічно-оптимальними за швидкодією 

перехідними процесами розуміють такийпроцес (рис. 1), за якого 

перерегулювання ΔF(τ) не перевищувало б заданого значення, а часи τ 

1та τ 2 були бмінімально можливими для даної системи. 

 
Рис. 1.Технічно-оптимальний за швидкодієюперехідний процес 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Впровадження у 

виробництво систем підпорядкованого регулювання ґрунтується на 

використанні оптимально-технічних структур. У дослідженні таких 

систем дослідники зіштовхуються з низкою проблем, вирішення яких 
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тривалий час не дозволяло розширити область використання цих 

систем у складних електроприводах. 

Однією з таких проблем стала відсутність аналітичних методів 

розрахунку цих систем. Незважаючи на те, що методика розрахунків 

статичних параметрів систем підпорядкованого регулювання існує, 

однак поглибленого аналітичного дослідження перехідних процесів у 

таких системах немає [1; 5]. 

Ця проблема привертала та привертає увагу багатьох відомих 

учених, зокрема докторів технічних наук М. Чилікіна, В. Бичкова, 

В. Ключева, О. Слежановського, М. Ільїнського та багатьох інших 

дослідників [2]. 

Постановка завдання. Останнім часом широко розповсюджені 

системи з послідовною корекцією, в яких отримання необхідних 

відношень сталих часу досягається заміною всіх реальних сталих часу 

окрім однієї, найменшої, новими еквівалентними, кратними до 

найменшої. Такі системи отримали назву систем підпорядкованого 

регулювання. 

У цих системах значно спрощуються процеси регулювання та 

налаштування параметрів. На основі проведених нами аналітичних 

досліджень з’явилась можливість розв’язати такі задачі: 

1. Розробити методики розрахунку перехідних процесів у 

системах підпорядкованого керування електроприводами, що 

описуються диференціальними рівняннями n-го порядку, за керуючої 

дії. 

2. Проаналізувати динамічні властивості систем 

підпорядкованого керування електроприводами, що описуються 

диференціальними рівняннями n-го порядку, під навантаженням. 

Об’єкт дослідження. Багатоконтурні системи підпорядкованого 

керування електроприводами постійного струму, що живляться від 

електромеханічних генераторів або тиристорних перетворювачів, при 

постійному струмі збудження електродвигуна;перехідні процеси в 

системах підпорядкованого керування електроприводами постійного 

струму за відсутності обмеження похідних вихідної величини. 

Виклад основного матеріалу. Методику дослідження буде 

зведено до аналізу перехідних процесів у системах підпорядкованого 

регулювання швидкістю (е.р.с.) електродвигуна, коли похідні вихідної 

величини не обмежені. Обмеженню підлягає лише значення 

перерегулювання вихідної величини [1]. 
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На рис. 2, а подано структурну схему двигуна постійного струму, 

що живиться від тиристорного випрямляча (система УТВ-Д) без 

коригуючих ланок. 

 

 

а) 

 

 

 

 

б) 

 

 

 

Рис. 2. Структурна схема системи УТВ-Д:а) без коригуючих ланок; 

б) з коригуючими ланками. 

У наведеній схемі мінімальна стала часу –Т1 (сума 

некомпенсованих малих сталих часу), а найбільші, що повинні бути 

скомпенсовані, Тя та Тм (відповідно електромагнітна та 

електромеханічна стала часу). 

Для їх компенсації необхідно ввести два контури регулювання 

(рис. 2, б, безперервні лінії). Сигнал Uвх(р) подається на вхід СО2. 

Передавальні функції регуляторів струму FРТ(р) та швидкості FРС(р) 

без урахування внутрішнього зворотного зв’язку за е.р.с. двигуна 

будуть мати вигляд [5]: 

я
РТ

Т П 1

(1 )Т p
F (p)

К К mT p


 ,                                         (1) 

 

а) 

 

 

 

 

б) 

 

 

 

Рис. 3. Структурна схема системи Г-Д:а) без коригуючих ланок; 

б) з коригуючими ланками. 
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T K K J

F p
m T K K KФ m T

  ;                              (2) 

де КТ, КС – коефіцієнти зворотних зв’язків відповідно за струмом 

та швидкістю; 

КП – коефіцієнт підсилення тиристорного перетворювача; 

m – співвідношення еквівалентних сталих часу; 

Ј – приведений момент інерції; 

К – коефіцієнт машини; 

ФН – номінальний потік збудження електродвигуна. 

На рис. 3, а наведено структурну схему двигуна постійного 

струму, що живиться від електромашинного генератора з тиристорним 

збудженням без коригуючих ланок (система Г-Д.). У цьому разі за 

мінімальну сталу часу залишається Т1, а найбільшими сталими часу є 

ТГ, Тя, ТМ (відповідно електромагнітні сталі часу обмотки збудження 

генератора, якірного кола двигуна та електромеханічна). Для їх 

компенсації необхідно ввести три контури регулювання, що виконано 

на рис. 3, б (безперервні лінії). Сигнал Uвх(Р) подається на вхід СО2. 

Передавальні функції регуляторів напруги FРН(р), струму FРТ(р) 

та швидкості FРС(р) мають вигляд [1; 5]: 

Г
РН

1 П Н Г

( )
1 Т p

F p
mT pК К К


 ;                                        (3) 

Я Н
РТ 2

1 T

( )
( )

1 Т p К
F p

m T pК


 ;                                            (4) 

М Т Т
РС 3 3

1 С С Н 1

( )
Т К К J

F p
m T К К KФ m T

  ,                                  (5) 

де Кн – коефіцієнт зворотного зв’язку за напругою генератора; 

КГ – коефіцієнт підсилення генератора. 

Розглянутим системам регулювання е.р.с. (швидкості) 

електродвигунів постійного струму, які отримали назву однократно 

інтегрованих, притаманна похибка (неузгодження), яка має дві 

складові: одна – похибка відтворення задаючої дії, інша – похибка, яка 

створюється збуренням. 

Коли значення похибки від збурення не задовольняє 

технологічний процес, то переходять до астатичних систем 

регулювання або двократно інтегрованих систем. 

Структурна схема астатичної САР для системи УТВ-Д надана на 

рис. 2, б (з урахуванням блоку і зворотного зв’язку, позначених 
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пунктирними лініями). Сигнал Uвх(р) подається на вхід СО1. Додається 

ще один регулятор швидкості з передавальною функцією [4]: 

.                                         (6) 

Для реалізації астатичної САР для системи Г-Д створюється 

(рис 3, б) додатковий регулятор швидкості, охоплений зворотним 

зв’язком (з урахуванням блоку та зворотного зв’язку, позначених 

пунктирними лініями). Сигнал Uвх(р) подається на вхід СО1. 

Передавальна функція додаткового регулятора швидкості має 

такий вигляд [4]: 

1PC 4

1

( )
1

F p
m T p

 .                                        (7) 

Узагальнюючи викладене, необхідно зазначити, що всі розглянуті 

системи регулювання швидкості (е.р.с.) двигуна мають загальну 

еквівалентну структуру [2] та загальне диференціальне рівняння 

довільного порядку. 

Аналіз перехідних процесів при прикладеному навантаженні в 

статичних системах управління електроприводом  показує, що струм та 

зміна ЕРС двигуна відповідає технічно оптимальним системам, 

перерегулювання не перевищує 8,1 % [3]. 

В астатичних системах УТВ-Д і Г-Д час відновлення ЕРС 

дорівнює приблизно 3....3,5  , а в кривих струму має місце 

перерегулювання в межах 48 - 52 % [3]. 

При одиничній керівній дії це рівняння має вигляд: 

( ) ( ) 1( )n nF p N p p  ,(8) 

де   2 2 1

1 1 1 1 1( ) 1 1 1 ... 1 1n n

nN p T p mT p m T p m T p m T p         (9) 

або  
1

1 1( ) ( ) 1n

n nN p N p m T p

  ,(10) 

а також 
1 2 1

2 1 1 1( ) ( ) 1n n n

n nN p N p m T pm T p m T p  

   ,(11) 

де Nn(р), Nn-1(р), Nn-2(р) – відповідно характеристичні поліноми 

системи n, n-1, n-2 порядків. 

Як відомо [1; 5], диференціальними рівняннями (1 – 3) 

описується великий клас систем керування, і зокрема всі системи 

підпорядкованого регулювання – об’єкт нашого дослідження. Тому 

розглядатимемо перехідні процеси в цих системах більш докладно. 

1PC 3

1

( )
1

F p
m T p
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При цьому будемо припускати, що вплив внутрішнього зв’язку за е.р.с. 

двигуна на динаміку компенсований. 

Крім того, не враховуватимемо вплив на перехідні процеси 

наявності фільтрів у колах зворотних зв’язків. 

Оскільки в роботі розглядаються перехідні процеси в 

електроприводах постійного струму при постійному струмі збудження, 

тому не будемо акцентувати увагу на деяких особливостях, пов’язаних 

із використанням зворотних зв’язків за е.р.с. або за швидкістю двигуна 

[3; 4]. 

У роботі [2] наведено розв’язання диференціального рівняння (1) 

при різноманітних відношеннях еквівалентних сталих часу m для 

технічно-оптимальних систем 2, 3, 4 та 5-го порядків. Тому в цій 

роботі під час дослідження перехідних процесів у системах УТВ-Д та 

Г-Д як приклад наводяться перехідні функції тільки для m=2 залежно 

від часу у відносних одиницях 

1

12n

t

T



 ,                                                (12) 

де n – порядок диференціального рівняння. 

Тому є можливість проаналізувати перехідні процеси в указаних 

системах за будь-яких значень m, використовуючи дану методику та 

матеріали, подані в роботах [2; 3]. 

Висновки. На основі отриманих результатів розроблена 

узагальнена методика розрахунку перехідних процесів у системах 

технічно-оптимальної структури з підпорядкованим управлінням 

двигуном постійного струму. Методика дає змогу на основі 

аналітичних розрахунків перехідних процесів провести всебічний 

аналіз динаміки системи за допомогою диференціальних рівнянь, 

степінь яких відповідає степеню диференціальних рівнянь, які 

описують відповідну систему. 
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КамишловВ., ГорбовийО., ДубікВ., КозакО., ПанцирЮ.,  

ГарасимчукІ.Підпорядковані системи автоматичного керування 

швидкістю електроприводів постійного струмукерованими 

тиристорними випрямлячами 
У роботі подано методику розрахунку перехідних процесів у 

технічно-оптимальнихза швидкодією системах при керівних та 

збуджувальних діях в електроприводах постійного струму. 

Усесторонній аналіз динамічних систем проведено за допомогою 

диференціальних рівнянь, степінь яких відповідає степеню 

диференціальних рівнянь, якими описуються відповідні системи. При 

цьому автори виходили з того, що аналітичні розрахунки систем 

автоматичного регулювання дадуть змогу читачам отримати більш 

повну інформацію про перехідні процеси в цих системах. 

Ключові слова: автоматизація, електропривід, перетворювач, 

канал керування, статичний, одно-дворатна інтегрована система. 

 

KamyshlovV., DubikV., GorbovojO., KozakA., PanzirY., 

GarasymchukI.Slave applications of automatic control by speed of 

electromechanics of direct-current for thyristor rectifier 

In this work the given method of calculation of transients in 

technically optimum for fast acting's systems at managing and excitant 

actions in electro mechanics of direct-current. Comprehensive the analysis 

of the dynamic systems is resulted by differential equalizations, the order of 

which answers the order of differential equalizations which are describe the 

proper systems. Thus authors went out from that the analytical calculations 

of the systems of automatic control will allow readers to get more complete 

information about transients in these systems. 
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Key words: automation, power converter, electric drive, control 

channel, a static, two-fold one integrated system. 

 

КамишловВ., ГорбовойО., ДубикВ., КозакА., ПанцирЮ., 

ГарасимчукІ.Подчиненные системы автоматического управления 

скоростью электроприводов постоянного тока управляемые 

тиристорными выпрямителями 

В данной работе представлена методика расчета переходных 

процессов в технически оптимальных по быстродействию системах 

при управляющих и возбуждающих действиях в электроприводах 

постоянного тока. Всесторонний анализ динамических систем 

проведен с помощью дифференциальных уравнений, порядок которых 

отвечает порядку дифференциальных уравнений, которыми 

описываются соответствующие системы. При этом авторы выходили с 

того, что аналитические расчеты систем автоматической регуляции 

позволят читателям получить более полную информацию о 

переходных процессах в этих системах. 

Ключевые слова: автоматизация, электропривод, 

преобразователь, канал управления, статический, одно-двухкратная 

интегрированная система. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



227 

 

 

 

 

УДК 621.921:621.81.004:620.178.16 

КОРОЗІЙНО-ЕРОЗІЙНА ТРИВКІСТЬ ВАКУУМНО-

ПЛАЗМОВИХ НІТРИДТИТАНОВИХ ПОКРИТТІВ НА СТАЛІ 

 

О. Лакіш, аспірант 

Львівський національний аграрний університет, 

 

Постановка проблеми. Чимало деталей машин 

сільськогосподарського призначення працюють за умов абразивного 

зношування, корозійних середовищ, підвищених температур, зокрема 

це деталі для просушування зерна, перероблення рослин тощо [1]. 

Покращити зносотривкість таких деталей можна різноманітними 

технологічними методами: термічною обробкою (об’ємним і 

поверхневим гартуванням), електрохімічною і механотермічною 

обробками, плакуванням, механічним зміцненням, нанесенням 

спеціальних порошкових покриттів, хіміко-термічною обробкою, 

плазмовим напиленням, іонною імплантацією тощо. 

З-поміж цих методів особливе місце займають іонно-плазмові 

технології [2−7]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.До переваг вакуумних 

іонно-плазмових технологій належать можливість нанесення 

високотвердих (понад 2 ГПа) щільних покриттів на поверхню різних 

матеріалів, у тому числі й неметалічних, із високою адгезією [2−4]. 

Технологія уможливлює створення багатокомпонентних покриттів із 

різними стехіометричними композиціями: нітридні, карбонітридні, 

оксикарбонітридні, інтерметалідні на основі різних металів, дозволяє 

наносити багатошарові покриття (загальною товщиною до 50 мкм) з 

унікальними властивостями [5–7]. При цьому підвищується корозійна 

[8–10], ерозійна стійкість, зносо- і жаростійкість, втомна міцність [5–

7]. Однак вплив покриттів, отриманих цим методом, на корозійно-

електрохімічну та корозійно-ерозійну поведінку конструкційних 

сталей в агресивних хлоридовмісних середовищах з’ясований 

недостатньо.  

Постановка завдання. Для визначення впливу модифікування 

іонно-плазмовими покриттями поверхневих шарів сталі на її 

корозійно-електрохімічну та корозійно-ерозійну поведінку в 

середовищах різної агресивності необхідно з’ясувати особливості 

корозійної поведінки поверхнево модифікованої сталі у розчинах NaCl 

різної агресивності (від 0,3% до насиченого розчину). Це допоможе 

з’ясувати особливості перебігу корозії обладнання переробних 
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виробництв (плівковий характер корозії, під тонким шаром 

електроліту). 

Виклад основного матеріалу.Методика експерименту. 

Модифікування поверхні сталі 20Х13 здійснено методом конденсації з 

іонним бомбардуванням (метод КІБ) на установці „Булат-6” [5–7]. 

Покриття одержували розпиленням катодів із титану марки ВТ1-0 та 

хрому в середовищі азоту високої чистоти з вмістом кисню  0,02 %. 

Для реалізації тліючого розряду використано аргон високої чистоти. 

Товщина шарів задавалася часом конденсації. Багатошарові нітридне 

(символічний запис “конструкції” {-Ti + + TiN} × 5) та 

нітриднохромове (шари Cr малої товщини (~ 0,1 мкм) та шари (TiCr)N 

завтовшки ~ 1 мкм, загальна кількість шарів у покритті 20, товщина 

покриття 10…12 мкм, символічний запис «конструкції» – {Cr + 

(TiCr)N} × 10) осаджували постадійно на сталь 20Х13 методом КІБ за 

допомогоюпланетарного механізму обертання зразків. На першій стадії 

поверхню взірців очищували у тліючому розряді, на другій – 

продовжували очищення поверхні бомбардуванням її металевими 

іонами. На третій стадії здійснювали власне нанесення покриття. 

Остання стадія складалася з кількох етапів, у межах яких наносили 

окремий шар покриття.  

Одношарове іонно-плазмове покриття з нітридів титану 

одержували розпиленням катодів із титану високої чистоти в 

середовищі очищеного азоту 2 год. Після нанесення покриття зразки 

охолоджували у вакуумі до 150°С впродовж 25 хв. Адгезію та когезію 

покриттів до сталі оцінено за характером їх сколу за сумісної локальної 

пластичної деформації основи та покриття шляхом глибокого 

проникнення індентора твердоміра Роквелла при навантаженні 1470 Н 

[3; 4]. Металографічні дослідження проводили на сканувальних 

електронних мікроскопах „JSM-840”, „ZEISS EVO 40XVP із системою 

рентгенівського мікроаналізу INCA Energy”.  

Морфологія поверхонь (рис. 1) нітридного покриття TiN (а) і 

багатошарових покриттів {-Ti + TiN} × 5 (б) та {Cr + (TiCr)N} × 10 

(в) визначально впливає на їх захисні властивості, корозійно-

електрохімічні характеристики яких оцінено електрохімічно-

корозійними випробуваннями в розчинах NaCl різної агресивності (від 

0,3 % до насиченого за кімнатної температури розчину, 28 %), що 

моделювало особливості перебігу корозії обладнання переробних 

виробництв (плівковий характер корозії, під тонким шаром 

електроліту). 
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Рис. 1. Морфологія поверхні 

нітридного покриття TiN (а) і 

багатошарових покриттів  

{-Ti + TiN} × 5 (б) та  

{Cr + (TiCr)N} × 10 (в). 

 

Електрохімічні показники фіксували за стаціонарних умов і за 

механічної депасивації поверхні, що моделювало ерозійне зношування 

сталі та сталі з іонно-плазмовими покриттями краплями конденсату. 

Як електрохімічні критерії використано значення потенціалів корозії 

Екор(стаціонарний потенціал), характеристики поляризаційних кривих і 

струми контактних гальванопар. Корозійно-електрохімічні 

дослідження модифікованих поверхонь сталі 20Х13 здійснено 

потенціодинамічним методом за кімнатної температури з 

використанням системи СВА-1Б-М. Електрод порівняння – 

хлоросрібляний типу ЭВЛ-1М1, швидкість розгортки потенціалу  2 

мВ/с.Струми контактних макрогальванопар, які можливі між 

матеріалом підкладки та захисними покриттями при порушенні їх 

цілісності, а також за наявності наскрізних пор і дефектів покриття 

вимірювали компенсаційним методом. 

Аналіз отриманих результатів. Аналіз результатів вимірів зміни 

електродного потенціалу Екор(рис. 2) засвідчив, що поверхня зразків із 

  



230 

 

 

 

 

сталі 20Х13 зі збільшенням часу витримування в 0,9 % розчині NaCl 

активується (монотонне зміщення Екор. від – 0,05 до – 0,17 В) [9].  

 

Рис. 2. Зміна потенціалу корозії сталі 20Х13 і сталі з багатошаровими 

покриттями у 0,9% р-і NaCl. 

Із досліджених варіантів нітридних покриттів для системи сталь – 

покриття 20Х13 + {-Ti + TiN} зафіксовано додатне значення Екор, для 

системи 20Х13 + {Cr + (TiCr)N} – від’ємне. Це свідчить насамперед 

про більшу термодинамічну стійкість зразків із покриттями з нітриду 

титану та, ймовірно, їх кращі корозійнозахисні властивості. 

Немонотонна зміна потенціалу Екор на обидвох досліджених зразках із 

покриттями (знешляхетнення ↔ ушляхетнення) опосередковано 

свідчить про дефектність покриттів і розвиток процесів, пов’язаних із 

зародженням та заліковуванням (пасивуванням) осередків корозії. 

Стабілізоване значення електродного потенціалу системи 20Х13 + {-

Ti + TiN} після трьох діб витримування (72 год.) – +0,046 В.  

Механічна депасивація поверхні зразків із матричної сталі 20Х13 

суттєво знешляхетнює стаціонарне значення потенціалу Екор(– 0,33В) 

та зразків системи 20Х13 + {-Ti + TiN} (– 0,21 В). Зсув Δ 

Екорстановить для них відповідно 0,16 В та 0,26 В, що підтверджує 

наявність на поверхні цих зразків оксидної плівки, депасивація якої 

інтенсифікує корозійний процес. Механічна депасивація поверхні 

системи сталь 20Х13 із покриттям {Cr + (TiCr)N} практично не змінює 

величину Екор (– 0,19 В). Зазначимо, що після механічної депасивації 

матеріал підкладки (сталь 20Х13) має найбільш від’ємне значення 

стаціонарного потенціалу (Екор = – 0,33В) порівняно з дослідженими 

покриттями. Отже, у гальванопарі з дослідженими варіантами 

покриттів сталь 20Х13 буде анодом. 
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Поляризаційні дослідження. З’ясовано механізм корозії та 

анодного розчинення сталі 20Х13 (рис. 3) і покриттів {-Ti + TiN} та 

{Cr + (TiCr)N} (рис. 4) за кімнатної температури в розчинах NaCl 

концентрацій 0,3 %, 0,9 %, 3 % та 28 %. Поляризаційні залежності 

(рис. 3, 4) дозволяють з’ясувати захисну здатність досліджених 

покриттів щодо матеріалу підкладки – сталі 20Х13. 

 

 

Рис. 3.Поляризаційні криві 

сталі 20Х13 за температури 

22 С у розчинах NaCl різної 

концентрації: 1 – 0,3 %; 2 – 3 

%; 3 – 0,9%; 4 – 28 %. 

 

 

 

 

Поляризаційні дослідження сталі 20Х13 (рис. 3) засвідчили її 

активний корозійний стан у всіх розчинах NaCl розглянутих 

концентрацій, анодне розчинення якої починається безпосередньо від 

стабілізованих значень Екор, які становлять Екор = 0,03 В у 0,3 % розчині 

NaCl, Екор = – 0,06 В у 0,9 % розчині NaCl, Екор= – 0,04 В у 3 % розчині 

NaCl, Екор = – 0,12 В у 28 % розчині NaCl. 

Вакуумно-плазмові покриття TiN, {-Ti + TiN} та {Cr + (TiCr)N}, 

нанесені на сталь 20Х13, забезпечують їй різний захист у 0,9 %-му 

розчині NaCl (рис. 4). 

 

Рис. 4. Поляризаційні криві 

зразків сталі 20Х13 із 

покриттямив 0,9 %–му р-ні 

NaCl:1 – сталь 20Х13, 2 – 

покриття {Cr + (TiCr)N}; 3 

– покриття TiN; 4 – 

покриття {-Ti + TiN}. 

 

 

 

Кращий захисний ефект виявив зразок із багатошаровим 

покриттям {-Ti + TiN} (рис. 4, крива 4). Тут активація анодних 
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процесів, яка найімовірніше зумовлена окиснюванням Ti, 

розпочинається за відносно позитивних потенціалів (~0,8 В), а пасивна 

область потенціалів ΔЕкор на кривій складає ~750 мВ. Різке збільшення 

густини струму за потенціалу Е=0,9 В свідчить про зміну природи 

анодного процесу, а характерна осциляція струму при подальшому 

розгортанні анодного потенціалу вказує на пітинг, що утворився в порі 

(або в порах) на матеріалі підкладки. 

Покриття TiN (крива 3) активується за менш позитивних 

потенціалів (близько 0,2 В), їх область пасивності складає 180 – 200 

мВ, а реакція пітингоутворення настає за потенціалу Е = 0,42 В. За 

електрохімічними характеристиками захисні властивості покриття TiN 

гірші від покриття {-Ti + TiN}. Найслабший захисний ефект при 

анодній поляризації проявляє покриття {Cr + (TiCr)N}. На зразках із 

цим покриттям, як і на зразках без покриття, практично відсутня зона 

пасивності (реакції анодного розчинення розпочинаються 

безпосередньо від стабілізованого значення Екор), потенціал пробою 

(пітингоутворення) є в межах 0,16 – 0,18 В. Зауважимо, що 

багатошарові покриття суттєво змінюють хід потенціодинамічних 

кривих (рис. 4, криві 2, 4): ділянка підйому струму (активне 

розчинення) спостерігається за позитивніших значень потенціалу, ніж 

для сталі, не досягає величин густин струмів її активного розчинення, а 

вольтамперометричні криві виявляють характерні області, які 

спостерігаються при анодному розчиненні покриттів, зокрема в 3 %–

му розчині NaCl [8; 10]. Для системи 20Х13 + {Cr + (TiCr)N} в області 

анодних потенціалів Еавід потенціалів корозії Екор (Екор = –0,23...0,25 В) 

до 2,0 В виявлено дві характерні ділянки: повної пасивності (до Еа = 

1,0 В) та перепасивації, які зумовлені нестійкістю хрому (при Еа> 1,0 

В). Від цих значень потенціалу анодні струми, та відповідно швидкість 

корозії покриттів зростають проходять через максимум за потенціалу ~ 

1,6 В.  

Зазначимо, що механічна депасивація поверхонь, збільшуючи 

загальний струм, підсилюватиме рівномірну корозію розглянутих 

систем сталь–покриття, подавляючи цим пітингоутворення. Тому за 

наявності ерозійних процесів малоймовірним буде утворення вогнищ 

локальної корозії на поверхнях, що будуть під дією анодних 

потенціалів. Функціонування гальванопар, високоймовірно, 

інтенсивніше проявлятиметься за стаціонарних умов. 

Висновки. 1. Встановлено, що покриття, будучи катодними щодо 

матеріалу підкладки (сталь 20Х13), захищають сталь від 

електрохімічної корозії.2. Нанесення покриттів сприяє появі 
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гальванопар (макро-, мікро-) між ними та матеріалом підкладки, що 

може підсилювати пітингову корозію сталі. Механічна депасивація 

поверхні, збільшуючи загальний струм, підсилює рівномірну корозію, 

чим гальмує утворення пітингів, ймовірність яких значно зростає за 

умов функціонування гальванопар (стаціонарний стан).3. Ефективність 

захисних властивостей покриттів за наявності гальванопар у системі 

«покриття-підкладка» визначається властивостями нітриду титану, 

структурою захисного шару та зростає зі зменшенням їх дефектності. 
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нітрид-титанового покриття у середовищах різної агресивності / В. 

Мацевітий, О. Калахан, І. Казак, Г. Охота, К. Вакуленко // Фізико-
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267.  

9. Закономірності електрохімічної поведінки нітридних 

покриттів на сталі в модельних середовищах переробного виробництва 

/ О. Калахан, І. Казак, О. Лакіш, К. Вакуленко // VII Укр. з’їзд з 

електрохімії : тези доп.  Харків : Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-

т» ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Ін-т заг. та неорг. Хімії 

ім. В. І. Вернадського, 2015.  С. 179–180. 

10. Калахан О. Вплив поверхневого модифікування іонно-

плазмовими технологіями титанових сплавів на їх корозійну тривкість / 

О. Калахан, Г. Веселівська, О. Лакіш. // Вісник Львівського 

національного аграрного університету : агроінженерні дослідження, 

2015. – № 19. – С. 60–66. 

 

Лакіш О.Корозійно-ерозійна тривкість вакуумно-плазмових 

нітридтитанових покриттів на сталі 

Вивчено захисні корозійно-електрохімічні та корозійно-ерозійні 

властивості покриттів із нітридів титану та хрому (покриття TiN, {-Ti 

+ TiN}, {Cr + (TiCr)N} на сталі 20X13, отриманих конденсацією з 

іонним бомбардуванням (КІБ) у розчинах NaCl різної агресивності. 

Встановлено, що нанесення покриттів сприяє появі гальванопар 

(макро-, мікро- ) між ними та матеріалом підкладки, що може 

підсилювати пітингову корозію сталі. Механічна депасивація поверхні, 

збільшуючи загальний струм, підсилює рівномірну корозію, чим 

гальмує утворення пітингів. Показано, що захисні властивості 

покриттів при наявності гальванопар у системі «покриття-підкладка» 

визначаються властивостями захисного шару.  

Ключові слова:сталь, іонно-плазмові покриття, нітриди титану 

та титану-хрому, слабомінералізована вода, 3%-вий розчин NaCl, 

корозія, ерозія. 

 

Lakish. O. Corrosion-erosion resistance of vacuum plasma steel 

coating on nitrydtytanovyh 
Studied the protective corrosion-electrochemical and corrosion-

erosion properties of the coating of titanium nitride and chromium (coating 

TiN, {-Ti + TiN}, {Cr + (TiCr) N} on steel 20X13, obtained by 

condensation with ion bombardment (CIB) in solutions NaCl varying 

aggressiveness. It was established that the coating contributes to the 

emergence halvanopar (macro, micro) between the substrate and material 

that could enhance Pitting corrosion of steel. Mechanical depasyvatsiya 
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surface, increasing the total current, enhances uniform corrosion than 

inhibits the formation pitynhiv. Show that the protective properties of the 

coating in the presence halvanopar in the "coating-substrate" determined by 

the properties of the protective layer. 

Keywords: steel, ion-plasma coating of titanium nitride and titanium, 

chromium, brackish water, 3% solution of NaCl, corrosion, erosion. 

 

Лакиш. О. Коррозионно-эрозионная стойкость вакуумно-

плазменных нитридтитановых покрытий на стали 

Изучены защитные коррозионно-электрохимические и 

коррозионно-эрозионные свойства покрытий из нитридов титана и 

хрома (покрытие TiN, {-Ti + TiN}, {Cr + (TiCr) N} на стали 20X13, 

полученных конденсацией с ионной бомбардировкой (КИБ) в 

растворах NaCl различной агрессивности. Установлено, что нанесение 

покрытий способствует появлению гальванопар (макро-, микро-) 

между ними и материалом подложки, может усиливать питингову 

коррозию стали. Механическая депасивация поверхности, увеличивая 

общий ток, усиливает равномерную коррозию, чем тормозит 

образование питинга. Показано, что защитные свойства покрытий при 

наличии гальванопар в системе «покрытие-подложка» определяются 

свойствами защитного слоя. 

Ключевые слова: сталь, ионно-плазменные покрытия, нитриды 

титана и титана-хрома, слабоминерализованная вода, 3% -ный раствор 

NaCl, коррозия, эрозия. 
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