
BIДПrк

oфiцiйнoгo oпoIIеIIтa кaнд уTДaTa тexнiчниx IIayк,

сTapIIIoгo llayкoвoгo спiвpoбiтникa сTЕIIAHЕHкA Cеpгiя Петpoвиra

IIa дисrpтaцiйнy poбory Кoлoдiя OлексaнДpa Cеpгiйoвичa

uoбфy"ryBaнIlя кoIIсTpyкTиBнo-тexIIoлoгiчниx пapaмeтpiв пневмoгpaвiтaцiйнoгo

сeпapaтopa нaсiння сotIяIIIникa)> ' щo ПpeдсTaBЛel{a дo спецiaлiзoвaнoТ вченoi paДИ

Д 1 8.819.01 Taвpiйськoгo .цep)кaBнoгo aгpoтexнoлoгiчIloгo yнiвepсиTeTy Дo зaxисTy

нa здoбyття llayкoBoгo оTyпeIIя кaII.цидaTa теxнiчниx IIayк зa спецiaпьнiстro

05.05.11 _ мaшпани i зaсoби меxaнiзaцif сiльськoгoспo,цapсЬкoгo виpoбництвa

Aкгyaльнiсть тrмП .цIrсеpтaЦii., iii зв'язoк з lrayкoBrrмIr пpoгpaмaми.

Ha с1"racнoМy eтaпi poзBиTкy, УкpaiЪa зaвoйoвye свiтoвий pинoк пo експopTy

нaсiння тa oJIиBи сoнЯЦIникa. Biдoмo бaгaтo piзниx HayкoBo oбцpyнтoBaltиx метo.цiв

збiльIцення вpoxсaйнoстi сoIIяIII}Iикy, o.цIIим iз якltx r BикopистanпHЯ ДJIя сiвби

нaйбiльшr пpoДyкTиBIIoгo нaсiння. Toмy oДнiеro з пpoблeмoю r пi.цвищення

eфeктивнoстi виpoбництвa нaсiння сoIIяIIIникa, зa pD(yIIoк BикopисTaIIIIя пpи сiвбi

нaсiння з нaйбiлЬIII цiItrПшvtrI бioлoгi.ппцдr BЛ€lgIивoсIяМи, Щo oTpиМyeтЬся IIIЛяxoM

сeПapyBaIIIIя.

Iснyroнi зaсoби меxaнiзaцiТ пiдгoтoBки нaсiння сoHяIIIIIиКy IIIЛяxoм сeпapaцii

IvIaIотЬ IIизкy нe.цoлiкiв (великy еIlеpгorМнiсть Ta МeтaJloеМнiсть, склa,цнiсть

IIaJIaгo.ц)кeнI{я нa poбoний пpoцeс' IIeBeЛикy якiсть пoдilry Ta oЧищeння нaсiннЯ). У

зв'язкy з циM' Teмa дисepтaцiТ, якa нaпpaBлeнa нa poзpoбкy нoвoi кoнотpyкцii

ПнеBl\{olpaвiтaцiйнoгo сeпapaтopa ДЛЯ пi.цвищення якoстi пoдilry тa oЧищrIIIIя

нaоiння сoItяIIIIIикy e aктyЕl.JIьIIoIo зaДaЧею.

.ЦoслiдlкeннЯ' щo скJI€IJIи oсIIoBy .цисеpTaцiйнoi poбoти, викoнaнi У

вi.цпoвiДнoстi з <,{еpxaвнolo цiльoвolo пporpaМolo poзBиTкy yкpaТнськoгo селa IIa

пepioд дo 20|5 po*y'', зaTBepд)кеIIoю poзпopЯ,ЩI(еI{IIяМ Кaбiнeтy Miнiстpiв УкpaiЪи

}lb1158 вiд |9 BepeсIIя 2007 PoкУ, Ta нayкoBo-Дoслiднolo poбoтoro ''Poзpoбкa

тexнoлoгii Ta теxнiчниx зaсoбiв .цJIя poсЛинницTBa B yl!{oBax зpoIIIyBaJIьHoгo

землepoбствa пiвдня Укpaiнш (Nэ дepщpeестpaцii 010700U08955) зa TеMaтиЧHиМ

плaIIoМ FIДД{P Taвpiйськoгo.цеp)кaBl{oгo aгpoTexнoлoгiчнoгo yнiвepситеTy нa 20I|-

2015 p. p.



Hayкoвa IIoBизнa o.цrp)rсaниx pезyльтaтiв i iх знaчеIlllя Для Hayки Ta

виpoбницTBa.

Aвтopoм виpiпrенo IrayкoBe зaB.цaIIня пo oбцpyнтрallню кoнсTpyктиBIIo-

тexнoЛoгiчниx пapaмещiв пIlеBмotpaвiтaцiйнoгo сrпapaTopa нaсiння сoI{яIIIIIикa.

Здoбyвaн BпеpIПe oбцpyнryвaв зaстoсyBaIIIIя змiннoi зa BисoToIo пrвидкoстi

пoвiтpянoгo пoтoкy B aксiaльнoмy (кiльцeвoIvry) кaнaгli i визнaчello з€lJlеlкнiсть if

змiни зa BисoToIо; NIя зaбeзпеченt{я eфективнoстi Пpoцeсy пIlеBМoгpaвiтaцiйнoТ

сeПapaцrr зa .цoпoмoгolo yдoскollaЛellиx мaTеМaтиЧIII1D( мoдeлeй pyxy кoмпoнентiв

нaсiння сoI{яIIIникa IIo кpивoлiнiйним пoBepxIIяМ poзпoдiлЬHикa-)киBиJIьIIикa У

пoвiтpянol\fy пoToцi, oбцpyнтoBallo кoнсTpyкTивнi тa pеrкимнi пapaМeTpи сепapaTopa'

щo пoщpallЦ{лo якiсть сeпapaцii нaсiння.

Oтpимaпи пoдa.гrьшrий poзBиToк : MaTеMaтиЕIIIе Мo.цejIIоBaнI{я pyxy нaсiнин y

BеpTикaJIЬIIo}ty кiльцeвoшry кaнaгli сrпapaTopa' Яке вiдpiзняеться вiд iснyro.rиx

BизIIaЧеIII{яМ BeЛичини poзгaлy)I(е}IIIя тpaектopiй B зa.гre>кнoстi вiд пapaмeтpiв

сeПapaTopa; oбцpyнтрaIIIIя oпTиМaпЬниx кoнcTpyктиBниx i pе)киI\,IIIиx пapaмeтpiв

пIleBМoгpaвiтaцiйнoгo сеПapaTopa' y якoмy, нa вiдмiнy вi.ц вiдoмI,tx' BpaxoBallo змiнy

IIIBиДкoстi пoвiтpяIloгo пoToКy пo висoтi.

Tеxнiннy IroBизI{y пIlеBМoгpaвiтaцiйнoгo сепapaтopa пiдтвеpдхсеIlo пaTеIlToM

Ук.paiЪи J\Ъ 86300 вiд25.I2.20I3 p.

Пpaкти.rllе знaЧeIIIIя oдep)к€шII.D( prзyЛЬтaтiв пoлягar y стBopеннi метo.цики Ta

poзpoбки кoнощyкцii пIleBl\doгpaвiтaцiйнoгo сепapaTopa нaсiння сotIяIIIникa зa

piзницeю ix aеpoдинаrrдiчниx xapaкTepистик з неpiвнoмipнoro зa BисoToIo IЦBиДкiстro

пoдaнi пoвiтpя. Експepимeнтaпьний зpaзoк poзpoблеIloгo сепapaTopa пpoйIшoв

випpoбyвaнIlя y виpoбниtII,D( yl![oBax ToB <3opл> ПpиaзoвсЬкoгo paйoнy Зaпopiзькof

oблaстi. Poзpoбленi мeтo.цики .цoзBoJIяIоTЬ ПpoBoДити poзpflryIlки тa вигoтoBЛЯTи

пpoМисЛoвi зpaзки IlнeBМoЦpaвiтaцiйнoгo сепapaтopa зaдaнoi цpo.цyкTивнoстi.

Cryпiнь oбrpyнтoвaнoстi i .цoстoвipнiсть HayкoBlIх Пoлo)I(lIIЬ' Bиснoвкiв i

pекoмrllдaцiй, сфopмyльoBaнПx y Дисеpтaцii.

Hayкoвi пoлo)кeнIlя' виснoвки i pекoмeндaцii, якi нaвeдeнi B дисеpтaцii,

ДoсTaтнЬo oбцpyнтoвaнi Ta.цoсToBipнi. I{e пiдтвepдxello peзyлЬTaTaми TeopеTиElниx Ta

eкспepиMrIIT€lJIьнI.tx дoслipкeHЬ тa BIIpoBa.ц)кeIIIIяМ цID( pезyЛьтaтiв y виpoбництBo.



Пеpшпй BиспoBoк мiстить oцiнкy сTaI{y пиTaIIIIя tlpoцeсy сeпapaцii нaсlHIIя'

пpoaнaлiзoBaнo oстaннi .цoслiДxtення BчeHI.D( B сeпapaцii нaсiння зa piзницеro

aеpo,циIlaMiчниx xapaктepистик ix кoмпoнeнтiв тa BстaIIoBЛeIIo' щo нaйбiльlп

пеpспeкTиBIIиМ для пiдвищеIlHя якoстi тa iнтeнсифiкaIдii e пpoцeс poздiлeнHЯ У

нижнiй зoнi веpтик€lJlьtloгo кaнalry з ниrкнiм BиBaIITa)кеIIIIям ви,цiлeниx фpaкцiй.

.(pyгий BIrснoBoк бaзyeться Ha pезyлЬтaTax теopетичIII,D( дoслiдrкeнь,

нaBr,цеtII.D( У Дpyгol{y poздiлi i стoсyсться poзpoбки кoмплeкснoi мaтeмaтичнoТ

мo.целi pyxy нaсiнини з yparyBaIIIIяМ кoефiцieнтa пapyснoстi кorкнoi фpaкцiТ

(кoмпoнентiв) тa oбмехсеIIЬ кoIIсTpyктиBHиx пapaMeщiв сепapaTopa' Якa BкJIIoЧar

N,IaтrмaTисIний oпис пpoцесiв пoДaчi мaтepiaгry нa пo,цiльник.

Tpeтiй BIlсHoBoк стoсyrTьсЯ peзyльтaтiв ексПepиМeIITaпьIIIlD(.цoслi.цrкень

aepo.циIlaмiчниx BЛaстиBoстей нaсiння сoI{яIIIIIикa тa BстaнoBЛeнo

сеpe.ц}Iьoзвarкeнi IIIBидкoстi витaння тa кoeфiцiенти пapyснoстi.

Четвepтий BIlсIIoBoк бaзyeться IIa pезyльтaTaх iмiтaцiйнoгo мo.цеJIIoBaHIIя

poбoти. Зa Дoпoмoгolо poзpoблeнoТ мaтемaтичнoi мoteлi pyxy BстaIIoBЛeнo змiнy

Iцви.цкoстi вiд кyтa пo.цaчi нaсiння в пoвiтpяний пoтiк, щo сyтTrBo BплиBar Ha

BелI,т.IиIIy вiД<rдлeнЕя Ta poзщеплeHIIя тpaскTopiй py*y .цBox фpaкцiй. Пpoвeдений

числoвий тpифактopний експepиМeнT' щo .цaB мorкливiсTь BизIIaЧити paЦioнaльнi

IIapaмеTpи: IIIBи.цкiсть ввoдy нaсiнин в пoтiк пoвiщя, BисoTy кaнaJly' rпви,цкiсть pyxy

нaсiння в кatraтli.

У п'ятoпry BIrснoBкy ПpедсTaBЛeнo pезyльтaTи Дoслi.цlкеIlь aнЕшIiзy пpoцeсy

пepeмiщeння нaсiнин BздoB)к пoвepxнi poзпoдiльчoгo (пpямoлiнiйнoгo) кoнyсa.

oбцpyнтoBaнo фop.y пoДiльникa y вигляДi пoвepxнi oбepтaння щвopeнoi IIIJIяxoМ

oбеpтaння вoгнщoi Дyги кoлa HaBкoлo BepтикaJlьнoi oсi тa BизItaЧrIIo пapaМеTpи

пoдiльникa.

IПoстий BПсIroBoк сфopмyльoBallo нa oснoвi ПoДaJIЬIIIoгo пiдвищення



eфективнoстi poздiлeння нaсiння, щo peaгliзyrться зaсToсyBaIIн,Iм кoнiчнoгo кaнalгy.

Cьoмий BисIloBoк сToсyeTЬcя pеaпiзaцii нoвoi
пIleBМoЦpaвiтaцiйнoгo сrпapaTopa нayкoBo oбцpyнтoBaIIиMи

p e)киI\,lними пapaМеTpaМи.

Boсьмий BIIсIloBoк мiстить дaннi пpo

Пl.цтBep.циJIи eкoнoмiчнy ефективнiсть

пIreBмoЦpaвiтaцiйнoгo сeпapaTopa

Taким чиIloi\,l' oдeprкaнi BисII.Bки' пoлo)I(eнн,l

}Ia)rкoBo oбцpyнтoB€lllиМи.

Пoвнoтa BПIс.пa.цy prзyЛЬтaтiв дисеpтaцii в oпyблiкoBaнIrх пpaцях.
oснoвнi peзyЛьтaти .цoслiДrкеIlЬ BикJIa,цeнi y 6 стaттлr y IrayкoBиx фд;сoвиx

Bи.цaнIIяx Укpaihи, 2 з нlпс' oднooсiбнi;2 сTaттяx y зaкop.цoнниx Bи.цЕlIlIIяx з IIЕtпpЯMкy
.цoслi.цжeHII,I; oTpиМaIIo 1 пaтент Уlgaiни IIa кopисIтy Мo.цeЛЬ.

oцiнкa змiстy.цисrpтaцii., i[ зaвеpшrенiсть y цiлoмy.
.{исepтaцiйнa poбoTa скJlaДaeться зi встyпy, 5 poздiлiв, зaгa.гrЬIlиx виснoвкiв,

спискy лiтеparypи з 180 нaйменyвaнь IIa 20 отopiнкax Ta 2 дoдaткiв нa 5 стopiнкaс.
oснoвний тeкст Дисepтaцii виклaдеIIo нa 140 cтopiнкax i вкrrrочaе 15 тaблиц ь тa 2З
pисyIIки.

У всryпi oбцpyнтoBaнa aктyaгlьнiсть Teми, виклaдений зB,язoк poбoти з
нa).кoBими пpolp€lм€lми' IIJI€шl€lми i тeмaми, сфopшryльoвaнi Метa Ta зaв.цaIIHя
дoслiдтсeнь, IIaBе.цeнo нayкoBy HoBизI{y тa пpaкTиIIнe зIIaчеIIIIя o.цepx(allиХ
peзyльтaтiв.

У пepшoмy poздiлi нaвeдeнo aнaлiз фiзикo.мexaнiчнrос BлaсTиBoстей нaсiння
сoI{яIIIIIикa; BикoнЕlIlI.D( цpoBeДeниx дoслi.фкellЬ нa пiдпpиeмствi. Haвe.цeнo aнaлiз

виpoбни.ri вигlpoбyвaння, якi

BикopистaнIIя poзpoблeнoгo

i pекoмelцaцii е дoстoвipтI4|vlИ Ta

кoнстpyкцii

кoIIсTpyкTиBIlo-

зaсoбiв пiслязбиpanrьнoii oбpoбки нaсiння сiльоькoгoспo.цapсЬкиx кyЛьTyp, a caМe



гIoBiтpянo-peшIeTllo-тpiepнш( IuarтIиIl тa пнеBМoсeпapaтopiB. Пpедстaвлeнi oснoвнi

,цoсягIIeHня вiтчизIIяHI.D( тa iнoзeмIIID( yЧeIIID( B тeopii сeпapшдii нaсiння.

ЗayвaтсeнIlя Дo пepIIIoгo poздirry:

_ ба:кarro пoщpаIrlити якiсть pисyнкiв;

_ y poзДiлi 1.3 вapтo бyлo б бiльIп .цeтaгrьнiIпe пpoBeсти aнaгriз дoсягнеIIIIя

вiтчизнянI.D( тa iнoзeмниx yIеIII{x в тeopiТ сепapaцii нaсiння тa теopiТ poздiлeння

нaсiння з BикopисTЕlIII{ям пIlеBМoгpaвiтaцiйниx пpoцeсiв.

У Дpyгoпfly poздiлi пpедстaвлeнi тeopeтиннi пepе.цyМoBи пiдвищення

eфективнoстi poздiлeння нaсiння в aспipaцiйнorшy кaнaлi. PoзpoблеIIa МaтeМaTичнa

MoдeлЬ pyxy нaсiнrrя y BepTикaJIЬIIoMy пoвiщянoмy пoтoцi кiльцeBoГo сеIlapyloЧoгo

кaнalry. oбцpyнтoBalla фopмa i пapаrr,reTpи )киBильHo.poзпoдiльчoгo пpистpolo

кiльцевoгo сopтиpylоЧoгo кallaпy. Пpедстaвленi pезyлЬтaти .цoслi,цжeння pyхy

нaсiнини y висxiд}Ioмy пoвiтpянoмy пoToцi змiннoТ IIIBи'цкoстi пoвiщЯ зa Bисoтoю

кaнalry.

Зayвa:кенHя Дo Дpyгoгo poздilry:

_ пo poздiлi y ,цеякID( IIaBe.цеIII.D( фoprvгyлa>с неМar poзмipнoстeй скJIaДoBиx

фop'yo;
_ HapvIcунrсу 2.2IIе Мar IIoясIIенIIя ЩoДo ooi

_ нaвеДeнa зaле)кнicть (2.I2) нe вiДпoвi.цaе poзмipнoстi Iшвидкoстi витiкaння iз

зaBaIITa)КyBajIьIIoгo пpистpoю' дaнa зaлежнiсть BикopисToByrTься B пo.цaJIьIIIих

poзpa)(yнкa)q

_ пiдкopенeвий B|4paЗ' piвняння (2.46), пoBинен бути 5rтoннeний, aДжe

poзмipнiотЬ Дalloгo piвняння не нiткa;

_ зarrеrкнiсть (2.56) Мaс 6утуl yтoчIleнolo' пЛoщa Пollepeчнoгo пepepiзy

вимipIoсться B м,lc.

У тprтЬo}ry poздiлi IIaBe.цeнo пpoгpal\fy пpoBeденI{я eкспepиМентaJIЬIIиx

,цoслi.Фкень, oписallo poзpoблeнi eкспepиМeнтaпьнi yстaнoBки' цpeдстaBJleнo

I\deTo.цикy пpoBe.цrнIIя eкспepиI\{eHтaJIьIIID( Дoслiдxень тa oбpoбкy prзyЛьтaтiв.

. ЗayBaкeIIItя.цo тpетьoгo poздirry:

_ в poздiлiЗ.2 дy}кe дeтaJIьIIo oПисyrться кoIIсTpyкцiя сellapaTopa;



_ ((poзщeпЛеIII{я TpaeкTopib кpaшe бyлo б заrrлiнити нa <<змiнeнHя TpaeкTopib;

_ IIе зpoзyмiлo Чoмy BикopистoByBaBсЯ Лiтoл _ 24 для змaщeнIIя плити i яким

чиIIoM aBTop дoсяг piвнoмipнoстi нaIIесeнI{я лiтorry шIapoм 0,5 мм.

У .reтвepтol}ty poздiлi нaBе.цeнo peзyлЬтaTи екcпepиMеIITaJIЬнID( ДoсЛi.цxсeнь тa

ix aнaпiз. Haве.цeнi peзyльтaTи дoслiдrкення pyхy зrpIIиIIи ЧисЛoBим eкспеpимеIIToМ.

Пpедстaвпенi peзyльтaти .цoслi.цxсенI{я BпЛиBy гroМrтpиlllloгo пoЛo)E(eння нaсiння y

V Y

пpoстopi, цpи пoщaпляннi у BepTикaJIьниЙ aспlpaцrЙIlии кaII€lЛ сeпapaTopa нa

зaгaJIЬIry якiсть пoдilry нaсiння зa пиToМoIо Baгoк). Пpoвeденo .цoслi.цтсeння

BизI{aчеIIIIя пpoДyктивнoстi пIlеBмoгpaвiтaцiйнoгo сeпapaToPa.

Зayва:кенIIя Дo ЧeTBеpтoгo poздilry:

_ He зpoзyluiлo uoшry нa гpaфiкD( IIe BкJIIoчеIIi нaсiнини Baгolo МеIIшIy зa 0,005г;

y poздiлi бaгaтo .цpyкapськI{x пoМилoк;

poзгJIядaIочи зaпexснiсть вiДстaнi poзщеплeIIIIя вepтикaльнoi тpaектopii

нaсiння, пpиймaeтЬся IIIBи,цкiсть вiд 0,25V* дo V*p, a B aI{aJIiзi циx зa.пexснoстей,

гoBopиTься цpo I,25У,Ф,якa IIе poзгляIIyтa B eкспepиментi.

У п'ятoмy poздiлi пpe.цсTaBлeIIo eкoнoмiчний poзpо(yнoк eфeктивнoстi

BикopисTaНWЯ' зaцpoпolloBalloгo пIlеBl\,lotpaвiтaцiйнoгo сeпapaтopa нaсiння з

BepTикaпьHим aспipaцiйIlиМ кaIIaJIoм. Пpиве.цеIIa енrpгeTичнa oцiнкa eфективнoстi

BикopистaнIIя зaПpoпoнoBalloгo сепapaтopa нaсiння Ta poзpaxylloк Bитpaт енеpгii нa

BигoToBлеIIнЯ oдIloгo crпapaTopa нaсiння зaПpoпoнoBalloгo тиtry

3ayвarкенIlя дo п'ятoгo poздiлy:

_ цpиBедеI{a зaсTapiпa вapтiсть мaтеpiaгliв, щo BикopистoByBaJIисЬ пpи poзpoбцi

ексПepиМeIIтaJIьIIor yстaIIoBки;

_ IIе зpoзyмiлo як вибиpaBся poзpяд пpaцiвникiв ,цля poзpa>(yllкy BиTpaTи Чaсy

Ha BигoToBлеIIIIя сeпapaтopy;

_ нa)кaJIь в п'ятotшy poздiлi IIе згaДalro пpo цpoBеДе}Ii виpoбни.ri випpoбyвaння

poзpoблelloгo llнeвMoгpaвiтшIiйнoгo сепapaTopa' xoЧa це o.цнe iз зa.цaч .цoслiдlкень.

Biдпoвiд н iсть aвтopефеpary oсII oBIl иl}t Ir oлo,Iсrн IIя ltt д исеpтaцii.

AвтopефepaT вiдoбpaxсae oсIIoBний змiст, нayкoвi пoЛo)кeнI{я, BисI{oBки Ta

peкoМrllДaцii дисеpтaцiйнor poбoти.



Зayвокeння Дo aвтopeфepary:
_ Ha cтp.I2 зaпеrкнiсть (|2) не вiдпoвiдae poзмipнoстi гшloщi пoпrpеЧHoгo

пepеpiзy кaIIaщ/' a Taкo)к гlpи пiдстarroвцi BисoTи H:0,8 М' IIJIoщa вiд'емнa.

BисIloBoк
B цiлolшy дисеpтaцiйнa poбoтa Кoлoдiя oлексalцpa Cepгiйoвиva

<oбцpyнryвaшHЯ кoIIсTpyктиBIIo.TеxIIoлoгiчниx пapaiueщiв пнеBМoЦpaвiтaцiйнoгo

сепapaTopa нaсiння сoIIяIIIIIикD) е зaBepЦIeIIoю HayкoвoIо poбoTolo' в якiй oдeprкaнi

нoвi тeopeтиllнo Ta експepиIueнтaJlЬнo oбцpyнтoвaнi pезyЛЬTaTи, якi в сyкyпнoстi

poзв'яз5пoть IIayкoBе зaB.цzlння пi.цвищeIII{я ефeктивнoстi пpoцeсy сеIlapaцii нaсiння

сoIIяIIIIIикa вiдпoвi.цae пaспopTy спeцiaльнoстi 05.05.11 i вимoгaдл ДAк УкpaiЪи

<Пopялoк пpисyД)I(eнIIя }IayкoBиx стyпeнiв i гlpисвoeIII{я BЧeнoгo зB€IHIIя сTapIIIoгo

нayкoBoгo спiвpoбiтIlикa>' a rr aвTop зaсJlyгoBye IIpисBoeIII{я Bчeнoгo стyпеIIя

кaIIlцI{дaтa тexнiчнI{x нayк зa спeцiaльнiстro 05.05.11 _ мaтттуIнуt i зaсoби меxaнiзaцii

сiльськoгoспo.цapськoгo виpoбництвa.

oфiцiйний oпoнeнт,
кaIIди,цaT теxнiчниx IIayк,
стapIший нayкoвий спiвpoбiтник,
пpoвiдний нayкoвий спiвpoбiтник
вiддilry <<ПepопeктиBIII.D( теxнoлoгiй
тa теxнiчниx зacoбiв .цля збиpaння,
oбpoбки тa збepiгarrня зepнoвиx i
oлiйниx KyЛЬтyp) Haцioнaл ьнуIЙ
нayкoвий цeIITp <<Iнстит5rг
меxшriзaЦii тa eлeкщифiкaцii
сiльськoгo гoспo.цapсTBD)

Пiдпис Cтeпшreнкa C.П. зaсвiдтyro:
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Bчeний оrцpeTap Пoгopiлий C.П.


