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Сучасні проблеми землеробської механіки: матеріали ХX 
Міжнародної наукової конференції, присвяченої 119-й річниці з дня 
народження академіка Петра Мефодійовича Василенка, 17-19 жовтня, 
2019 р., м. Миколаїв / Міністерство освіти і науки України ; 
Миколаївський національний аграрний університет. – Миколаїв : 
МНАУ, 2019. – 222 с. 

 
У матеріалах збірника ХX Міжнародної наукової конференції «Сучасні 

проблеми землеробської механіки», присвяченої 119-й річниці з дня 
народження академіка Петра Мефодійовича Василенка, розглянуто актуальні 
проблеми землеробської механіки та запропоновано шляхи їх вирішення, 
обґрунтовано інноваційні шляхи в розробці та проектуванні новітньої 
сільськогосподарської техніки. 

Для інженерів, науково-педагогічних працівників, аспірантів. 
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країн без виїзду за кордон приєднатися до всіх європейських дорожніх карт 
«відкритої науки» [7]. 

Об’єднання ініціатив різних країн з питань інноваційного розвитку 
сільського господарства має виключно важливу роль для загального прогресу, 
безпеки, загального здоров’я, добробуту, поліпшення якості життя, збереження 
навколишнього середовища [2]. Досвід держав з високорозвиненим сільським 
господарством, таких як Ізраїль, Франція, Німеччина підтверджує правильність 
вибору курсу інноваційного розвитку галузей сільського господарства з 
урахуванням вимог внутрішніх і зовнішніх ринків, і з використанням місцевих 
природно-кліматичних умов. Національна академія аграрних наук України 
підтримує цей вектор розвитку, оскільки лише інновації дадуть можливість 
підвищити конкурентоспроможність агропромислового виробництва регіонів 
України, використовуючи їх унікальні ресурси в умовах глобалізації та зростання 
міжнародної конкуренції. 

Ухвалення Європейським Союзом безвізового режиму для України є 
важливим етапом інтеграції українських вчених-аграріїв до Європейського 
дослідницького товариства, розширення спільних наукових досліджень, 
реалізації спільних проектів і створення спільних інноваційних продуктів. 
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Виробництво сільськогосподарської продукції вимагає виконання ряду 
технологічних операцій в певній послідовності,  серед яких обрізці плодових 
дерев відводиться значна роль. Обрізка вважається досить ефективною, на тлі 
захисних заходів та агротехнічних прийомом підвищення врожайності і якості 
плодів. У садах після обрізки, в залежності від віку, щільності посадки дерев, 
сорту залишається велика кількість зрізаних гілок (до 20 і більше тонн з 1 га). 
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Деревина спалюється або зволікаються в яри і тим самим виводиться з 
кругообігу речовин, в тому числі і елементів мінерального живлення рослин[1].  

Прибирання та утилізація зрізаного деревного матеріалу в садах є 
обов'язковими операціями технологічного процесу виробництва плодів. У той 
же час вони пов'язані з великими матеріальними та трудовими затратами, 
викликаними низьким рівнем механізації і малою ефективністю 
використовуваних технологій. Тому, розробка ресурсозберігаючих технологій і 
комплексу машин для садівництва є найважливішим завданням, що значно 
знижуть трудомісткість основних робіт [1].  

Для реалізації зазначеної технології утилізації деревних відходів 
садівництва на кафедрі машин та обладнання сільськогосподарського 
виробництва ВНАУ було розроблено конструкцію подрібнювача-мульчувача 
зрізаних гілок плодових дерев рис. 1 [2]. 

 

Рис. 1. Подрібнювач-мульчувач зрізаних гілок плодових дерев у міжряддях 
інтенсивного саду 

Подрібнювач-мульчувач для переробки зрізаних гілок плодових дерев у 
міжряддях саду включає раму 1 з опорними колесами 2. На рамі змонтовано 
три точковий навісний механізм 3 для агрегатування з трактором, підшипникові 
вузли 4, два вертикальні вали 5 з роторами 6 у вигляді штанг з отворами на 
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консольних кінцях, в яких за допомогою пальців закріплено молоткові ножі 7. 
На нижніх кінцях валів 5 зафіксовано вентилятори 8, привод роторів та 
вентиляторів здійснюється гідромоторами 9, через гідросистему трактора. 
Підключення першого гідромотора на вхід, а другого на вихід, забезпечує 
обертання роторів на зустріч один, одному, що створює "затягуючий" ефект 
маси рослинних залишків в камеру подрібнення де маса перебуває доти, доки 
розміри частинок не стануть такими, що можуть вийти крізь решітчасту 
перегородку 10 чи рекаттер 11, в результаті чого зменшуються потенціальні 
втрати матеріалу. 

Для інтенсифікації технологічного процесу в камері подрібнення, що 
утворена рамою 1 та рекаттерами 11, встановлені протирізальні ножі 12, які 
закріплені на рамі 1. Направлення подрібненої маси в зону рядів рослин 
здійснюється за допомогою потоку повітря, що створюється вентиляторами 8, в 
зону подрібнення маса потрапляє за допомогою подавального ротора 13, що 
обертаючись проти годинникової стрілки плоскими пальцями 14 подає обрізані 
гілки в зону подрібнення, де вони захоплюються роторами 6 та подрібнюються 
до заданого розміру. 

Для виведення подрібнених часток з агрегату де вони знаходяться під 
зоною подрібнення використовується дві заслінки 15, що мають можливість 
регулювання кута відкидання подрібненої маси. Маса виводиться потоком 
повітря, що створюється вентиляторами 8. 

Подрібнювач-мульчувач зрізаних гілок плодових дерев обладнано 
гідравлічним приводом робочих органів, що забезпечує в умовах самохідних 
машин раціональну компоновку активних робочих органів, можливість 
використання значної потужності приводів при обмежених габаритах, 
ефективний захист робочих органів від перевантаження.  

Застосування запропонованого подрібнювача-мульчувача для переробки 
зрізаних гілок плодових дерев у міжряддях інтенсивного саду дозволить 
підвищити ефективність подрібнення гілок плодових дерев, зменшити їх 
втрати, підвищить ступінь їх раціонального використання. 
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