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Анотація. В статті розглядається питання уточнення критерію повноти 

відкачування меду зі стільників, як фактора ефективності роботи 

хордиальних або радіальних медогонок відцентрового типу. В результаті 

проведених спостережень та дослідів знайдено більш точну методику 

експериментальних розрахунків, що полягає у застосуванні двох складових 

формули чистоти видалення меду В: М1 – маси відкачаного меду та М2 – маси 

меду, що залишається в стільниках після відкачування, уточнена формула: 
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= . Підтверджується факт більшої ефективності 

електричної медогонки порівняно до ручної за рівнем чистоти відкачування 

меду з попередньо розпечатаних стільників. 
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Abstract. In the article is considered a problem of refinement of a criterion of 

completeness of honey extraction from honeycombs, as a factor of efficiency of a 

work of chordial or radial honey races of a centrifugal type. As a result of the study 

was found a more accurate way of an experimental work which consists of two 

components of the formula of purity of the removal of honey B: М1 - mass of pumped 

out honey and М2 - mass of honey, which remains in combs after the evacuation. The 



formula has the form: %100
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= . The fact of the greater efficiency of an 

electric honey race, as compared with the manual honey race for the purity level of 

extraction of honey with pre-opened honeycombs is confirmed. 

Keywords: the honey extraction, honeycombs, a centrifugal force, a purity of the 

removal of honey, a process of «drying» with the help of bees of frameworks with 

honeycombs. 

Вступ. Ретроспективне дослідження розвитку бджільництва показало, що в 

історії людства спершу існував лише один метод отримання меду із стільників: 

їх розчавлювали та витискали мед руками, пізніше - за допомогою пресу. 

Л. Ланстрот, використовуючи досвід багаторічного розведення бджіл у 

домашніх умовах, виготовив і запатентував вулик та рамки (1867 р.). Саме з 

цього часу привернув до себе увагу раніше запатентований винахід Д.Грушка 

(1865 р.) щодо відцентрового відкачування меду. Медогонки, що з’явилися на 

ринку виробництва меду почали характеризуватися багатьма критеріями 

ефективності. Одним із основних таких критеріїв є повнота відкачування меду 

зі стільників. Метою наукової статті є пошук уточненої методики 

експериментального визначення чистоти видалення меду, критеріїв впливу на 

точність та уточнення формули чистоти видалення меду з рамок із попередньо 

розпечатаними стільниками  

Огляд літератури. Як відомо, в практиці відцентрового видалення меду, 

спостерігається завжди неповне його відкачування зі стільників [2, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 11]. Прийнято повноту відкачування меду із стільників характеризувати 

чистотою його видалення. Остання визначається за формулою:  
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де: 

В – чистота відкачування меду, у %; 

Р – маса стільників з медом після розпечатування, кг; 

Р1 – маса стільників після видалення меду, кг; 



Р2 – маса стільників після «висушування» бджолами, кг. 

Той факт, що в практиці бджільництва чистота видалення меду В зі 

стільників коливається в межах 85-98 % [7] свідчить при достатньо умовну 

точність експерименту, закладену у вище описану формулу. Залежить ця 

точність не тільки від типу медогонки, виду меду, температури середовища під 

час відкачування меду, густоти меду, а й від технологічних особливостей 

процесу видалення меду зі стільників та особливостей життя і роботи 

бджолиної сім’ї як цілісного організму. 

Вхідні дані та методи. В історії розвитку бджільництва зустрічається 

багато описів видалення меду з рамок з попередньо розпечатаних стільників за 

допомогою різних типів медогонок, з різними результатами чистоти видалення 

меду [1, 3, 10, 12, 13]. Так, наприклад Х.Рут і Дж.Демунто (1921р.) за 

допомогою електричної радіальної медогонки відкачували більшу частину меду 

приблизно за 3 хвилини, але в стільниках оставалося біля 70 г. меду.  

В 1923 р. А Джонсон (Канада) відкачував мед із стільників, що 

встановлювалися в площині, перпендикулярній вісі обертання. Він 

стверджував, що за 10-15 хвилин мед видаляється повністю [11, с.156]. 

Зрозуміло, що ці та інші ствердження наводилися без опису експерименту 

та точності вимірювання. Саме тому їх дуже важко визнати як науково вагомі 

та як ті, що не підлягають сумніву. Особисто нас зацікавила інформація з 

питання, що розглядається наведена А. Рутом та іншими науковцями у 1921 р., 

які працювали на восьми рамочній медогонці Бакая. Ними було описано 

методику експерименту: час видалення меду - 2,5 хвилини, швидкість 

обертання ротора медогонки - 350 хвил.-1, кількість рамок – 8. Рамки було 

зважено до і після відкачування. Після цього стільники вирізали з рамок і 

розтоплювали. Відділений від воску мед також зважували. В результаті серії 

досліджень було встановлено, що в стільниках після відкачування залишається 

від 3% до 3,5% загальної кількості меду, тобто ретельний огляд стільників 

показав, що в деяких з них залишалося від 10% до 20% меду [11]. Власний 



досвід також підтверджує приблизно саме такі результати повноти 

відкачування меду на ручній хордиальній чотирьох рамочній медогонці [15]. 

Розглянута нами методика свідчить, що для підвищення точності 

визначення чистоти видалення меду необхідно розплавляти стільники рамок, 

щоби врахувати масу меду, який залишається в них. Виникає питання: Чому 

саме розплавляти, а не давати бджолам на «висушування»? Справа в тому, що 

бджоли збираючи мед із стільників рамки, що знаходиться в гнізді вулика, 

можуть винести його в іншу рамку, або з’їсти. Однак, як показують наші 

спостереження вони найчастіше зносять залишки меду у верхню частину цієї ж 

стільникової рамки та ще й запечатують ці стільники. Тому навіть «висушену» 

таким чином рамку необхідно розплавляти і визначати точну кількість меду, що 

залишається у стільниках після відкачування. Також необхідно додати 

обов’язкову умову щодо експерименту з визначення чистоти видалення меду: 

стільникова рамка повинна бути чисто медовою, без ознак наявності у неї перги 

та розплоду, вони, як відомо, не відкачується зі стільників і впливають на 

кінцевий результат визначення. 

Аналіз формули (1) визначення чистоти видалення меду, що наведена на 

початку статті, свідчить, що вона представляє собою відношення маси 

відкачаного меду (Р - Р1) до маси меду відкачаного і «висушеного» бджолами 

(Р - Р2), та виражається у %. Без сумніву, така формула не буде давати точні 

результати, бо не враховує мед, що залишається в стільниках після бджолиного 

«висушування». Власні спостереження показали, що процес «висушування» 

стільникової рамки взагалі можна прибрати в дослідженні визначення чистоти 

видалення меду. А от процес вирізки стільників із рамок, плавлення їх і 

визначення ваги меду відділеного від воску – є обов’язковим. 

Враховуючи багаторічні дослідження науковців щодо результативності та 

ефективності того чи іншого типу медогонки, наш особистий досвід, нами було 

розроблено методику констатуючих експериментів, що проводилися на ручній 

чотирьох рамочній хордиальній медогонці, яка складається з алюмінієвого 

бака, привода та ротора [15]. 



Результати. За результатами проведених нами досліджень було уточнено 

формулу визначення чистоти видалення меду: 
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де: 

В – чистота видалення меду в %; 

М1 – маса відкачаного меду, кг; 

М2 – маса меду, що залишилася в стільниках після відкачування, кг. 

Відносна похибка між результатами отриманими за рекомендованою 

формулою (1) і уточненою нами формулою (2) завжди знаходилася в межах 2-4 

% в меншу сторону. Для більшої наочності сказаного наведемо таблиці, які 

свідчать про розрахунки чистоти видалення меду за рекомендованою 

формулою (табл. 1) та уточненою нами формулою (табл. 2) для двох 

стільникових рамок, які були вирівняні у вазі перед початком експерименту. 

Таблиця 1 

Р, кг Р1, кг Р2, кг В, % 

3,51 0,96 0,61 87,9 

 

Таблиця 2 

М1, кг М2, кг В*, % 

2,55 0,415 86 

 

Для визначення відносної похибки Δ між розрахунками за формулою (1) і 

(2), позначимо чистоту видалення меду за формулою (2) через В*, тоді: 
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BB                                          (3) 

Відмітимо, що в експериментальному дослідженні, з використанням у 

розрахунках уточненої нами формули (2), дерев’яна рамка з металевою 

проволокою важила 0,315 кг, а виплавлений віск важив 0,22 кг. В сумі рамка з 

воском важила 0,535 кг, а виплавлений мед з рамки, що залишився після 



відкачування, важив 0,415 кг. Орієнтовно стільки ж важила дерев’яна рамка з 

проволокою та воском у експериментальній роботі за рекомендованою 

формулою (1). Спостереження також показали, що на повноту відкачаного меду 

впливає конструкція медогонки, так у чотирьох рамочній ручній хордиальній 

медогонці меду в стільниках остається завжди більше, ніж у будь-якій 

медогонці з електричним приводом [14], оскільки ручні зусилля людини 

недостатні для виникнення і підтримки великої швидкості обертання ротора 

медогонки з чотирма і більшим числом рамок. 

Висновки. В результаті дослідження знайдено більш точний метод 

експериментальної роботи, який полягає у визначенні двох складових формули 

чистоти видалення меду В: М1 – маси відкачаного меду та М2 – маси меду, що 

залишається в стільниках після відкачування.  

При проведені експерименту виключається «висушування» бджолами 

рамок зі стільниками як фактора, що не відповідає точності чистоти видалення 

меду з них і не враховує нюансів життя і роботи бджолиної сім’ї як цілісного 

організму. Рекомендується при проведені експерименту з визначення чистоти 

видалення меду використовувати тільки медові рамки, без ознак наявності у неї 

перги та розплоду. 

Підтверджується факт більшої ефективності електричної медогонки 

порівняно до ручної за рівнем чистоти відкачування меду з попередньо 

розпечатаних стільників. 
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