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Вcтуп.  

Науково – прикладним основам ефективного використання 

зернозбиральних комбайнів присвячені роботи: М.С. Рунчева, Е.И. Ліпковича, 

Е.Л. Жалніна, А.А. Пугачева, В.М. Жданова, В,В. Адамчука, М.Д. Галенка, І.М. 

Капліна, С.М. Коваля, В.І. Кравчука, О.В. Сидорчука, В.О. Дубровіна, П.М. 

Занька та ін.[1, 5, 6]. 

Підтриманню роботоздатності техніки присвячені роботи В.М. Кряжкова, 

В.М. Міхліна, М.С. Ждановського,Т.Е. Топініна, І.П. Терських; Дослідженню 

надійності технічних систем - Б.В. Гнеденка, А.С. Пронікова, Л.М. Грошева, 

В.Ю. Черкуна, А.І. Бойка, В.М. Павлівського, В.Д. Войтюка та інших.  

Україна щорічно, в час збирання, втрачає як мінімум 6,2 мільйонів тонн 

зернових, що становить приблизно десяту частину врожаю, через дефіцит 

зернозбиральної техніки, який не дозволяє провести збір врожаю в 

оптимальний агротехнічні терміни. Це, в основному, пов'язано з недостатньою 

кількістю необхідної техніки. В середньому в світі фактично реалізується 10-

40% теоретично можливої межі врожайності зернових культур. Всього ж в 

сільське господарство залучено 4,4 млрд. га землі, де трудяться 2 млрд. 

робітників [1, 6]. Резервних площ для екстенсивного розвитку галузі практично 

немає, весь необхідний приріст продукції можливий лише за рахунок 

інтенсифікації виробництва. Для того щоб задовольнити зростаючі потреби 

людства в продуктах харчування, необхідно не тільки збільшувати 

виробництво, а й зменшувати післяжнивні втрати врожаю. 



Навантаження на фізичний комбайн складає 189 га [2, 4], на технічно 

справний приблизно 218 га; або 770 т. Більше 70% комбайнів мають термін 

експлуатації до 30 років, із ймовірним значенням коефіцієнта готовності 0,4 -

0,7 які намолочують 200 – 600 т, втрати від біологічного осипання досягають як 

мінімум 10% від валового збору [1, 5]. Причинами значних втрат вирощеного 

урожаю є високе фізичне навантаження на комбайн і низька ефективність 

використання наявного парку за: потужність двигуна, пропускна здатність 

молотарки, агробіологічний стан хлібної маси, втрати зерна за молотаркою та 

ін. 

 

В умовах реальної експлуатації із збільшенням наробітку в мотогодинах 

потужність двигуна знижується через загальне зношування циліндро - 

поршневої групи, газорозподільного механізму, елементів паливної системи, а 

також загальної їх розрегульованості. За показанням спеціалістів, досвідчених 

механізаторів в умовах виробництва, це проявляється через зниження робочих 

швидкостей і переходу на нижчі передачі: із 3-ї на 2-ої, на 1-шу передачу, що 

прямо впливає на годинну, змінну продуктивність.   

Аналітично досліджено залежність показників ефективності використання 

зернозбирального комбайна від технічних показників: потужності двигуна, 

пропускної здатності молотарки; технологічних показників – нерівномірності і 

флуктуації урожайності по площі на зміну пропускної здатності і вплив 

завантаження молотарки на зміну механічних втрат зерна із імовірним 

значенням коефіцієнта самоосипання. 

Інтегральною характеристикою техніко – експлуатаційних показників і 

характеристик, закладених в конструкції сучасних зернозбиральних комбайнів, 

слугує технічна характеристика - пропускна здатність молотильно-сепаруючого 

пристрою. Для порівняльної оцінки продуктивності комбайнів реалізовано 

метод розрахунку пропускної здатності комбайнів при урожайності зерна 4 т/га 

і соломистості маси cδ =1,5: 
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де pB  - ширина захвату жатки, м; 

     U  - урожайність, т/га;  

     cδ  - соломистість, %;  

      нq  - пропускна здатність, кг/с. 

Згідно формули (1), максимальна продуктивність забезпечується 

потужністю двигуна, а формули (2) – пропускною здатністю молотарки.  

Пропускну  здатність визначено із спільного розв’язання двох рівнянь (1) і 

(2) із залежності: 
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де ξ  - коефіцієнт завантаження двигуна; 

    ПМN  - питома потужність на обмолот 1 кг хлібної маси за секунду (9,1 

кВт.с/кг);  

      ППN  - питома потужність на подрібнення 1 кг соломистої маси за 1 с. 

(2,1 кВт.с/кг); для ДОН-1500Б TPη  - к.к.д. трансмісії (0,88), (інших 8…10 

кВт.с/кг, 2,0…2,2 кВт.с/кг). 

У відповідності до формули (4) визначено пропускну здатність комбайнів з 

метою проведення  порівняльної оцінки потенційної продуктивності комбайна. 

Встановлено, що технологічна характеристика - нерівномірність 

урожайності за площею поля, суттєво впливає на ефективність використання 

ЗК Вона характеризується мірою завантаження МСП і величиною механічних 

втрат. Ця нерівномірність містить гармонічну і флуктуаційні складові. 

Флуктуаційна складова може накладатися на гармонічну (±) тривалістю 1-5с.  



Вперше встановлено, що гармонічна складова нерівномірності ( u∆ ) може 

досягти до 25% від середнього значення урожайності uср, а флуктуаційна 

складова ( u∆ ) ± 0,5 від u∆ . Для аналізу прийнято 51,ucp ≈ кг/м2 хлібостою.  

Із урахуванням вище наведених факторів урожайність по полю 

визначається залежністю із використанням випадкових функцій: 
″∆±′∆±= СРСРСРХМ UUUU ,        (4) 

де cpU  - середня урожайність, т/га; 

     ′
СРU∆ , ″

СРU∆  - гармонічна і флуктуаційна складові нерівномірності 

урожайності, т/га: 

Гармонічні складові описуються залежністю:  
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де 1n  - число повних коливань;  

     ( ) ttVx ⋅=1 ;  

     1XMλ - період коливання урожайності, м(с);  

      1хмG  - залежність амплітуди від середньої врожайності для конкретних 

господарств; 

Флуктуаційну складову виражають функцією: 
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де 12 nn << ; 12 хмхм λλ <<                                           

Із урахуванням гармонічної і флуктуаційної складової рівняння для 

визначення фактичної пропускної здатності записують у вигляді: 
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де ( )2
1 0250250 −±±= срсрСР U,U,UZ ;   

     ( )2
2 0101250 −±±= срсрСР U,U,UZ . 



 Гармонічна і флуктаційна складові є причиною збільшення завантаження 

МСП, відповідно двигуна і крутного моменту до 20 % від номінального 

значення. Гармонічна складова нерівномірності урожайності пов’язана з 

висотою рослин, кількістю на 1м2, вологістю соломи і зерна, забур’яненістю, 

що суттєво впливає на пропускну здатність молотильно-сепаруючого 

пристрою. 

Схематичний вираз зміни урожайності за площею поля в залежності від 

агротехнологічних факторів показано  на рис. 1. 
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Рис. 1. Схематичний вираз зміни урожайності, пропускної здатності і 

моменту опору барабана від середнього значення, залежно від впливу 

агротехнологічних факторів. %)19(min−∆ , %)35(max−∆ . 

Амплітуду коливань гармонійної складової зміни середньої урожайності з 

допустимою точністю виразимо такою залежністю: 

011,0375,0
5,1
1025,05,125,0025,025,0 2

2
1 ±±=±⋅±=±±= −

ñðñðõì UUC               (8) 

Флуктуаційну (місцеву) складову нерівномірності врожайності і 

гармонічної зміни виразимо так 

( ) 006,01875,05,0 12 ±±=±= хмхм CC  

Для аналізу приймемо 5,1=хмC кг/м2. 

Через вплив гармонічної і флуктуаційної складових амплітуда середньої 

врожайності по площі поля може змінюватися від 5,1
min
=хмC  до 89,1

max
=хмC кг/м2. З 

врахуванням виразу (2.36) можна зазначити, що флуктуаційна складова зміни 

врожайності описується подібною функцією з іншими параметрами: 
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де 2n  - число коливань флуктуаційної складової зміни врожайності 

21 nn >> ; 2хмλ  - амплітуда коливань флуктуаційної складової, м(с) 21 õìõì λλ >> ; 

Секундну подачу хлібної маси в молотарку комбайна в будь-який момент 

часу t визначається із залежності: 

( ) ( ) ( )tVtВtUg ср
tk ⋅⋅=)(                                                                                (10) 

За умов реального комбайнування оператор (комбайнер) здатен 

відреагувати на коливання середньої урожайності ′∆ СРU , процес зміни якої 

випадковий і нестаціонарний, однак має низькочастотну випадковість. На 

коливання, які мають випадково-флуктуаційний характер в межах 1-5 с. ″∆ СРU , 

комбайнер відреагувати фізіологічно не спроможний і ці коливання 

сприймаються двигуном. 

Параметричною відмовою двигуна називається такий технічний стан, за 

якого потужність двигуна без турбонадуву знижується на 7 - 8 %, а з 

турбонадувом на 12 - 13%. Очевидно, що зменшення потужності двигуна 

комбайна навіть на 6-10% впливатиме на годинну і зміну продуктивність через 

зниження робочих швидкостей. зменшення частоти обертання молотильного 

барабана від 2000 до 1700 об/хв. при подачі хлібної маси 2 кг/с (урожайність 

2,5т/га., вологість зерна ≈ 16%, соломи 19%, соломистість 1...1,3) зростають 

втрати за молотаркою до 3,5%, знижується продуктивність комбайна на 0,6 

га/год. 

Потужність двигуна, яка витрачається на забезпечення роботи молотарки і 

ходової частини розраховують за формулою: 

pNmNeN +=          (11) 

Технологія роботи молотарки вимагає збереження постійного швидкісного 

режиму роботи її механізмів, тобто постійного числа обертів, коливання яких 

не повинно перевищувати 5 - 7%. Такі вимоги диктуються необхідністю 

забезпечення якісних показників роботи при обмолоті і сепарації. Ходова 



частина, як споживач потужності, характеризується її основним призначенням - 

забезпечення живлення молотарки. Тому, величина потужності, необхідної для 

руху комбайна знаходиться в прямій залежності від режиму роботи молотарки. 

Значимість коефіцієнта завантаження двигуна в залежності від фактичної 

потужності розглянемо через баланс потужності. В загальному випадку баланс 

потужності двигуна комбайна визначається рівнянням: 

зnypmxe NNNNNNN +±++=  ,      (12) 

де: eN - ефективна потужність двигуна, кВт; xN  - потужність, для 

холостого приводу робочих органів комбайна, кВт; mN  - потужність, необхідна 

для технологічного процесу комбайна, кВт; pN  - потужність, затрачена на 

переміщення комбайна, кВт; yN  - потужність, затрачена на подолання ухилів 

комбайном, кВт; nN - потужність на подолання опору повітря, кВт; зN - 

залишкова потужність двигуна, кВт. Швидкість руху при всіх постійних 

величинах визначається агробіологічним станом хлібної маси, тобто 

урожайністю і соломистістю хлібної маси )1( ñçQ δ+ . За такої швидкості 

ефективна потужність двигуна для руху і забезпечення роботи молотарки 

витрачається на 100%. У випадках, коли продуктивність комбайна за одиницю 

часу нижче пропускної здатності молотарки, залишається невикористана 

потужність двигуна, яка у формулах враховується коефіцієнтом використання 

потужності - Nξ  як це показано у формулі: 
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Якщо потужність двигуна в наслідок загального зношування та 

розрегульованості за показником параметричної надійності ÏN∆  знижена від 

номінального значення енN  до фактичного фN  : 

фенП NNN −=∆  ,       (14) 



де ПN∆  - значення параметричної надійності двигуна. 

Очевидно, що значення залишкової потужності також зменшиться на 

величину ПN∆ . 

ПMpeз ΔNNNNN −−−=       (15) 

Зниження залишкової потужності необхідно враховувати при 

ймовірнісному визначені коефіцієнта завантаження двигуна в розрахункових 

формулах. 

При роботі комбайна нерівномірність завантаження барабана зменшиться 

на ПN∆± , і нерівномірність навантаження при рухові на pN∆± . З врахуванням 

приведеного і можливих пікових завантажень баланс потужності можна 

записати: 

[ ] Пppeз ΔN
СПMM

N)ΔN(N)ΔN(NNN −+±+−=     (16) 

Неустановлений характер навантаження приводить до коливання моменту 

опору. Тому навантаження двигуна на повну або близьку до неї потужність 

неминуче викликає перехід двигуна на режим роботи без регуляторну ділянку 

характеристики. 

Стандартна система автоматичного контролю механічних втрат за 

молотаркою комбайнів V-го класу складається (рис. 2) з датчиків втрат зерна 

ДПЗП-1, підсилювача - формувача імпульсів УФИ-2, розташованого на лівій 

боковині молотарки над заднім контрприводом, і блоку вимірювання втрат 

БИП, який монтується в кабіні комбайна. Двоканальний підсилювач - формувач 

УФИ-2 сприймає сигнал від датчиків і перетворює їх у електричні імпульси, що 

надходять до блоку БИП, де імпульси перетворюються у візуальні сигнали 

пропорційно інтенсивності втрат зерна. Чим більші втрати на обох каналах, тим 

вище світіння індикаторної панелі.  

Якісні показники технологічного процесу забезпечуються при 

правильному регулюванні робочих органів і за умов, які регламентовані ГОСТ 

22611-80, і відповідають технічним умовам роботи комбайна в загінці. При 

продуктивності за зерном за основний час – 14 т/год. втрати складають за 



жаткою не більше 0,5 % , а при полеглості хлібної маси до 20 %, за підбирачем 

- 0,5%, за молотаркою -1,5%. Подрібнення зерна (не більше): колосових 

культур - 2,0 %, кукурудзи - 3,0 %, соняшника - 3,0 %; вміст сторонніх домішок 

в зерновій масі бункера - не більше 2%. 

 
Рис. 2. Схема пристрою вимірювання та реєстрації втрат зерна 

Для об’єктивного визначення втрат був спроектований і виготовлений 

пристрій числового вимірювання поточних втрат і реєстрації протягом 5 год., а 

в подальшому – 300 год. Цей пристрій кожної секунди видає на індикатор 

кількість зерен, втрачених соломотрясом та після очистки. Крім того, ці втрати 

підсумовуються й фіксуються в енергозалежній пам'яті з інтервалом 10 хвилин 

роботи. 

Пристрій кількісного вимірювання та реєстраціі втрат зерна складається 

(рис. 2) з електронної плати з розташованими на ній мікросхемами 

стабілізатора напруги 78L05, мікроконтролера DDI типу РІС16F628A, двох 

трирозрядних семисегментних індикаторів, транзисторів VT1…VT6 та 

електричних опорів. Плата розташована в пластмасовому корпусі з прозорою 

кришкою, закріпленому на передньому боці штатного блоку індикації втрат 



зерна БИП-Ц. Це дозволяє порівнювати покази випробовуваного пристрою 

ПРВ з роботою стандартного блоку БИП-Ц. 

Від двох груп датчиків реєстрації втрат зерна ДПЗП-1 на соломотрясі та 

решетах через стандартний підсилювач-формувач імпульсів УФИ-2 на 

випробуваний пристрій ПРВ надходять ті ж сигнал, що й на стандартний блок 

БИП-Ц. 

Сигнали від зерен, що падають на датчики, підраховуються 

мікроконтролером і кожної секунди виводяться на цифрові індикатори окремо 

для втрат за соломотрясом і очисткою.  

За кожні 10 хв. сумарна кількість втрачених зерен окремо на соломотрясі й 

на очистці записується в енергозалежну пам'ять мікроконтролера, звідки може 

бути вилучена для аналізу роботи комбайна.  

Габаритні розміри пристрою вимірювання втрат - 100x55x25 мм, маса 

пристрою вимірювання втрат зерна - 150 г. Пристрій живиться від бортового 

джерела живлення комбайну напругою 12 В споживає не більше 4 Вт 

потужності. 

Виробничі дослідження функціювання електронного пристрою ПРВ 

показали, що він роботоздатний, чітко фіксує і реєструє втрати по кількості 

зерен і потребує вдосконалення - розширення пам’яті запису і доповнення 

програми обробітку числових значень протягом 300 год. 

Дослідження в умовах експлуатації дозволили визначити, що фактичні 

втрати зерна за термін жнив, у відносному значені допустимих 1,5% від 

валового збору, склали 03,0=∆u %. У числовому виразі за термін жнив 

зафіксовано втрати зерна за масою 2252,m =∆  кг (допустимі 7236  кг), питома 

витрата палива ∆Gт= 4,3 л/га; ∆Gт= 26л/га; продуктивність 7≈U  т/год.; 

1≈ГW га/год.; 726,1=pV  кН/год. 

Допустимі механічні втрати зерна при 1,5% від валового збору були 

зафіксовані електронним пристроєм, на зібраній площі, при урожайності 6≈  

т/га. в кількості 94725000150631500 =⋅=∆⋅= mFm  зернин, а за масою 3789≈  

кг. Фактично зареєстровано, що сумарним значенням механічних втрат за 



дев’ять днів комбайнування склали 701536=∆ фm  зерен на зібраній площі 

15,63=F га. Числові показники сумарних механічних втрат за термін жнив 2014 

р. склали 11,1=∆ cpm  зерен/м2 (допустимі 150 зерен). Маса зафіксованих зерен 

механічних втрат за термін жнив склала 44,28061 г 28≈ кг 61г. Відносне значення 

втрат від допустимих за термін жнив склало 74,0=∆ ôU  %. 

Початкова робоча швидкість комбайна Challenger 647С 6,4=pV  км/год. (1,3 

м/с), втрати за МСП 38,0=U∆  % (57 зерен на 1м2), при цьому завантаження 

двигуна складало 54≈ % ( 149=фN  к.с.), продуктивність 22,3=ZW  га/год., зібрано 

2,18≈U  т/год. В результаті послідовних підвищень робочої швидкості та 

контролю витрат за МСП при 7,7=pV  км/год. (2,14 м/с); 5,5=ZW  га/год.; 2,30=U  

т/год.; завантаження двигуна 83≈ % ( 229  к.с.); пропускна здатність до 34,10=фg  

кг/с. Продуктивність в тоннах підвищилась до 86 % при відносних втратах 

зерна до 23,1=∆U  %. Комбайнер за термін зміни намолотив 187=зU т, а за 

попередню зміну 139=çU т. 

За подібною схемою було проведено визначення ефективності 

використання ЗК Lexion 560. Поступовим підвищенням робочої швидкості від 

282,6=pV  до 792,7  км/год. в межах допустимих втрат зерна 5,1=U∆  % вдалося 

підвищити продуктивність комбайна від 43,4=ГW  до 59,5  га/год., а намолот - 

від 38,21≈U  до 85,34 т/год., зменшити витрату палива від 529,2  до 937,1  л/т (-

592,0  л/т). 

Під час збирання урожаю із забур’янених ділянок поля не тільки 

знижувалися показники продуктивності, а й суттєво збільшили механічні 

втрати за МСП до 80 зерен на ящик, або до 800 зерен на 1м2 (до 3,5 %). Зерно із 

забур’яненої маси не витрушувалося і належно не продувалося на решетах. Для 

завантаження двигуна до 90% розрахункова швидкість руху комбайна в загінці 

за урожайності 2,1т/га сягала 12,4 км/год. 

Середні значення відносних втрат за МСП змінюються від 13,01 % до 33 

%, швидкість руху комбайнів від 4,59 до 7,1  км/год. змінюється в межах 54,7 



%. Міра завантаження двигуна (%N) від 54,9 % до 63,86 %. Низькі значення 

відносних втрат і завантаження двигуна комбайна №1768 можна пояснити 

невідповідною чутливістю приладу на ймовірну середню урожайність по площі 

поля. Низьке завантаження двигуна, відповідно, – соломистістю зібраного 

хлібостою в межах 8,0...6,0=cδ , тобто висотою зрізу хлібостою. Продуктивність 

за годину по марках комбайнів змінювалася від 23,4 т до 31,49 т, тобто в межах 

7 т/год. (25,4 %). Витрата палива в л/год. змінювалася від 46,72л до 51,72 л/год., 

тобто 5 л/год. (≈10 %). 

Аналіз ефективності використання ЗК через розраховані значення 

показників (таблиця 6) показує, що середнє завантаження двигуна по шести 

комбайнах складає 58,68 %, намолот зерна на 1 комбайн за зміну склав – 199 

тонн, тривалість чистої роботи 7,62 год., намолот за годину чистої роботи 26,16 

т., питомі відносні втрати за середнім значенням по шести комбайнах 

складають 0,5 % на 1 м2 при допустимих 1,5 %. Завантаження двигуна через 

відносне значення (за середнім 60%) складає 159 кВт. Невикористаної 

потужності залишається 106 кВт. 

Виходячи із середніх значень завантаження двигуна і затрат потужності на 

1 % завантаження припадає 2,67 кВт/%. Коефіцієнт кореляції між показниками: 

ступінь завантаження – продуктивність складає – 0,48, підвищити 

продуктивність ЗК апріорно можливо на 25 – 30 %. В тоннах за годину це 

складає за 32 – 34 т/год., по зібраній площі до 0504 ,...,W =∆  га/год., за середній 

термін зміни до 36 га/зміну, зібраних тонн, до 259 т/зміну. Допускаємо, що 

кількість зерен втрат на 1м2 підвищиться в два рази від 82 до 160…170 зерен 

(до вмісту зерен 4-6 колосків),що менше середніх значень 1 % (188 зерен). 

 

Висновки. 

Проведені теоретичні дослідження дозволили розробити аналітичну 

залежність для визначення пропускної здатності молотильно-сепаруючого 

пристрою зернозбирального комбайну врахуванням конструктивних, технічних, 



технологічних факторів, характеристик. Визначено, що пропускна здатність ЗК 

змінюється із зниженням фізичних і параметричних показників надійності. 

Аналітично досліджено вплив нерівномірності і флуктуації урожайності по 

площі поля за зміну пропускної здатності молотильно-сепаруючого пристрою 

комбайну, зміну крутного моменту на привід барабана МСП.  

Розроблено систему та пристрій автоматичного контролю механічних 

втрат за молотаркою комбайнів V-го классу, що дозволило оцінити реальні 

втрати зерна. 

Значними показниками ефективності використання ЗК слугують питомі 

витрати палива на зібраний гектар і тонну зерна. При підвищені завантаження 

двигуна до 80 % номінального значення питомі витрати палива можливо 

зменшити від 2 до 1,5л/т і від 10 до 12л/га.  

Енергетичний аналіз показує, що із ефективної потужності двигуна 

162=eN  кВт на обмолот використовується 89≈ôN  кВт. На тонну обмолоченого 

зерна витрачається 44=∆ oN  кВт∙с/кг. Із них на рух комбайна в загінці 30≈ %, 

тобто 13≈∆ pN  кВт∙с/кг. Питомі витрати палива при низькому завантаженні 

двигунів складають від 2,4=∆Q  до 6,4  л/т на 1 га 2624 −=∆Q  л/га. Низьке 

завантаження двигунів є причиною питомої перевитрати палива на тонну і 

гектар. При максимальному завантаженні двигунів в загінці не використаної 

потужності залишається до 70,0 кВт. При показаній залишковій потужності і 

питомій витраті потужності на обмолот хлібної маси 1 кг/с ≈22 кВт є реальна 

можливість підвищити продуктивність за годину від 6,0…7,0 т/год. до 

9…11т/год. при підвищенні пропускної здатності від 4,5 до 7,5 кг/с на ≈40 %, 

що дозволить зменшити питому витрату палива на тонну на 1,0…1,5л. 

Імовірність зміни продуктивності залежно від технічного стану 
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