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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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Щоб отримати наочне уявлення про поверхню відгуку в оптимальній зоні 
використовували метод двомірних перетинів. 

Встановлено, що при ворушінні або згрібанні конюшини лучної колова 
швидкість робочих органів не повинна перевищувати 7,4 м/с, якщо вологість 
трави становить 60...50 % і 6 м/с при вологості 40...30 %. Поступальна 
швидкість граблів-ворушилок може бути більшою 1,3, але меншою 4 м/с, якщо 
вологість конюшини рівна 60...50 % і не повинна перевищувати 2,3 м/с при 
вологості 40 % та - 1,15 м/с при вологості 30 %. Оптимальне значення подачі 
прив’яленої конюшини лучної для граблів-ворушилок з відцентровими 
робочими органами знаходиться в межах 3,5... 5,2 кг/с на метр ширини захвату. 

Список використаних джерел 
1. Сергеев П. П. Культура клевера на корм и семена /П. П. Сергеев, Г. Д. 
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2. Бондарь А. Г. Планирование эксперимента при оптимизации процессов 
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ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ТРУБ ПРИ ВИКОНАННІ 
ОПЕРАЦІЇ ФРЕЗЕРУВАННЯ КРУГЛИХ ОТВОРІВ 

Ковальова І. М. 

Вінницький національний аграрний університет 

Аналіз сучасних тенденцій розвитку верстатобудування свідчить про 
необхідність підвищення технічного рівня металообробного обладнання з 
розвиненими комплексами виконуваних технологічних операцій. Значну роль 
виконує оснащення металообробних верстатів, а саме спеціалізовані 
пристосування для різних видів обробки. Метою є підвищення продуктивності 
металообробки. 

 

Рис. 1. Закріплення в призмах 
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На рис.2 показано іще одне пристосування для закріплення труби для 
обробки на горизонтально-фрезерному верстаті.  

 
Рис. 2. Обробка труби, закріпленої в спеціальному пристосуванні, в 

горизонтальній площині на горизонтально-фрезерному верстаті  
1 – ріжучий інструмент (торцева фреза); 2 – верхній притискач; 3 – стіл 

верстату; 4 – нижня призма; 5 – труба (заготовка); 6 – Т-подібний виступ на 
нижній призмі; 7 – кріпильний елемент; 8 – дистанційна підставка 

В результаті проведеного аналізу існуючих пристосувань виявлено деякі 
їх недоліки. У пристосуванні, представленому на рис.1, прихвати 1 мають 
пласку поверхню і не запобігають провертанню труб в процесі обробки.  

Недоліком такого пристосування (рис. 2) є те, що воно призначене для 
закріплення лише однієї труби, тоді як можливості верстата дозволяють 
одночасно обробляти їх у кількості чотирьох штук. 

Запропоновано нову конструкцію пристосування (рис. 3) для одночасної 
обробки чотирьох труб довжиною до 1000 мм і діаметром 32 мм на фрезерному 
верстаті з ЧПК MCV-1000. Дане пристосування призначене для надійної 
фіксації одночасно чотирьох труб для виконання операції фрезерування 
круглих отворів вздовж зовнішньої поверхні труби з певним кроком.  

 
Рис. 3. Пристосування для одночасної обробки 4-х труб: 

1 – упор; 2 – фрагмент труби; 3 – притискач; 4 – гайка; 5 – пружина; 
6 – призматична напрямна; 7 – паз фіксуючий; 8 – штифт направляючий 
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