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АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ МЕХАНІЗОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

ПЕРЕРОБКИ ЗРІЗАНИХ ГІЛОК ПЛОДОВИХ ДЕРЕВ 

Паньков Р.О Аспірант ТДАТУ  м. Мелітополь 

Аналіз існуючіх механізованих технологій переробки зрізаних гілок 

плодових дерев засобів для зрізу і подрібнення гілок . 

Своєчасна і якісна обрізка плодових дерев має велике значення і є одним з 

найважливіших агротехнічний прийомів при обробці садів. В умовах 

інтенсивного садівництва контурна обрізка дерев за допомогою  машин 

дозволяє самий трудомістким процес обробітку плодових дерев і тим Самим 

різко зменшити потребу в робочій силі для виконання робіт по догляду за 

садами. 

В сучасному світі багато разлічьной техніки, безліч країн виробників 

Італія, США, Китай, Росія, Білорусь, Україна  який же віддати перевагу. 

Техніка має обиратися згідно з регіоном де вона буде експлуатуватися в 

кліматичній зоні підходящої для її експлуатації, тільки в цьому лише випадку 

буде успіх. 

Проблема полягає в великих переробних деревних тріски лініях які є важко 

транспортувань, до місць призначення садів, посадок, парков.В умовах 

дефіциту в Україні традиційних джерел енергії на потреби сільського 

господарства в ній в значній мірі можуть бути задоволені за допомогою 

нетрадиційних носіїв. Крім економічного це буде ізначний екологічний ефект, 

оскільки з досліджень, обсяг втрат не відновлюваної енергії в розрахунку 
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екологічно обмеженим і його граничний розмір на 1 га становить 40 млн.кквал. 

З цього бар'єром витрат додаткової кількості не відновлюваної енергії 

починається реальне забруднення навколишнього середовища. 

Причини існування проблеми велика енерговитратність, для отримання 

кінцевої продукції брикету дороге обладнання Розглянемо докладніше кожен 

етап виробництва: Рубальні машини (дробарки) подрібнюють деревину до 

фракції з розмірами не більше 25х25х2 мм для подальшої сушки. Найкраще для 

зниження енерговитрат на сушку подрібнювати до меншої фракціі.Древесная 

сировину перед пресуванням має мати вологість 10% ± 2%. Сировина більшою 

або меншою вологістю вимагає додаткового зволоження або додаткової сушки. 

Сушарки поділяються на два типи: барабанного і стрічкового типу: дорожче, 

але безпечніше. За типом сушильного агента вони діляться на сушарки на 

топкових газах, гарячому повітрі і водяної пари. За типом виду палива для 

виробництва. 

Негатівное наслідки невирішеність проблеми висока вартість брикетів з 

тріски фруктових дерев, і всіляких дерев. У проекті запропоновано технологію 

виготовлення паливних брикетів зі зрізаних гілок плодових дерев. Визначено, 

що збір гілок з 1 га саду складає близько 7т. Встановлено, що вологість гілок не 

повинна перевищувати 12% .. 2. Проведено аналіз у виробництві машин певна 

технічна характеристика параметрів різного класу машин, дає можливість    для 

будь-якого процесу підібрати підходящу машину з певною продуктивністю, 

потужністю і іншими експлуатаційними показниками. 

Можливі шляхи вирішення проблеми комплексне вирішення проблеми, 

виготовлення додатковий насадок на прес і зменшення автоматичних лініях до 

транспортування до місць переробки деревних відходів щепи. Пресс скорпіон 

використовують для виробництва брикетів із загальних видів біомаси: тріска 

плодових дерев, і всіляких видів дерев солома, лузга, стебло соняшника та 

кукурудзи, тріски та інші. Можливо працювати як в автоматичному режимі - 

автоматична подача сировини за допомогою шнека ,або плунжера Прес не має 

особливих вимог до приміщення, можливо встановлювати як на вулиці (під 

покрівлею, для запобігання попадання води), так і в приміщеннях. Не потребує 
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виготовлення фундаментна для пристрою. 

Труднощі при вирішенні проблеми обраним напрямом модернізазія 

ударних молотів та головок з наризом изминения стандартної кубічної форми, 

на нестандартні форми молота і циліндра на виході готового брикету . Наукова 

проблема полягає в необхідності підвищення ефективності функціонування 

автоматизированности за рахунок своєчасного збору, оновлення, аналізу, 

якісної обробки і передачі інформації, необхідної для обґрунтованого 

прийняття рішень щодо ефективного управління процесом виробництва 

брикетів з метою забезпечення його оптимального Енергозберігаючі режими 

роботи, втрати енергії за рік 6 , 48 * 10 6 ГДж і отримання продукції необхідної 

якості. Аналіз вітчизняних і зарубіжних досліджень показав, що застосування 

зріза подрібнених гілок як брикетів з тріски можливий. 
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