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31. А.Й. Островський, Вінницький національний аграрний університет 

ЗАСТОСУВАННЯ УНІВЕРСАЛЬНО-ЗБІРНИХ ПРИСТОСУВАНЬ У ТЕХНІЧНОМУ 

СЕРВІСІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН І ЗНАРЯДЬ 

У підготовці техніки для сільськогосподарських робіт різного спрямування виникає потреба 

забезпечення майстерень сучасним обладнанням. Розширити можливості по обслуговуванню 

машино-тракторного парку можна за рахунок застосування нових прогресивних видів 

пристосувань. Одним із видів обладнання для ефективного використання є універсально-збірні 

пристосування (УЗП). Відповідаючи сучасним вимогам комплект УЗП може значно скоротити 

терміни ремонту і обслуговування сільськогосподарської техніки.  Універсально-збірні 

пристосування застосовують для базування і закріплення конкретної деталі. З комплекту УЗП 

збирають спеціальне пристосування, яке потім розбирають, а елементи УЗП багаторазово 

використовують для складання інших пристосувань (рис. 1) [3] . 

Однією з найбільш важливих складових витрат матеріальних та фінансових ресурсів є витрати 

на підтримання техніки в працездатному стані, тобто витрати на технічне обслуговування та ремонт 

техніки [1]. Зважаючи на те, що ремонтні втручання можуть відбуватись не тільки у міжсезонний 

період, але і у пору агротехнологічного процесу, що спонукає до пошуку нової стратегії – швидкого 

усунення відмов технічних засобів.  

 

 

   

   
 

Рис. 1. Пристосування для комплексної обробки деталі 

На думку автора, саме застосування універсально-збірних пристосувань відповідає вимогам 

щодо такої стратегії по обслуговуванню сільськогосподарської техніки. Враховуючи умови праці 

сервісних центрів, майстерень по ремонту технічних засобів, можемо зауважити, що вони скоріше 

відносяться до малосерійного або одиничного виробництва. В умовах такого виробництва для 

автоматизації ремонтних та профілактичних робіт вагоме значення має проєктування пристосувань. 

Зрозуміло, що використання  спеціальних пристосувань є економічно невигідно, а тому найбільш 

доцільним було б застосувати УЗП. 

Застосування універсально-збірних пристосувань в 2-3 рази скорочує терміни технологічної 

підготовки виробництва до виготовлення нового виробу. Затрати на відновлення комплекту деталей 

УЗП за рік складають 3,5% від всієї собівартості комплекту [2].   

Окреме місце у системі спорядження для технічного сервісу сільськогосподарських машин і 

знарядь займає комплект універсально-збірних пристосувань для зварювання УЗПЗ (рис. 2). Такого 

виду пристосування можна використати при виготовлені збірних конструкцій та при зварювальних 

роботах різного спрямування. УЗПЗ доцільно використовувати на ремонтних підприємствах. 
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Рис. 2. Універсально-збірне пристосування для зварювання 

Таким чином, при застосуванні універсально-збірних пристосувань, що знайшли широке 

використання в одиничному та малосерійному виробництві, зменшується показник виникнення 

відмов техніки, зростає надійність машин та знаряддя на етапі застосування. Разом із тим 

скорочуються відрахування на ремонт машин і їх технічне обслуговування. 
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Картофель является одним из основных продуктов питания в рационе многих людей во всём 

мире и занимает второе место, после риса, по степени широкомасштабного глобального 

распространения. По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь в 

2019 году в сельскохозяйственных и фермерских хозяйствах картофель возделывался на площади 

25,4 тыс. га, валовый сбор составил 5 231 200 т, при средней урожайности 206,0 ц/га. Значимость 

этой культуры подчёркивается Государственной программой развития аграрного бизнеса в 

Республике Беларусь на 2021 – 2025 годы [1].  

Согласно международным стандартам, массовая доля клубней с механическими 

повреждениями (порезы, вырывы, трещины, вмятины) глубиной 4 мм и длиной более 10 мм в 

совокупности не должна превышать 2 %. 

Разнообразие видов повреждений клубней обусловлено различными факторами. Порезы 

клубней, в основном, связаны с работой подкапывающих рабочих органов уборочных машин из-за 

неправильных их регулировок, нарушения ширины междурядий, боковых смещений уборочных 

агрегатов при работе, особенно на поперечных склонах. Раздавленные клубни – результат развала 

гряд при проезде по ним колес агрегатов, падения клубней с больших высот при перегрузках, а 

также защемления их между элементами рабочих органов машин. 

В РУП «НПЦ  НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» в лаборатории 

механизации производства овощей и корнеклубнеплодов разработано электронное анализирующее 

устройство для обнаружения и предупреждения опасных зон возникновения механических 

повреждений клубней картофеля серийными машинами для уборки и послеуборочной доработки. 
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