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ТЕХНІКО-ЕКОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ВНЕСЕННЯ МЕЛІОРАНТІВ  
МАШИНОЮ МВМ-10 

 
У статті окреслені особливості технології внесення меліоран-

тів, органо-мінеральних елементів живлення рослин та сполук, де-
зактиваторів, структуроутворювачів за допомогою машини для 
внесення меліорантів МВМ-10. Недоліком машини МВМ-10 є те, що 
в неї великий час зворотної промивки (регенерації) фільтра, низь-
кий ступінь рівномірності перемішування меліорантів в порожнині 
фільтра й тим самим, низька ефективність роботи. Для зменшення 
дії зазначених факторів та підвищення ефективності роботи маши-
ни нами розроблена нова технологія перемішування меліорантів. 
Розроблено та обґрунтовано параметри пристрою розмиву, який 
забезпечує підвищення ступеня рівномірності їх перемішування в 
порожнині фільтра завдяки інтенсифікації процесу розмиву «мерт-
вих зон». Це дозволить попередити хімічне руйнування меліоран-
тами поверхні дна цистерни машини, підвищити ефективність та 
екологічність роботи машини МВМ-10. Технологічні параметри при-
строю та процесу розмиву меліорантів встановлені на основі екс-
периментальних досліджень та методів математичного моделю-
вання. 

Ключові слова: внесення меліорантів; машина МВМ-10; при-
стрій розмиву; порожнина фільтра; розмив «мертвих зон»; хімічне 
руйнування. 
 

Актуальність теми. Ефективність сільського виробництва про-

дуктів рослинництва забезпечується рядом факторів, одним з яких є 

внесення органо-мінеральних елементів живлення рослин та сполук, 

що покращують структуру та хімічні властивості ґрунтів. Науковцями 

доведено, що відсутність таких робіт призводить до виснаження та 

прогресивного зниження продуктивності ґрунтів. 
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В сучасних умовах господарювання запорукою ефективності ді-

яльності суб’єктів аграрної галузі є механізація сільськогосподарсь-

ких робіт. Особливо відповідальним є процес правильного приготу-

вання та внесення меліорантів. При цьому, якість роботи машин не 

завжди відповідає агротехнічним вимогам, що може призводити до 

втрат врожаю, необґрунтованих витрат та зниження ефективності 

сільськогосподарського виробництва. 

Крім того, сільськогосподарська техніка та агрегати можуть ви-

користовуватись для гасіння пожеж. При цьому важливим є приготу-

вання та зберігання в машинах розчинів піноутворювачів. 

Отже, першочерговим завданням сьогодення є створення сис-

теми машин і механізмів, технічні характеристики яких відповідати-

муть агротехнічним вимогам сільськогосподарського виробництва, 

забезпечуватимуть отримання високоефективних органо-

мінеральних добрив, внесення їх у ґрунт, а також можливість вико-

ристання для пожежогасіння. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз ситуації, в якій 

перебуває на даний час сільське господарство України, свідчить, що 

у зв'язку із значним зменшенням обсягів внесення органічних та мі-

неральних добрив, фактичним призупиненням вапнування кислих і 

гіпсування солонцевих ґрунтів, повним припиненням застосування 

протиерозійних та інших ґрунтозахисних заходів активізувались усі 

види деградаційних процесів, про що свідчить зростання кількості 

деградованих земель [1]. В Україні ці процеси розвиваються інтенси-

вно. В земельному фонді держави, що становить 60,3 млн га,  

41,4 млн га займають сільськогосподарські угіддя, 32,7 млн га – 

площа ріллі [2].  

Дані Продовольчої та сільськогосподарської організації 

Об’єднаних Націй свідчать, що понад п’ята частина орних земель в 

Україні непродуктивні [3]. 

За останні 30 років площа еродованих орних земель збільши-

лась на 1,9 млн га, тобто щорічно втрачалося по 64 тис. га продукти-

вних земель. Наразі площа еродованих земель складає 11,3 млн га 

або майже п'яту частину всієї території України. Вони поступово пе-

реводяться у категорію непродуктивних. Науковці вважають, що при 

використанні певних ґрунтозахисних технологій шляхом відновлен-

ня їхньої родючості їх можна повернути у категорію продуктивних. 

За останні роки площа деградованих ґрунтів в Україні щорічно 

зростає на 80 тис. га. Втрата поживних речовин ґрунтами перевищує 
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нижню гранично допустиму межу в 3–5 разів (в залежності від ґрун-

тово-кліматичної зони). Жодна природно-господарська зона країни, 

на сьогодні, не має в балансі поживних речовин позитивних статей, 

що обумовлює швидке, з кожним роком прогресуюче зниження, 

насамперед, ефективної родючості земель [1]. 
Питанням важливості застосування органічних та мінеральних 

добрив в рослинництві присвячені праці вітчизняних вчених. Про-

блематику застосування елементів живлення сільськогосподарських 

культур досліджували Мельник C.І., Новічков О.В., Полупан В.М., Ле-

венко М.Г. [4], Польовий В.М., Кулик С.М. [5], Гамаюнова В.В.,  

Хоненко Л.Г., Бакланова Т.В., Коваленко О.А., Пилипенко Т.В. [6] та 

інші. Науковці доводять необхідність живлення сільськогосподарсь-

ких угідь для забезпечення продуктивності ґрунтів та відмічають ва-

жливість механізації цих процесів. 

Технології внесення органо-мінеральних елементів живлення 

рослин розробляли Мельник В.І., Романашенко О.А., Циганенко М.О., 

Калюжний О.Д., Качанов В.В. [7], Цапко Ю.Л. [8] та інші. 

Ренкас А.Г. та Ткачук О.О. розглядали використання сільського-

сподарської техніки для цілей пожежогасіння [9]. Науковці запропо-

нували машини для внесення добрив доукомплектувати пристроєм 

для регенерації розчину піноутворювача при довготривалому його 

зберіганні. 

Проведений аналіз сучасних наукових праць з питань застосу-

вання органічних і мінеральних добрив, технологій їх внесення пока-

зав, що більшістю науковців досліджувались особливості викорис-

тання елементів живлення у процесі вирощування сільськогоспо-

дарських культур. Науковцями відмічалась важливість розробки си-

стеми машин і механізмів для процесу приготування та внесення до-

брив, акцентувалась увага на необхідності дотримання агротехніч-

них норм, розглядались варіанти використання машин для внесення 

меліорантів та для цілей пожежогасіння. 

Поряд з цим залишились поза увагою конструктивні особливос-

ті машин, які б задовольнили вимоги технологій виготовлення та 

внесення органо-мінеральних речовин. 

Постановка завдання. Метою статті є розробка та обґрунтуван-

ня параметрів пристрою машини для внесення меліорантів МВМ-10, 

що забезпечить підвищення ступеня рівномірності перемішування 

меліорантів в порожнині фільтра внаслідок інтенсифікації процесу 

розмиву «мертвих зон». Це дозволить попередити хімічне руйнуван-
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ня меліорантами поверхні дна цистерни та тим самим, підвищить 

ефективність та екологічність роботи машини. 

Викладення основного матеріалу. Машина для внесення мелі-

орантів МВМ-10 призначена для внесення меліорантів, рідких роз-

чинів добрив, дезактиваторів, структуроутворювачів та інших реаге-

нтів у вигляді суспензій, гелів, сумішей та інших станів розчину за 

допомогою барботажної системи, яка приводиться в рух як при пе-

реміщенні машини так і під час робочих процесів внесення реагентів 

у ґрунт [10]. Машина агрегатується з тракторами класу 30 кН та 

складається з наступних вузлів: цистерни, ходової та гальмівної сис-

тем, відцентрового насоса, контрприводу та компресора, заправного 

рукава, касетного фільтра, завантажувального бункера, барботажної 

системи, начіпної системи для підґрунтового та поверхневого вне-

сення розчинів, суспензій тощо (рис. 1). 

 

Рис. 1. Основні вузли машини МВМ–10: 1 – відцентровий насос та 

компресор; 2 – цистерна із заправною штангою, бункером завантаження і 

додатковим обладнанням; 3 – система поверхневого внесення рідких 

меліорантів, комплексних добрив, дезактиваторів, структуроутворювачів та 

інших розчинів; 4 – змінне обладнання для підґрунтового внесення рідких 

меліорантів, комплексних добрив, дезактиваторів, структуроутворювачів 

тощо; 5 – ходова система машини; 6 – пульт дистанційного управління 
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Технологія робіт, що виконуються машиною МВМ-10 забезпечує 

ефективне ведення сільськогосподарського та меліоративного виро-

бництва, реалізацію природоохоронних заходів з поліпшення еколо-

гічного стану регіонів. 

Машина МВМ-10 спроможна самостійно виконувати приготу-

вання, транспортування та внесення емульсій, суспензій чи розчинів 

як у ґрунт, так і на його поверхню. За допомогою завантажувального 

рукава та вакуумного насоса здійснюється забір води із водних дже-

рел. Сухі меліоранти та добрива, які надходять із завантажувача, 

розмиваються струменем рідини у фільтрі машини. 

За допомогою барботажної системи здійснюється постійне пе-

ремішування розчину та підтримання однорідності емульсійної чи 

суспензійної маси під час руху машини до місця їх внесення. 

Начіпне та навісне обладнання дозволяє виконувати операції з 

підґрунтового та поверхневого внесення меліорантів, рідких ор-

ганічних і мінеральних добрив, структуроутворювачів та будь-яких 

суспензій і розчинів (залежно від потреби та досягнення необхідних 

змін властивостей ґрунтів, пісків або укосів насипів при засіванні їх 

травами, тощо) для надання ґрунтам відповідних агрофізичних та 

фізико-хімічних властивостей. Додаткове обладнання дозволяє ви-

конувати миття машин, гасіння пожеж, обприскування виноград-

ників та пальметних садів. 

Використання спеціальних ріжучих дисків дозволяє зменшити 

опір різання при внесенні в ґрунт комплексних розчинів та суспензій 

з двох, трьох і більше компонентів з метою його закріплення, 

оструктурювання, надання необхідних фізико-хімічних властивостей, 

підвищення родючості (боротьба з деградацією земель, 

опустелюванням територій, тощо). Використання спеціальних 

ріжучих дисків забезпечує дезактивацію забруднених полютантами 

земель при обробці зон токсичних забруднень, ліквідацію 

техногенних катастроф локального масштабу (при аварійних 

викидах, виливах і поривах на інженерних комунікаціях або при 

розгерметизації залізничних цистерн та інших ємкостей) (рис. 2).  

Управління робочими операціями машини МВМ-10 здійснюєть-

ся дистанційно (з кабіни трактора чи за допомогою виносного пуль-

та), що покращує умови роботи оператора та відповідає сучасним 

вимогам охорони праці. Машина агрегатується з трактором Т-150 К.  

Недоліком машини МВМ-10 є те, що в неї великий час зворотної 

промивки (регенерації) фільтра, низький ступінь рівномірності пе-
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ремішування меліорантів в порожнині фільтра й тим самим, низька 

ефективність роботи. 

Для зменшення дії зазначених факторів та підвищення ефек-

тивності роботи машини нами розроблена нова технологія пе-

ремішування меліорантів (рис. 3). 

 
Рис. 2. Робота машини МВМ-10 

 

 
 

Рис. 3. Машина для внесення меліорантів: 1 – цистерна; 2 – ходова частина; 

3 – фільтр; 4 – завантажувальний бункер; 5 – трубопровід ревізії фільтра;  

6 – гідрозасувка; 7 – вакуумна система; 8 – забірний трубопровід; 9 – насос; 
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10 – напірний трубопровід; 11, 12 – гідрозасувки; 13 – вал відбору потужно-

сті; 14 – клинопасова передача; 15 – трубопроводи;  

16 – конусоподібний відбивач; 17 – система внутріґрунтового внесення;  

18 – система поверхневого внесення; 19 – завантажувальна штанга;  

20 – забірний трубопровід; 21 – водозабірник; 22 – врівноважуючий колек-

тор; 23 – сопла; 24 – регулювальна камера 

 

Конструкцію машини МВМ-10 запропоновано оснастити облад-

нанням, яке дозволить підвищити ступінь рівномірності перемішу-

вання меліорантів в порожнині фільтра завдяки інтенсифікації про-

цесу розмиву «мертвих зон». Це дозволить попередити хімічне руй-

нування меліорантами поверхні дна цистерни та тим самим, підви-

щить ефективність й екологічність роботи машини та термін її екс-

плуатації [10]. 

Машина для внесення меліорантів складається з цистерни 1, 

що встановлена на ходовій частині 2. В цистерні встановлено фільтр 

3 з завантажувальним бункером 4 та трубопроводом 5 для ревізії фі-

льтра з гідрозасувкою 6. Машина оснащена вакуумною 7 системою. 

Напірна система машини складається з забірного трубопроводу 8, 

насоса 9, напірного трубопроводу 10 та гідрозасувок 11 і 12. Вакуум-

на та напірна системи приводяться в дію від валу відбору потужності 

13 трактора через клинопасову передачу 14. Всередині фільтра зна-

ходиться трубопровід 15, який через гідрозасувку 11 з`єднаний з 

трубопроводом 10 напірної системи машини. У верхній частині тру-

бопроводу 15 встановлено конусоподібний відбивач 16, внутрішня 

поверхня якого має струминонаправляючі дугоподібні ребра. Маши-

на обладнана системами внутріґрунтового 17 та поверхневого 18 

внесення меліорантів та завантажувальною штангою 19 з забірним 

трубопроводом 20 та водозабірником 21.  

У нижній частині трубопроводу 15 встановлений врівноважую-

чий колектор 22 з соплами 23, які направлені під кутом до дна цисте-

рни, що дозволяє утворити додаткову турбулентну зону розмиву (Зона 

Б на рис. 4) з метою інтенсифікації розмиву «мертвих зон» в нижній 

частині фільтра [10]. 

При під’їзді до водоймища завантажувальна штанга 19 з водо-

забірником 21 опускається в воду. За допомогою вакуумної системи 

в цистерні 1 створюється розрідження й остання заповнюється во-

дою. 

Через завантажувальний бункер 4 в порожнину фільтра 3 при 
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допомозі завантажувальної штанги 21 (або завантажувальних меха-

нізмів) завантажуються меліоранти, мінеральні добрива. 

Вмикається напірна система. Гідрозасувка 11 відкрита, а гідро-

засувка 12 – закрита. Вода з цистерни 1 подається насосом 9 по тру-

бопроводу 10 на конусоподібний відбивач 16, внутрішня поверхня 

якого оснащена струминонаправляючими дугоподібними ребрами. 

Завдяки цьому змінюється характер руху водяного потоку з 

прямолінійного на інтенсивний турбулентний гвинтовий. В нижній 

частині фільтра утворюється вихрова зона (Зона А), що, в свою чергу 

сприяє підвищенню ступеня ефективності розмиву меліорантів, зме-

ншенню часу розмиву твердої фази та переведення її до оптимальної 

консистенції. 

Завдяки встановленню врівноважуючого колектора 22 з сопла-

ми 23, які направлені під кутом до дна цистерни підвищується ефек-

тивність розмиву меліорантів, в «мертвих зонах» (Зона Б). 

Після розмиву меліорантів, для досягнення більшої концентра-

ції робочої суміші проводяться повторні завантаження фільтра 3 та їх 

розмив в порожнині фільтра за приведеною вище схемою. 

Машина направляється до місця внесення меліорантів,  (на по-

ле). Під час руху машини здійснюється активне перемішування. 

Після досягнення оптимальної концентрації, перед внесенням, 

закривається гідрозасувка 11, а гідрозасувка 12 – відкривається й 

робоча суміш насосом 9 по напірному трубопроводі 10 подається до 

систем внутріґрунтового 17 чи поверхневого 18 внесення меліоран-

тів, які попередньо встановлюються на машині, виходячи з необхід-

ної технології внесення. 

Доза внесення регулюється встановленням шиберів з отворами 

різних діаметрів в регулювальній камері 24. 

У нижній частині трубопроводу встановлений врівноважуючий 

колектор з соплами, які направлені під кутом до дна цистерни. Вста-

новлення додаткових сопел дозволяє утворити додаткову турбулен-

тну зону розмиву з метою інтенсифікації розмиву «мертвих зон». 

Запропоноване конструктивне рішення дозволяє підвищити 

ступінь ефективності розмиву меліорантів, мінеральних добрив та 

рідин різної консистенції та зменшити час розмиву твердої фази і 

переведення її до оптимальної консистенції.  

Нами пропонується інтенсифікацію процесу розмиву здійсню-

вати за рахунок пристрою розмиву нового типу. В ньому сітчатий 

фільтр виготовлений у формі зрізаного конусу, в нижню частину яко-
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го підведено трубопровід напірної системи, який обладнаний зонтом 

відбивачем, внутрішня поверхня якого має струминонаправляючі ду-

гоподібні ребра. 

Технологічні параметри даного пристрою та процесу розмиву 

меліорантів встановлені на основі експериментальних досліджень 

та методів математичного моделювання. Особлива увагу приділя-

лась визначенню гідравлічних та технічних параметрів гідромехані-

чного обладнання в запропонованій системі розмиву та пристрої. 

Висновки. Запропонована технологія внесення меліорантів та 

пристрій для їх розмиву сприятиме підвищенню ступеня рівномірно-

сті перемішування в порожнині фільтра внаслідок інтенсифікації 

процесу розмиву «мертвих зон», ефективності робочого процесу 

шляхом зменшенню часу розмиву твердої фази та переведення її до 

оптимальної консистенції без застосування затрат ручної праці. Роз-

роблене рішення дозволить попередити хімічне руйнування меліо-

рантами поверхні дна цистерни та тим самим, підвищить ефектив-

ність та екологічність роботи машини. 
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TECHNICAL AND ENVIRONMENTAL FACTORS FOR THE APPLICATION 
OF MELIORANTS BY MACHINE MVM-10 

 

The article presents the features of the technology for applica-
tion of ameliorants, organic and mineral plant nutrients and com-
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pounds, deactivators, structure formers by the machine MVM-10. The 
technology which is used in the machine MVM-10 ensures the efficien-
cy of agricultural production, the implementation of environmental 
measures to improve the ecological state of the regions. The MVM-10 
machine is capable of independently preparing, transporting and ap-
plying emulsions, suspensions or solutions both into the soil and onto 
its surface. Loading sleeves and a vacuum pump take water from wa-
ter sources. Dry ameliorants which are coming from the loader are 
washed away by a jet of liquid in the machine's filter. Additional 
equipment allows you to wash cars, extinguish fires, spray vineyards 
and orchards. 

The disadvantage of the MVM-10 machine is that it has a long 
backwash (regeneration) time of the filter, a low degree of amelio-
rants mixing in the filter cavity and, thus, low efficiency. To reduce the 
effect of these factors and increase the machine efficiency, a new 
technology for mixing ameliorants has been developed. We have pro-
posed to equip the machine MVM-10 with equipment that makes it 
possible to increase the degree of uniformity of ameliorants mixing in 
the filter cavity and intensification of the washing process the "dead 
zones". This will prevent chemical destruction of the bottom surface 
of the tank by ameliorants and thereby increase the efficiency, envi-
ronmental friendliness and service life of the machine. The proposed 
constructive solution makes it possible to increase the degree of effi-
ciency of ameliorants’ washing, mineral fertilizers and liquids of dif-
ferent consistency and to reduce the time of washing the solid phase 
and transfer it to the optimal consistency. We propose to intensify the 
washing process by using a new type of wash equipment. The mesh 
filter in it is made in the form of a cut cone. In the lower part of it the 
pressure system pipeline is connected. The mesh filter is equipped 
with a reflector umbrella. The inner surface of it has jet curve ribs. 
Technological parameters of this equipment and ameliorant washing 
process are established on the basis of experimental investigations 
and mathematical modelling methods. Particular attention was paid to 
the calculation of the hydraulic and technical parameters of the 
equipment in the proposed wash system. 

Keywords: application of ameliorants; machine MVM-10; wash 
equipment; filter cavity; wash of "dead zones"; chemical destruction. 
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ТЕХНИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ВНЕСЕНИЕ МЕЛИОРАНТОВ 
МАШИНОЙ МВМ-10 

 

В статье представлены особенности технологии внесения ме-
лиорантов, органоминеральных элементов питания растений и со-
единений, дезактиваторов, структурообразователей с помощью 
машины для внесения мелиорантов МВМ-10. Недостатком машины 
МВМ-10 является то, что у нее большое время обратной промывки 
(регенерации) фильтра, низкая степень равномерности перемеши-
вания мелиорантов в полости фильтра и тем самым низкая эффек-
тивность работы. Для уменьшения действия указанных факторов и 
повышения эффективности работы машины разработана новая 
технология перемешивания мелиорантов. Разработаны и обосно-
ваны параметры устройства размыва, который обеспечивает по-
вышение степени равномерности их перемешивания в полости 
фильтра благодаря интенсификации процесса размыва «мертвых 
зон». Это позволит предотвратить химическое разрушение мелио-
рантами поверхности дна цистерны машины, повысить эффектив-
ность и экологичность работы машины МВМ-10. Технологические 
параметры устройства и процесс размыва мелиорантов установле-
ны на основе экспериментальных исследований и методов матема-
тического моделирования. 

Ключевые слова: внесение мелиорантов; машина МВМ-10; 
устройство размыва; полость фильтра; размыв «мертвых зон»; хи-
мическое разрушение. 
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