
низьким ршнем дорожньоо дисциплши учасниюв дорожнього руху та усводомленням 
небезпеки наслщюв и ооорушення, зокрема недотримання встановленоо шаидкпсп руху та 
правил маневрування, порушення режимш працо та вщпочинку водоями е i недостатно 
вимоги до безпечноеп конструкцп транспортних 3aco6ie.

Вказано недолжи обумовлено, наприклад, кокструкшею механозму керування 
причепом автопоозда, який являе собою шдкотний в1зок з поворошим кругом та 
шаршрним з'еднанням дишла причепа з тягачем, що утворюють дон шарнорно -  pyxoMi 
ланки. При pyci причепа в склад1 автопотягу i, при екстреному гальмуванш його гальм1вна 
система i3 — за велико!' протяжностт пневмомагктралей, зношення або неправильного 
регулювання механ!зм|в спрацьовуе з деяким зашзненооям вщносно тягача. В зв’язку з цим 
на практищ мае Micne явище, яке називають "складанням" ланок автопотягу, що 
приводить до збшьшення його транспортного габариту i можливого 'нткнення причепа з 
транспортом, що рухаеться в зустр1чному напрям1 або попутно та, навоть до перекидання 
автопотягу.

В основу техшчно! о рйпення поставлена задача вдосконалення автомобшьного 
причепа, в якому шляхом модершзацп механозму керування, осмовашй на новш 
сукупност! конструктивних елеменив, 1х взаемному розташуванно i наявносто зв’язков Mi ж 
ними, в момент гальмування забезпечуеться нерухомють напрямних колк вщносно рами 
причепа, зменшусться обльюсть його шарнорно - рухомих з'еднань i за рахунок цього 
досягаеться пщвищення стойкосто та безпеки руху.

Поставлена задача може бути виринена тим, що в автомобильному причет’, який 
вкпючае раму з розташованим на нш кузовом, шдкатний возок з поворотним кругом, 
ходову частину, пневматичну гальмовву систему, поворотний круг оснащений гапьмом з 
пневматичним приводом.

Оснащения поворотного круга причепа гальмом з пневматчним приводом 
дозволяе т д  час екстреного гальмування надшно зафжсувати поворотний круг, а з ним i 
напрямш колеса причепа, вщносно рами в положенш прямолшшного руху. Таке 
фжсування поворотного круга зменшуе aiporifluicrb "склацанням" ланок автопотягу, 
зростання його транспортого габариту та можливого зпкнення причепа з транспортом, 
що рухаеться в sycrpi иному напрямо або попутно, а також зменшуе аорогодойсть 
перекидання авто потягу.

УДК 631.311
ЕКОЛОГ1ЧШ  АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ БО РОЗЕНН О! ТЕХНОЛОГИ 

ВИРОЩ УВАННЯ КУКУРУДЗИ НА ЗЕРНО НА П1ВДН1 УКРА1НИ 
Касьянов М А 1, д.т.н., професор, Зоря М.В.2, шженер 

1 Сх1дноукратськош нацюнальний ушверситет шеш В. Даля 
2 Тавройський державний агротехнолопчний ушверситет, У кража

АнотацЫ — з метою зменшення шюдливого навантаження на довкглля при 
вирощувант кукурудзи на зерно за борозенною технологгею пропонуеться поеднання 
обробтку грунту гербщидами одночасно з nocieoM шляхом застосування спцпчкового 
тдгрунтоеого способу гх внесения.

До небезпечних речовин антропогенного походження, що надходять у навколишне 
середовище, належать xiMinm засоби боротьби з шкщливими оргашзмами -  пестицида. 
Обсяг цих бюлопчно активних i часпше високотоксичних для людини речовин, що 
використовуються щорочно в свотовш практиоп, ниш досягае понад 2 млн. тонн. При 
цьому, науковщ шдрахували, що прибуток вщ застосування пестицидов у три рази 
перевищуе витрати на ох виробництво.

Надходження пестицидов у сшьськогосподарський ландшафт вщбуваеться 
галовним чином при проведенш х1мочних способов боротьби оз шкщливими органозмами
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наземними засобами чи авгащею, вогаслщок випаровування з поверхш Грунту або рослин, 
при витшанш 1пд час збернання i транспортування тощо. При обробш 
альськогоснодарсъких упдь пестицидами частина i'x витрачаеться внаслодок знесення 
в1тром, розспованогя а атмосфер! з потоками повггря. Затежно в!д технологи застосування i 
фгзичних властивостей препаративно! форми на рослини i грунт осодае вщ 40 до 70 % 
норми витрати, утворюючи початковий запас токсично! речовини. KpiM того, багато я и  
пестициди можуть поширюватися за межо оброблюваних дшянок i бшьш чи менш 
тривалий час циркулюють у бюсферг [1]

Таким чином, пестициди € одним з вагомих фактор1в забруднення довкллля. 1х 
застосування е вимушеним заходом на дою шкодливих природних оргатзмгв, яко 
конкурують з людиного за умови виживання. Однак чи так необхщно завжди вдаватися до 
крайшх заходов захисту, чи е шляхи значного .зниження обсяпв застосування в 
с!льськогосподарському виробництв! пестицидов?

Розглянемо цю проблему з точки зору боротьби з бур’янами при вирооцуванш 
кукурудзи. HayKOBi дослщжеошя в!тчизняних вчених дозволяють видолити декшька 
найбиоьш сколопчно безпечних метод!в боротьби з шкщливими рослинами: [2]

1) ппанування авозмш. Тобто, шляхом правильного подбору в совозмонах питомо! 
ваги культур з високою конкурентного здатшстоо, а також чорного пару можна ефективно 
боротися з бур’янами без застосування або при мшомальноох витратах гербоцидов;

2) обробток Грунту, яш м  можна добитися як  безпосередньо! загабело орунтових 
шкщников, так i pi3Koro зниження ох розмноженооя, виживання о зменшення чисельносто та 
шкоди;

3) оптимально строки проведения po6im. Наприослад, при проведеооно досходового 
бороооування посовов кукурудзи у фаз! «бшоо нитки» знищуеться 90...95%, у  фаз! 1...2 
листки -  65...75%, 3...5 листков i больше -  тольки 15—20% бур’яшв;

4) застосування б'юлог1чпш засобш боротьби. Боометод у боротьб! з бур’янами 
розвиваеться по напрямах штродукцп спец!ал!зованих ф!тофаг!в, створенооя етфтготн у 
популяцп бур’яоо!в, пошуку отриродних сполук з високою BHoipKOBicToo гербоцидноо ди;

5) ращональне застосування xiMiunoeo методу боротьби з бур ’янами.
Зменшити потребу в гербщидах, а огже й шгодливе навантаження на довкллля,

можна застосовуючи строчковий пщгрунтовий способ ох внесения. Проведет науков! 
дослщження показують, що найбщъшого еколопчного та економ!чного ефекту можна 
досягти поеднанням оброботку грунту герб!цидами з швбою. Для поеднання борозенного 
nociey кукурудзи та стр!чкового внесения гербщид!в у захисно зони рядков пропонуеться 
комбшоване знаряддя [3], яке складаеться з трактора тягового класу 1,4, авалки СУПН-8, 
обприсосувача ПОМ-630, пристрою для внесения гербщщцв (рис. 1).

До рами 1 шаршрно прикршлеш поводки 2, у  яких встановлеш робочо органи 4 для 
подачi розчиооу герб!цоод!в у груоот. Вони регулюооться за глибиною ходу, а ох заглибленооя 
зд!йснюеться притискними пружинами 3 3i штангами.

Робочий орган явпяе собою спареооу лаооу-бритву 3i щитком-еосраном та 
розпилювальноом вузлом 5, зв’язаним шлангом через покажчик системи контролю 6 з 
колектором 7. Колектор з ’еднаний шлангом з пультом керування обприскувача ПОМ-630, 
який змонтований на тракторо. Позаду до рами 1 за допомогою авгозчопки приеднана 
а  валка СУПН-8.

ПщГрунтове внесения гербщвдив в смуз! грунтового шару на деякш глибиш вщ 
поверх™ поля здатне забезпечити високу якютъ утворення грунтово-гербщидноо смути на 
поло незалежно вщ типу i виду гербщиду, стану поверхш шару загортання грунту i дози 
обгорискування за умови якосного розпилюванооя розчину на заданой глибиш, вщпооощних 
геометричних параметр!в розпилювача та оптимальних параметр!в режиму руху 
комбшованого знаряддя. При цьому зшмаються питания гцодо перем!шування гербщиду з 
грунтом i тривалост! часу мож обприскуванням о загортанооям.
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Еконоллчний ефект вщ стр1чковою внесения гербщигцв складаеться 31 скорочення 
нитрат за рахунок об’еднання ще! операцн з nociBOM кукурудзи, зменшення у два рази 
норм внесения гербщщнв, зниження витрат на його готування i шдвезення до агрегатов.

Дослщження [4] довели, що за основними показниками якоси робота машин та 
засм1ченос'п iiociaiB i врожаю зерна кукурудзи, внутршшьогрунтовий i поверхневий 
способи внесения гербщщцв практично однаковй За енерговитратами, ущшьненням 
грунту й охороною навколишнього середовища cnoci6 3i стр1чковим внутрпнньогрунтовим 
внесениям гербщид^в випдно в1др1зняеться, а найбшыне ефективним способом 
застосування грунтових гербщид1в е ix стр1чкове внутрнпньоГрунтове внесения одночасно 
з nociBOM кукурудзи.

Рис. 1. Комбшоване знарядця для борозенного nocisy кукурудзи та 
стртчкового внесения гербщид1в:

1 -  рама; 2 -  поводок; 3 -  пружина; 4 -  робочий орган для внесения 
гербщидов; 5 -  розпилювач; 6 -  пристрш контролю; 7 -  колектор.

Природоохоронш переваги такого способу внесения rep6iцщпв разом з авбою  
просапних культур наступил [4]

1) витрати гербщиду зменшуються вдв1чд а саме з 4 до 2 л/га;
2) гербщид вноситься безпосередньо у  грунт, а значить не зноситься ветром на unui 

сшьськогосподарсью упддя;
3) за рахунок поеднання технолопчних операщй внесения гербщид!в i nociey 

зменшуеться переуццльнення грунту.
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АнотацЫ — в cmammi розглянут1 деят аспекты оцтки HadiiiHocmi системы 
«людина — машина-середовище» в аграрному виробнщтвй На nidcmaei проведеного 
апамзу вплыву стану складових системы на и безв/дмовшсть накреслет основш nidxodu 
щодо вирииення проблемы забезпечення безпеки системы в умовах твдня Украти.
В умовах сучасного виробництва значно ускладнилася проблема узгодження умов 

пращ, конструктивних особливостей машини та обладнання i3 психолопчними та 
фгнолопчними можливостями лгодини.

Це пов’язано з тим, що з появою нових видев техшки виникла потреба 
враховувати психолопчш можливосп людини, зокрема швидмсть реакцн, особливоси 
пам’я п  та уваги, емоцганий стан оператора.

В результат! визначення подальшого розвитку техшки i технолоп'У 
сУльськогосгтодарського виробництва, оцшку характеру i р1вня травматизму дощльно 
вести за двома напрямами . Перший - це дослг'дження д1гочих аналопв в нових техтчних 
р1шеннях i визначення прогнозу травматизму з використанням статистичноУ обробки 
в!домих даних в умовах використання 1снуючих р1шень. Другий - при втдсутност1 аналопв

визначення чинниюв травмування ново'! технши i технолог1чних процес1в за 
допомогою методу скоректованих думок, з послщовним Ух ранжируванням.

Для виявлення MexaHi3MiB виникнення вщмов використовують yci в!домост1, 
отримат безперервною, нер1одичною д!агностикою i експертизою техшчного стану 
машини , умов пращ та ощнки стану оператора . Залежно в1д обсягу i характеру наявних 
початкових даних для прогнозування надшност1 системи застосовують статистичш або 
екстраполяц1йн1 методи. При вибор1 математично'У модел1 для прогнозування сл|д 
врахувати отримаш в!домост1 про вид переважаючого механ!зму руйнування, р1вня i 
характеру навантажень, умов експлуатац11 тощо.

Сучасна сшьськогосподарська техника у своУй конструкцй' мае агрегата, вузли, я и  
мають pi3Hi показники бсзвщмовност:. Тх необхщно враховувати при прогнозуванн1 
надшносзт системи. Також, при використанн! наведених показниив безвгцмовност! 
повинга враховуватися умови виробничого середовшца, в яких застосовуеться техшка. 
Застосуванням корегуючого коеф!щенту в межах В1Д 1,5 до 2, можна врахувати 
зниження показнигав безвщмовносп при експлуатацп техтики в спекотних та 
посушливих кл!матичних умовах твд н я  УкраУни.

Виходячи з вищенаведеного слщ зазначити, що широке i р13номаштне 
застосування ново!' технши в аграрному виробництв1 висувае усе вищ! вимоги до ГУ 
в1Дпов1диост! людським можливостям та умовам експлуатащУ . С участ людино-мапшнт 
системи слщ розглядата як складш системи, в яш разом з контурами суто автоматичного 
регулювання, що складаються тшьки з техшчних ланок, включен! i функцюнують 
контури, що замикаються через людську ланку.
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