
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 2 
Тема 1: ОСОБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИ-

ЦТВА 2 
1.1. Природні особливості та об’єктивні закономірності сільськогоспо-

дарського виробництва 2 
1.2. Особливості умов функціонування машинно-тракторних агрегатів 

с.-г. призначення 7 
1.3. Негативні наслідки підвищення енергозабезпеченості і енергоозброє-

ності сільськогосподарського виробництва 9 
1.4. Розвиток способів зменшення ущільнення ґрунту 15 
ТЕМА 2: ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ЗА-

СОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 26 
2.1. Сучасні концепції розвитку мобільних енергетичних засобів 26 
2.2. Перспективи ефективного використання енергонасичених мобіль-

них енергетичних засобів 28 
2.3. Розвиток компонувальних схем мобільних енергетичних засобів

 34 
2.4. Перспективи і передумови створення модульних енергетичних засо-

бів перемінного тягового класу 50 
2.5. Перспективи розвитку мостових засобів у аграрному виробництві

 54 
ТЕМА 3: ПРОБЛЕМИ АГРЕГАТУВАННЯ ПЛУГІВ 65 
3.1. Взаємозв'язок конструктивних параметрів мобільного енергетично-

го засобу з конструктивними параметрами плуга. Вибір схеми приєднання 
плуга до енергетичного засобу 65 

3.2. Шляхи зменшення енергетичних витрат на оранці 77 
3.3. Перспективи агрегатування оборотних плугів 81 
3.4. Вплив схеми та параметрів орного МТА на характер зміни вертика-

льних реакцій на мостах енергетичного засобу 87 



 2 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
 
Тема 1: ОСОБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИ-

ЦТВА 
 
1.1. Природні особливості та об’єктивні закономірності сільськогоспо-

дарського виробництва 
 
З погляду механіки грунт – це об’єкт протидії рушіям мобільного енергетич-

ного засобу. Саме завдяки реакції першого створюється тягове навантаження на 
гаку другого. 3 другого боку, будь-який рушій викликає ущільнення грунту, що 
порушує біологічні процеси життєдіяльності організмів, які мешкають у ньому. 
Для ґрунтообробних машин та знарядь грунт – абразивне середовище, яке при-
скорює спрацювання робочих органів. 

З економічного погляду грунт – невідтворюваний засіб виробництва. Водно-
час він є засобом і предметом праці та має споживчу вартість. 

Коливання погоди здатні викликати порушення живих процесів, які відбува-
ються у рослинах, спричинюючи значні витрати енергії для штучного регулюван-
ня рівноваги. Ця енергія «передається» у живі системи непрямим шляхом, а через 
працю людей та широке використання техніки. 

Різноманітність факторів, особливо природних, які мають, по-перше, випад-
ковий характер, а по-друге, важко піддаються вивченню, часто-густо призводить 
до того, що сільське господарство залишається найбільш складною і до кінця не 
пізнаною галуззю суспільного виробництва. 

Сучасні дослідження свідчать, що потенційний урожай багатьох польових 
культур, у тому числі й зернових, може становити 110...115 ц/га. У районах, де 
родючість ґрунту низька, наприклад у пустелях тропічного і субтропічного поясів, 
– не більш як 30 ц/га. Максимальне значення врожайності зернових (280 ц/га) за-
реєстроване у гирлі ріки Ніл. 

Дослідження врожайності за останні два десятиріччя показали, що існують 
періодичні коливання, які повторюються через 3, 4, 7 та 11 років. Одержані дані 
повністю підтвердили висновки про пряму залежність розміру врожаю від соняч-
них циклів, а також природних явищ космічного характеру. Особливо впливають 
вони на стан погоди та кількість опадів. Це дуже важливо для районів із ризико-
ваним землеробством.  

Під впливом сонячної активності змінюється також родючість грунту, що по-
яснюється різницею потоку радіації деяких видів випромінювань, які в змозі діяти 
на репродукцію мікробного населення ґрунту і самої рослинності. Подвійна хви-
ля, що припадає на мінімум та максимум 11–річного сонячного циклу, впливає 
також на кількість гризунів і комах. 

Протягом століть людина займалася землеробством, не маючи чіткого уяв-
лення про умови збереження родючості ґрунту. Тільки завдяки розвитку науки 
стало можливим пізнання його законів. 
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Вивчення ґрунту показало, що його родючість значною мірою залежить від 
вмісту у ньому гумусу. Найродючіші ґрунти, наприклад чорноземи, містять його у 
метровому шарі від 390 до 707 т/га, менш родючі ґрунти – каштанові –156...300 т, 
а дерново-підзолисті з низькою родючістю, – у середньому близько 100 т/га.  

Крім того, від вмісту гумусу залежать фізичні властивості грунту. Найважли-
віші з них – проникність для води і повітря, а також вологоємкість. Саме вони 
впливають на здатність ґрунту тривалий час утримувати вологу. Поєднання зга-
даних властивостей можливе в тому випадку, коли грунт набуває дрібногрудкува-
тої структури. Це відбувається внаслідок того, що коренева система рослин гус-
тою мережею пронизує грунт і подрібнює його на дрібні грудки. А гумус, який 
створюється при розкладі органіки, склеює часточки. Між грудочками утворю-
ються пори, по яких у грунт легко надходить вода і насичує його. Достатньо ши-
рокі пори дають змогу легко проникати у грунт і повітрю, що необхідне для ди-
хання коріння та забезпечення життєдіяльності ґрунтових мікроорганізмів.  

Сприятливі фізичні властивості грунту, який має грудкувату структуру, – 
найважливіша умова його високої родючості. Встановлено, що в 1 г сучасних 
структурних ґрунтів міститься від 1,6 до 9 млн мікроорганізмів. Під впливом їх 
життєдіяльності відбуваються складні біологічні процеси, від яких залежить ро-
дючість. При доступі повітря до грунту (що має місце, коли він розпушений, а не 
ущільнений) створюються сприятливі умови для розмноження і життєдіяльності 
аеробних бактерій. Саме вони розкладають органічні ґрунтові сполуки, внаслідок 
чого поживні речовини набувають форми, яка легко засвоюється рослинами. Ро-
бота цих бактерій поступово зменшує кількість гумусу в ґрунті, що погіршує його 
фізичні якості, а отже, знижує родючість. 

За відсутності доступу повітря в ґрунті посилюється розвиток анаеробних ба-
ктерій, які не потребують кисню з повітря. Життєдіяльність цієї групи бактерій 
під час розкладу органічних залишків сприяє виникненню і нагромадженню гуму-
су в ґрунті. Але поживні речовини, які містяться у гумусі, не вивільняються.  

Для одержання високих урожаїв, збереження грунту та підвищення його ро-
дючості необхідно поєднувати аеробний та анаеробний процеси. Таке поєднання 
природним чином спостерігається в ґрунтах, які мають дрібногрудкувату струк-
туру, наприклад у чорноземах. 

Важливою умовою високої родючості грунту є сприятлива реакція ґрунтово-
го розчину. Так називають воду, яка міститься в ґрунті і в якій розчинені різні ре-
човини. Для польових рослин найбільш сприятливою є реакція ґрунтового розчи-
ну, що близька до нейтральної. Кисла реакція шкідливо впливає на культурні рос-
лини: вона перешкоджає розвитку корисних мікроорганізмів грунту і водночас 
сприяє розвитку грибів та деяких бактерій, які виділяють речовини, шкідливі для 
рослин, що вирощуються. 

Не менш шкідливою для культурних рослин є лужна реакція ґрунтового роз-
чину, яка також значно погіршує фізичні властивості грунту. У цьому випадку пе-
регній поглинає натрій та інші лужні метали, які зумовлюють нетривке скріплю-
вання гумусу, внаслідок чого грунт під час першого ж дощу розпливається у баг-
нюку. Такі ґрунти називають солонцями. 
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Однак, для вирощування значних урожаїв на ґрунтах із високою природною 
родючістю необхідно застосовувати передову агротехніку. Наприклад, у степових 
районах України поширені ґрунти з високою природною родючістю. Проте 
180...220 років тому ці чорноземні степи вважалися малопридатними для земле-
робства. У середині XVIII ст. запорізьке козацтво одержувало від царського уряду 
хлібне утримання, оскільки врожаї у степових районах Наддніпрянщини були до-
сить низькими. В середині XIX ст. вчені стверджували, що таврійські степи зав-
жди належатимуть до найбідніших місцевостей із сільськогосподарського погля-
ду. 

Чому ж у ті далекі часи в чорноземних степах України не могли одержати 
навіть посередні врожаї? А саме тому, що тільки впровадження сівозмін, застосу-
вання більш досконалої агротехніки, машин і знарядь дали змогу краще викорис-
тати потенційні можливості грунту. 

Таким чином, досягнута лише на початку 70–х років XX ст. висока родючість 
чорноземних степових ґрунтів була не тільки дарунком природи, її набуто за ра-
хунок вдосконалення землеробства і машинної техніки. 

Родючість, якої досягнуто внаслідок розвитку та вдосконалення землеробсь-
кої техніки і агрономії, прийнято називати ефективною (штучною), або економіч-
ною. Однак інтенсивний обробіток грунту майже скрізь, навіть на чорноземах 
України, спричинив зменшення вмісту гумусу, що різко знизило їх природну ро-
дючість. Компенсувати ж втрати від цього в умовах інтенсифікації землеробства 
доводиться за рахунок додаткової зовнішньої енергії.  

Іншою суттєвою особливістю сільськогосподарського виробництва є наяв-
ність специфічних об'єктивних закономірностей землеробства. Тільки за умов їх 
дотримання забезпечується максимальна продуктивність культурних рослин. 

1. Закон автотрофності. Він поєднує у собі теорію фотосинтезу і мінераль-
ного живлення рослин. Культури, які вирощуються, в процесі фотосинтезу нагро-
маджують у тканинах необхідні органічні сполуки в обсягах, що забезпечують їх 
нормальний розвиток. При цьому зелені рослини використовують енергію Сонця і 
поглинають з повітря вуглекислий газ, а з грунту – воду та мінеральні речовини. 
Отже, діяльність людини повинна бути спрямована на створення саме таких умов. 
Це досягається найдосконалішими агротехнічними способами, за допомогою яких 
забезпечується ріст рослин у максимально стислі строки, а також швидке форму-
вання листкової поверхні. Крім того, необхідно добирати найбільш продуктивні в 
конкретних умовах культури та їх сорти, здійснювати своєчасну і якісну сівбу з 
забезпеченням рівномірних та дружних сходів при оптимальній зоні живлення, 
створювати достатній запас води, поживних елементів і повітря в грунті, а також 
належним чином доглядати за рослинами. 

2. Закон повернення. За умов часткового повернення в грунт вихідних еле-
ментів живлення рослин великий урожай одержати неможливо. Землі своєчасно 
слід віддавати те, що у неї було забрано. 
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3.Закон рівнозначності (або незамінності) факторів. Рослини для норма-
льної життєдіяльності потребують поживні речовини, мікроелементи, вологу, сві-
тлу, тепло і повітря. Жоден із факторів, яких не вистачає, не можна замінити ін-
шим, навіть якщо останній перебуває в надлишку. Так, наприклад, недостатню кі-
лькість азоту неможливо компенсувати кальцієм або фосфором тощо. Рослини 
потребують усіх факторів життя незалежно від того, скільки їх потрібно для біо-
логічних процесів. Нестача в грунті мікроелементів, необхідних рослинам у не-
значній кількості, порушує процеси їх росту і розвитку, а часом навіть зумовлює 
їх загибель. 

4. Закон мінімуму. В процесі розвитку теорії мінерального живлення рослин 
було виявлено, що врожайність сільськогосподарських культур обмежується тим 
життєвим фактором, який перебуває як у нестачі, так і в надлишку. Хвороби та 
комахи–шкідники також належать до обмежуючих причин. У сучасному земле-
робстві цей закон має назву закону обмежуючих причин. 

5. Дія закону оптимуму проявляється в тому, що найвищий урожай культур 
можна одержати тільки за умови оптимальної наявності та дії кожного з факторів. 
Як нестача, так і надлишкова дія життєвих факторів обмежує продуктивність зе-
лених рослин. Тому цей закон і є основним для сільськогосподарського виробни-
цтва. 

6. Закон дії факторів життя рослин. Виявлено, що рослини для підвищення 
продуктивності тим більше використовують фактор, якого не вистачає, чим біль-
ше інших факторів наближається до оптимуму. Це пов'язане з тим, що фактори 
впливають на ріст та розвиток рослин не тільки безпосередньо, а й непрямим спо-
собом, через інші чинники, які перебувають у взаємодії. Відомо, що фосфорні і 
калійні добрива прискорюють процес достигання рослин, що може знизити їх по-
требу у воді. 

7. Закон плодозміни. Ним передбачається, що необхідно чергувати розмі-
щення сільськогосподарських культур у просторі та часі. Це створює можливість 
досягати вищих урожаїв порівняно з монокультурою. Даний закон реалізується 
шляхом застосування сівозмін.  

8. Закон фізіологічного часу. Рослини .виявляють виняткову чутливість, ре-
агуючи на зміну дня і ночі, освітлення та температурні коливання. Залежно від 
впливу цих факторів вони загальмовують або прискорюють свій розвиток, Розу-
міння цього закону і створення належних умов для культурних рослин сприяють 
підвищенню їх продуктивності. 

9. Закон регулярної системи рослин. Рослини одержують безперервну ін-
формацію з навколишнього середовища та змінюють внутрішні біологічні проце-
си, які визначаються їх генотипом. Цей закон дуже важливий при вирощуванні 
районованих сортів польових культур, оскільки дає змогу повною мірою врахува-
ти природно – кліматичні умови і ретельно дотримуватися рекомендованої техно-
логії вирощування. 

10. Закон критичного періоду польових культур щодо фосфору. Відомо, 
що у початковий період росту та розвитку рослини потребують фосфору і фосфо-
рне голодування їх на даній стадії росту неможливо компенсувати у наступний 
період. 
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Вплив наведених законів на продуктивність вирощуваних культур безсумні-
вний. Разом з цим, одержати об'єктивну інформацію щодо стану ґрунтових та ін-
ших факторів поки що досить важко, а часом і неможливо. Тому інтенсивні про-
цеси росту і розвитку, рослин значною мірою базуються , на рівні знань та досвіді 
виробника. 

Наступна особливість сільського господарства пов'язана із сезонністю виро-
бництва і біологічними особливостями рослин, які вирощують, чи тварин, яких 
розводять. У різні сезони для виконання сільгоспробіт необхідна неоднакова кіль-
кість праці. Сезонність найбільш притаманна землеробству, де розрізняють такі 
періоди: зимовий, весняної сівби, догляду за рослинами та збирання сіна, зби-
рання зернових, збирання пізніх сільськогосподарських культур та оранки зябу.  

В тваринництві типовими є два сезони: зимовий та літній, але вони виражені 
дещо слабше, оскільки в цій галузі можна регулювати певні біологічні процеси: 
розмноження, ріст та розвиток тварин; організовувати утримання в одному місці 
великих груп худоби і птиці з урахуванням статевих ознак та господарського при-
значення; створювати умови для одночасного або паралельного виконання робіт 
по догляду за тваринами і одержанню тваринницької продукції. 

У землеробстві види робіт та їх послідовність повністю залежать від біологі-
чних циклів рослин і погоди, які перенести неможливо. Часто–густо на якусь одну 
сільськогосподарську операцію припадають лічені дні з усього року. Наприклад, 
при закритті вологи (боронуванні) рано навесні оптимальна тривалість процесу не 
повинна перевищувати 2–3 дні. На сівбу ярих колосових сучасна агротехніка від-
водить 4...6. днів. Озимі культури необхідно висівати протягом 8–9 днів. 

Порушення строків проведення робіт, як правило, зумовлюють втрати вро-
жаю, часом досить значні. Дослідження і практика свідчать, що відхилення опти-
мального строку сівби ярих зернових навіть на один день може спричинити недо-
бір до З...5 ц/га зерна.  

Зволікання із жнивами призводить не тільки до втрат зерна, а й до висушу-
вання грунту. Активно розвиваються бур'яни, якщо запізнитися з обробітком гру-
нту. І якщо вони розвинуться у середині вегетації рослин або–наприкінці їх до-
стигання, ніяка техніка уже може не допомогти. 

Органічні добрива до оранки повинні знаходитися на полі не більше двох діб, 
оскільки під дією сонця вони втрачають свої властивості. 

Як виявлено, в цілому порушення агротехнічних строків виконання сільсько-
господарських операцій по вирощуванню польових культур зумовлює втрату від 
20 до 40% потенційного врожаю. 

Водночас, строки виконання основних робіт кожен рік і протягом року коли-
ваються, що ускладнює визначення їх початку. Сезонність сільськогосподарських 
робіт зумовлює також розбіжність між періодом виробництва і робочим періодом. 
Так, якщо період вирощування озимої пшениці триває в середньому 300 діб, то 
робочий період вирощування цієї культури не перевищує 60...100 діб. 
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Особливістю сільського господарства є так зване районування. У зв'язку з 
нерівністю грунтово–кліматичних та погодних умов окремого регіону і навіть го-
сподарства, а також внаслідок біологічних особливостей видів та сортів вирощу-
ваних культур виникає необхідність у впровадженні специфічної агротехніки, яка 
найбільш придатна для конкретних умов виробництва. 

Нині з урахуванням природних та інших факторів не тільки розробляються 
агрономічні способи, а й рекомендуються найбільш продуктивні сорти польових 
культур та породи худоби. 

Ще одна особливість сільського господарства полягає у тому, що у більшості 
його галузей та підгалузей, на відміну від промисловості, немає регулярного ви-
ходу продукції. Це стосується, насамперед, землеробства. Урожай збирають, як 
правило, раз на рік. Роботи ж під нього ведуться практично цілий рік. З цим пов'я-
зана специфіка визначення проміжних результатів, а також їх співвідношення з 
кінцевими. 

Перелічені особливості є основою практичної діяльності у землеробстві і 
тваринництві, визначають взаємозв'язок у використанні природних ресурсів, у ви-
робництві та використанні сільськогосподарської, техніки. Вони взаємопов'язані і 
впливають на транспортні процеси, завантаження переробних галузей, розвиток 
соціальної психології тощо. 

 
1.2. Особливості умов функціонування машинно-тракторних агрегатів 

с.-г. призначення 
 
Специфічність с.-г. виробництва потребує створення машин і знарядь, які за 

своїм характером та принципами відрізняються від техніки, що використовується 
в інших галузях. Цю техніку слід розглядати тільки у системі “земля – машина – 
людина”, оскільки саме системний підхід дає змогу врахувати багатогранність 
біологічних, технічних і суспільних факторів, а також зберегти природне середо-
вище існування самої людини.  

Головна особливість функціонування техніки у сільському господарстві по-
лягає у тому, що вона дозволяє створити необхідні умови для біологічного росту 
рослин і тварин, штучно підтримуючи природну рівновагу. 

Таким чином, техніка впливає не на безпосередні предмети праці, а на про-
міжне середовище – природу (грунт, рослини, худобу), яка й забезпечує одержан-
ня необхідних продуктів. 

Другою особливістю є те, що велика кількість польових, садових та інших 
культур, різні кліматичні й грунтові умови, різниця в рельєфі потребують надзви-
чайно розгалуженої різноманітності машин, у тому числі й спеціальних. А оскіль-
ки сезонність у землеробстві зумовлює скорочення робочих періодів техніки, то 
зрозуміло, що в сільськогосподарському виробництві існує безліч не тільки ма-
шин, а й їх типів, видів, різновидів та марок. 

Разом з цим, при вирощуванні деяких рослин є операції, які важко механізу-
вати. Тому нині у сільському господарстві досить багато ручної праці. В основ-
ному це процеси збирання багатьох овочів і фруктів. 
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Неповторний характер багатьох сільськогосподарських операцій стимулює 
створення машин із вузькою спеціалізацією, що обмежує їх використання для ін-
ших процесів. 

Третьою особливістю сільськогосподарської техніки є те, що машини пови-
нні безперервно пересуватися на великих площах. Для цього використовуються 
мобільні енергетичні засоби – трактори та самохідні шасі. Головна їх мета – пере-
сувати полем сільгоспмашини, які виконують певний технологічний процес. Із 
1930 р. трактор обладнали валом відбору потужності, що дозволило розширити 
його функції, направляючи потік енергії не тільки на тягу, а й на привід робочих 
органів. 

Четвертою особливістю сільськогосподарських МТА є те, що вони працюють 
в умовах змінних зовнішніх впливів, обумовлених багаточисельними і різномані-
тними факторами. Головними із останніх є: нерівності поверхні поля; фізико–
механічні властивості грунту та рослин; властивості перероблюваних та транспо-
ртуємих матеріалів (зерна при очищенні та сортуванні, соломи при подрібненні, 
добрив тощо).  

Вплив різних факторів, головним чином змінних, відбивається на нерівномі-
рності завантаження енергетичних засобів і на показниках технологічних проце-
сів, виконуємих машинами. У останніх змінність зовнішніх факторів при взаємо-
дії робочих органів з оброблюваним середовищем і рушіями з поверхнею поля ви-
значають складний характер руху окремих точок, що в значній мірі характеризує 
якість низки операцій (оранки, культивації, посіву і т.д.). Взаємодія машини з об-
роблюваним середовищем визначає і енергетичні витрати на виконання відповід-
них польових операцій. 

Стосовно ґрунтообробних та посівних машин забезпечення рівномірності 
глибини обробітку грунту та глибини загортання насіння – одні із основних агро-
технічних вимог, які висуваються до якості виконання цих технологічних опера-
цій. Для орних агрегатів, до того ж, крім додержання заданої глибини обробітку 
потрібно забезпечити рівне дно борозни. Нерівномірність ходу плуга в поздовж-
ньому і поперечному напрямках певним чином відображається на якості роботи і 
приводить до нерівномірного завантаження тракторного двигуна та збільшенню 
витрат палива. 

На нерівномірність тягових опорів і технологічні показники роботи машин 
суттєвий вплив здійснює також швидкість руху МТА. Зі зростанням цього показ-
ника частота збурюючих факторів (нерівностей поверхні поля, опору середовища 
тощо) значно збільшується. 

Змінні збурення впливають і на роботу збиральних машин, викликаючи як 
нерівномірне завантаження двигуна трактора або самохідної машини, так і зміну 
завантаження робочих органів, що приводить до збільшення втрат урожаю. Так, 
наприклад, по даним випробувань вітчизняних і зарубіжних зернозбиральних 
комбайнів, збільшення подачі рослинної маси більше за пропускну здатність ком-
байну викликає різке підвищення втрат зерна молотаркою. Втрати зерна зроста-
ють зі збільшенням вологості, соломистості та засміченості рослинної маси. Зміна 
умов збирання врожаю приводить до частого забивання робочих органів і пода-
льшої зупинки машини.  
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Слід мати на увазі, що зовнішні чинники є змінними і у стаціонарних машин 
та агрегатів, а також їх комплексів в потокових лініях переробки та транспорту-
вання різних матеріалів (зерна, рослинної маси тощо). 

П’ятою особливістю і проблемою є вплив сільськогосподарської техніки на 
навколишнє природне середовище. Відбувається його забруднення вихлопними 
газами двигунів. Тому не випадково, що у США запатентовано спосіб одержання 
водного розчину амонію шляхом переробки відпрацьованих газів тракторних ди-
зелів. Розчин не тільки запобігає забрудненню середовища, а й може використову-
ватися як добриво, якщо додати його до поливної води. Великою проблемою є 
ущільнення грунту тракторами та самохідними машинами. 

Перелічені особливості функціонування сільськогосподарської техніки знач-
но впливають не тільки на продуктивність землеробства і тваринництва, створен-
ня та експлуатацію машин, а й на економіку сільськогосподарського виробництва. 

 
1.3. Негативні наслідки підвищення енергозабезпеченості і енергоозброє-

ності сільськогосподарського виробництва 
 
Інтенсифікація виробництва с.-г. продукції, яка останнім часом спостеріга-

ється в світі, призвела до того, що енергозабезпеченість і енергоозброєність с.-г. 
виробництва за останні 10-15 років підвищилася в 1,8…2,2 разів. Водночас поту-
жність тракторів, самохідних комбайнів і автомобілів, що приходиться на 1000 га 
ріллі, збільшилася щонайменше в 1,6 разів. Зміна поколінь машин, зокрема, пере-
хід тракторів від тягової концепції до тягово-енергетичної, призвела до підвищен-
ня їх потужності майже на 50%. Але при цьому питомі витрати трудових і матері-
альних ресурсів зменшилися не більше 15%. Разом з цим побічні дії тракторно-
комбайнової техніки на агроекосферу тільки погіршилися. 

Науковцями Е.В Жалніним і Р.С. Муфтеєвим в роботі зроблений докладний 
аналіз негативних явищ, пов’язаних з використанням традиційних тракторно-
комбайнових технологій (рис. 1.1). Серед вказаних проблем найбільш актуальною 
та нагальною набула практично в усьому світі проблема переущільнення ґрунтів 
ходовими системами важких тракторів і с.-г. машин. 

Збільшення маси енергетичних засобів і самохідних машин майже в 3 рази 
спричинило небажані порушення агрофізичних властивостей ґрунтів. Відомо, що 
машина масою 13-16 т надмірно ущільнює і руйнує структуру орного і підорного 
шарів ґрунту. Разом із збільшенням ваги тракторів, збільшується і вага ґрунтооб-
робних с.-г. машин та знарядь.  
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Рис. 1.1 – Класифікація негативних наслідків в рослинництві від впливу 
тракторно-комбайнових технологій на навколишнє середовище 

 
До 65 тон нині важить бурякозбиральний комбайн. А це вдвічі більша його 

вага, ніж у 1960 роки. Ущільнююча дія на грунт від рушіїв таких тракторів і само-
хідних машин досягає 1 м і глибше (рис. 1.2). При цьому спостерігається кумуля-
тивний характер ущільнення грунту на великій глибині, де не проводиться його 
механічний обробіток. А це також суттєво знижує родючі властивості ґрунту і 
зменшує урожайність с.-г. культур. 
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Рис. 1.2 – Ущільнення ґрунту рушіями важкої техніки 
 

За такою ситуацією у науково-практичній літературі нещодавно з’явився те-
рмін «машинна деградація ґрунту». Він означає комплекс шкідливих наслідків, 
які викликані високим тиском на грунт колесами, гусеницями ходових частин мо-
більної техніки та робочими органами ґрунтообробних машин. Один із найбільш 
вагомих факторів деградації грунтів є її переущільнення. 

Землеробською наукою достатньо глибоко вивчені вимоги рослин до умов їх 
життєдіяльності та росту. Вони докладно викладені в різних нормативах, біль-
шість з яких реалізуються за допомогою с.-г. машин. Це водно-повітряний режим 
ґрунту, площа живлення, глибина закладання насіння, норми добрив, поливу, от-
рутохімікатів і низки інших факторів, що оптимізує ріст і розвиток культурних 
рослин. Сучасні сорти і гібриди володіють достатньо високим потенціалом в часті 
імунітету і продуктивності. Але цей потенціал реалізується тільки частково. І 
причиною цьому є порушення оптимальних умов їх життєдіяльності і росту. 

Світовим науково-практичним досвідом встановлено, що оптимальні фізичні 
умови звичайно складаються в добре структурованих ґрунтах. Найціннішими з 
агрономічної точки зору є агрегати розміром від 0,5 до 5 мм (на думку інших вче-
них – від 0,25 до 10 мм). Структурованість ґрунту значною мірою залежить від 
гранулометричного складу, змісту гумусу, будови грунту (взаємного розташуван-
ня ґрунтових часточок). Остання характеризується об'ємною масою (або щільніс-
тю) та пористістю грунту. Щільність грунту – один із найважливіших фізичних 
його характеристик. 
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З часів наукових праць І.Б. Ревута про оптимальну і рівновагому щільність 
нині інтерес до цього показника значно виріс. Пов’язано це, насамперед, з про-
блемою переущільнення ґрунтів с.-г. технікою, а також із широким застосуванням 
мінімального обробітку ґрунту. Так у 2004 році вийшла в світ монографія «Щіль-
ність складання ґрунтів (генетичний, екологічний і агрономічний аспекти)» за ре-
дакцією відомого агрофізика і ґрунтознавця академіка УААН В.В. Медведєва. У 
неї на докладних експериментальних дослідженнях переконливо доведено вели-
кий вплив будови ґрунту на багато процесів, які протікають у ньому, та на ріст і 
розвиток рослин. 

Багаточисельними дослідженнями інших ґрунтознавців встановлено, що рос-
лини негативно реагують як на дуже щільний, так і на дуже пухкий склад ґрунту. 
Щонайкраще вони розвиваються за певною оптимальною щільністю. 

На підставі узагальнених даних багатьох дослідників, серед яких роботи І.Б. 
Ревута, В.В. Медведєва, А.М. Васильєва, А. Крупчатнікова, І.Н. Головченко, С.Е. 
Дроговоза, І.К. Коваленко, Я.Н. Мухортова, С.А. Наумова, С.С. Рубина, А.Я. Рас-
садина, В.А. Русанова, А.С. Кушнарьова та ін. випливає, що оптимальна щільність 
різниться залежно від типу ґрунтів, гранулометричного складу і біологічних груп 
с.-г. рослин. Відхилення щільності ґрунту від оптимальної, як убік збільшення, 
так і зменшення – погіршує умови життєдіяльності рослин та їх врожайність. 
Надмірно зменшена щільність ґрунту применшує кількість вологи і елементів жи-
влення в одиниці об'єму, погіршує схожість насіння. Надмірно збільшена щіль-
ність ґрунту обмежує ріст коріння, різко зменшує доступність вологи і забезпече-
ності рослин повітрям. Як наслідок це призводить до зниження урожайності різ-
них с.-г. культур від 5 до 50 %.  

Результати багаточисельних досліджень щодо впливу щільності ґрунту на 
урожай с.-г. культур формалізують стійку закономірність між цими показниками. 
За даними проф. Кушнарьова А.С. зменшення або збільшення щільності ґрунту, в 
порівнянні з оптимальною, на 0,1…0,3 г/см3 призводить до зниження урожаю с.-г. 
культур на 20-40% (рис. 1.3).  
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Рис. 1.3 – Вплив щільності грунту на урожай с.-г. культур: 1 – цукровий 
буряк; 2 – кукурудза; 3 – озима пшениця; 4 – сіно (люцерна) 

 
Найбільш докладно вплив щільності ґрунту на урожай с.-г. культур предста-

влений у монографії д.т.н., проф. Русанова В.А.. За його дослідженнями залеж-
ність функції «урожай-щільність» можна представити має вид: 

 
[ ]n

оптфmax )ρρ(CUU −−= 1
,  (1.1) 

 
де ρф, ρопт – фактичне і оптимальне значення щільності ґрунту, г/см3; 
Umax – максимальна величина урожаю, отримана при ρф = ρопт, т/га; 
С – емпіричний коефіцієнт, см3/г; 
n – показник ступеню. Більшість науковців вважають з достатньоє для прак-

тики точністю приймати n = 2. Але, за дослідженнями проф. Русанова В.А., не 
завжди це є приємним. Наприклад для озимої пшениці ним обґрунтоване значен-
ня n = 1,850. 

Результати оцінювання науковцями нинішнього стану ґрунтів при проведені 
ними різних наукових досліджень свідчать, що в багатьох випадках щільність аг-
рофонів становить 1,3-1,45 г/см3. За таким значенням величини щільності ґрунтів, 
ураховуючи залежності на рис. 1.3 та рівняння (1.1), можна стверджувати, що в 
при вирощуванні с.-г. продукції її виробники, у переважній більшості, недоотри-
мають врожаї щонайменше на 5-35%. 

На результат зменшення урожайності с.-г. культур також впливає надмірне 
ущільнення поворотних смуг на полі, площа яких становить 10-20% від площі по-
ля.  

Від переущільнення ґрунтів ходовими системами мобільних енергетичних 
засобів, с.-г. машин і транспортних засобів збільшується і опір ґрунту. За даними 
британського вченого Саймона Блемора більше 80% витрат енергії в землеробстві 
витрачається на те, щоб за допомогою одних машин відшкодувати збиток, що на-
несений іншими. 

В роботах науковців наголошується, що для збереження і відновлення родю-
чості ґрунтів, а також реалізації потенційної біологічної врожайності культурних 
рослин необхідно навчитися вирощувати їх без її руйнування та ущільнення само-
го об’єкту обробітку – ґрунту. 

Разом з проблемою переущільнення ґрунтів ходовими системами сучасних 
тракторів і самохідних машин в результаті підвищення енергозабезпеченості і 
енергоозброєності с.-г. виробництва позначилися і інші невирішені актуальні та 
нагальні проблемні питання, як для засобів праці, так і самих предметів праці. 
Проведений науковцем В.О. Улексіним аналіз стану і тенденцій розвитку засобів 
механізації землеробства і рослинництва дозволив об'єднати їх у такі групи: 

- погіршення родючості ґрунту через його ущільнення і руйнування рушіями 
машин; 

- низький енергетичний ККД машин через надмірні витрати енергії на само-
пересування та необхідність розпушування ущільненого шару; 
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- висока енергоємність та металоємність машин; 
- значна складність автоматизації виробничих процесів та низька пристосо-

ваність машин до технології точного землеробства; 
- виснаження запасів палива, придатного для двигунів внутрішнього згоряння 

– основних енергетичних установок сучасних мобільних машин; 
- негативний вплив машин на екосферу; 
- соціологічна не престижність праці. 
Також В.О. Улексін у своє монографії робить висновок про те, що сучасні 

технології виконання робіт за допомогою традиційних машинно-тракторних агре-
гатів вичерпали можливість їх вдосконалення і, як система, що постійно розвива-
ється, дійшла до стану насищення. Повсюдне застосування традиційних трактор-
но-комбайнових технологій, на думку таких вчених, як Тімонін В.Д., Жалнін Е.В., 
Муфтеєв Р.С., Жук В.Я., Дринча В.М., Погорілий Л.В., Улексін В.О., Надикто 
В.Т. та ін., створило ряд серйозних проблем, рішення яких неможливо в рамках 
загальноприйнятих способів вирощування культурних рослин. 

Проведений аналітичний огляд науково-практичної літератури в цьому на-
прямку дозволив підсумувати наслідки невирішених проблем застосування тра-
диційних тракторно-комбайнових технологій, які представлені у табл. 1. 

 
Таблиця 1.1 - Наслідки невирішених проблем застосування традиційних тра-

кторно-комбайнових технологій 
 

Недолік традиційних тракторно-
комбайнових технологій 

Наслідок недоліку 

Зростання продуктивності роботи 
с.-г. агрегатів 

Підвищення маси с.-г. агрегатів (з 3 т у 
перших агрегатів і до 24 т у деяких сучас-
них) 

Багатократне прикочування ґрун-
ту рушіями машин 

Відсоток покриття площі поля слідами ко-
ліс рушіїв становить більше 80% від пло-
щі поля. Зокрема, на вирощуванні зерно-
вих культур сумарна площа слідів коліс с.-
г. агрегатів складає 100-200%, а на пропа-
сних – 150-250%. 

Наявність великих поворотних 
смуг на полі ( від 10% до 20% від 
загальної площі поля) 

Смуги прикочуються агрегатами 6-20 ра-
зів 

Неминучість ущільнення орного і 
підорного смуг, руйнування стру-
ктури ґрунту 

Урожайність с.-г. культур зменшується на 
5-50%. 

Збільшення питомого опору ґрун-
ту на 12-90% 

Перевитрати пального при роботі агрега-
тів 

Велике буксування рушіїв тракто-
рів і самохідних машин 

Збільшення витрат пального агрегатами, 
зношування шин, руйнування структури 
ґрунту 
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Недолік традиційних тракторно-
комбайнових технологій 

Наслідок недоліку 

Збільшення кількості випускних 
газів від двигунів внутрішнього 
згорання 

Забруднення ґрунту і повітря 

Низька можливість автоматизації 
технологічних процесів 

Збільшення витрат праці 

 
За вищевказаних негативних наслідків від впливу тракторно-комбайнових 

технологій на навколишнє середовище ще в 30-і роки ХХ століття академік В.Р. 
Вільямс вимагав прибрати з полів колісну і гусеничну техніку. Однак, на сучас-
ному етапі – початку другої декаді ХХІ століття – еволюційний шлях створення 
нової техніки для сільського господарства неминуче призводить до того, що її 
вдосконалення досягається ціною послідовного зростання витрат на одиницю ко-
рисного ефекту. Створення нових машин направлено переважно по шляху вдос-
коналення традиційних принципів і ускладнення базових конструкцій, їх подоро-
жчання, тобто в напрямку, що вичерпало свій потенціал. 

На Україні вказані проблеми першим окреслив академік Л.В. Погорілий, 
який наголошував що: «…Збільшення валового виробництва продукції в рільниц-
тві можливо при остаточному відході від тягової концепції трактора. Мобільні 
енергетичні засоби будуть поступово перетворюватися з робочих енергомашин у 
носії і передавачі енергії робочим органам і машинам, які пересуваються по спе-
ціальній колії або штучно створених доріжках». 

На підставі вищевикладеного не викликає сумніву і здорового глузду той 
факт, що найбільш перспективним напрямком усталеного розвитку сільського го-
сподарства є впровадження передових технологій і технічних засобів. В свою чер-
гу перспективні інноваційні технології повинні ґрунтуватися на ощадних адапти-
вно-ландшафтних системах землеробства, які сприяють підвищенню родючості 
ґрунтів при мінімальних витратах праці і енергії. При цьому вони повинні забез-
печувати оптимальну щільність складання орного шару при зменшенні числа 
проходів с.-г. агрегатів по полю. Оскільки щільність складання грунту – є найва-
жливішим фактором її родючості, одним із головних показників якості обробітку, 
що впливає на ріст і розвиток рослин і визначає умови життєзабезпеченості їх жи-
вильними речовинами і вологою. 

Машини і засоби механізації виробництва с.-г. продукції повинні забезпечу-
вати ці вимоги технологій. Для підвищення ефективності їх взаємодії і у відповід-
ності з тенденціями науково-технічного прогресу в області механізації необхідно 
постійно підвищувати рівень функціонування технічних засобів за рахунок ком-
плексної механізації, електрифікації, автоматизації і роботизації с.-г. виробницт-
ва, щоб забезпечити оптимальні технологічні, енергетичні, екологічні, техніко-
економічні та інші показники роботи. 

 
1.4. Розвиток способів зменшення ущільнення ґрунту 
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З метою зниження ущільнюючої дії рушіїв мобільної с.-г. техніки на грунт 
агроінженерами та науковцями пропонується низка технічних і технологічних рі-
шень. Серед них самими очевидними способами є або зменшення ваги машини, 
або збільшення контакту опорної поверхні рушіїв з грунтом. У першому випадку 
ми одразу стикаємося з протиріччям класичних законів механіки – якщо зменши-
ти вагу трактора, то і тиск на грунт зменшиться, але також погіршаться і його тя-
гово-зчіпні властивості. Тому, щоб зберегти тягово-зчіпні властивості на необхід-
ному рівні доводиться використовувати великі грунтозачепи і збільшувати площу 
контакту коліс с грунтом. Останнє досягається за рахунок здвоювання або зтрою-
вання коліс (рис. 1.4 а, б), встановленні коліс з широкопрофільними і арочними 
шинами (рис. 1.4 в), зниження тиску повітря в шинах.  

Незважаючи на певні переваги, які можна отримати в результаті спарювання 
коліс енергетичних засобів, є і іншій негативний бік цього технічного прийому. 
Зокрема, це стосується ущільнення ґрунту між спареними колесами трактора, що 
залишає гребні ріллі на полі, підвищення коефіцієнту опору перекочування, раді-
усу повороту, погіршення його керування тощо.  

Також при використанні на тракторах шин наднизького тиску не дозволяє 
розвивати ними достатньої рушійної сили для долання тягового опору агрегату. 
Саме з цієї причини вони не знайшли використання на машинно-тракторних агре-
гатах. 

Водночас рішення проблеми ущільнення грунтів ходовими системами мобі-
льної техніки супроводжується ускладненням конструкції машин, значним ростом 
витрати палива, а саме головне – вирішує проблему тільки частково, оскільки 
вплив на грунт все ж таки залишається.  

 



 17 

 
 

Рис. 1.4 – Технічні заходи зменшення ущільнюючої дій колісних рушіїв 
мобільних засобів на грунт 

 
Зменшити тиск на грунт і покращити тягові характеристики трактора можна, 

якщо використовувати замість пневматичного колеса металеві гусениці (рис. 
1.5а). При цьому питомий тиск на грунт і глибина колії від рушіїв зменшується 
(наприклад для трактора К-701 в 2 рази). Але до недоліків металевих гусениць 
відносять: руйнування покриття доріг, передача вібрацій від двигуна і механізмів 
ґрунту, від чого він сильно ущільнюється, нерівномірно розподіляється пляма ко-
нтакту з ґрунтом. Оскільки вертикальне навантаження від кожного катка гусениці 
трактора передається на грунт через один трак і в результаті статичний тиск в зоні 
її контакту збільшується в декілька разів. 

Оснащення гусеничного трактора гумовою пневматичною гусеницею з авто-
матичним натягом (рис. 1.5б) також має низку негативних наслідків від їх засто-
сування. Зокрема, у порівнянні з металевою гусеницею це можливість проколу, 
низькі тягові якості на ковзких покриттях, чутливість до низьких температур по-
вітря, низька ремонтопридатність, відносно низький термін служби ходової час-
тини тощо. 
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Рис. 1.5 – Приклади тракторів на металевих гусеницях (а) і з гумовою 
пневматичною гусеницею (б) 

 
Інший спосіб зменшити ущільнюючої дії рушіїв мобільної техніки на грунт – 

це зменшення кількості операцій в технологічного циклі вирощування культур. 
На практиці наглядно реалізується такий шлях за рахунок використання комбіно-
ваних сільськогосподарських агрегатів. 

У країнах з високорозвиненим сільським господарством давно відмовилися 
від багатоопераційних технологій передпосівної обробки ґрунту і велику увагу 
приділяють зменшенню загальної кількості операцій з обробітку ґрунту однокра-
тною багатофункціональною операцією. Майже повсюдно застосовують комбіно-
вані технологічні агрегати для підготовки ґрунту під посів (рис. 1.6). 

 

 
 

Рис. 1.6 – Схеми складання комбінованих багатофункціональних МТА: 
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а) МТА, у яких серійні одноопераційні машини (або знаряддя) послідов-
но з'єднані між собою за допомогою зчіпок; б) агрегати, у яких енергетичний 
засіб агрегатується з моноблочною машиною, на рамі якої можуть закріплю-
ватися постійні або змінні робочі органи; в) МТА, складені з декількох одно-
операційних машин/знарядь, одні з яких навішуються на передній, а інших – 

на задній навісний механізми трактора 
 
Основними недоліками першого способу складання комбінованих агрегатів 

(див. рис. 1.6 а) є їх громіздкість та металоємність. Одноопераційні серійні маши-
ни, які входять до складу цих агрегатів, звичайно розраховані на самостійну робо-
ту із тракторами при їхньому оптимальному завантаженні. Тому, у них часто не 
збігаються ширина захвата і оптимальна швидкість роботи, що істотно ускладнює 
вибір оптимальних параметрів складеного комбінованого агрегату.  

До недоліків комбінованих МТА другої схеми варто віднести більш складну 
конструкцію рами, нагромадження на ній робочих органів, що часто ускладнює 
обслуговування машини, збільшує тенденцію до забивання робочих органів ґрун-
том і рослинними залишками, знижує експлуатаційну надійність у порівнянні з 
одноопераційними машинами/знаряддями. 

Найбільш перспективною є третя схема складання агрегатів. Але для їх скла-
дання за такою схемою потрібно енергетичний засіб з переднім начіпним механі-
змом, передній вал відбору потужності, реверсивний пост керування або реверси-
вну трансмісію, двигун із двома рівнями потужності і т.і. 

Інший спосіб рішення проблеми негативної дії ходових систем мобільної 
техніки на грунт полягає у зменшенні кількості складових агротехнічного ком-
плексу. Сутність такого методу полягає в тому, що важкий «тягар» винести до 
краю поля, а на самому полі залишити тільки сільськогосподарське знаряддя, яке 
рухається за допомогою тросу від «тягаря». Такий «самохідний паровий плуг» за-
пропонував ще у кінці ХІХ століття засновник німецького сільськогосподарського 
товариства (DLG) агроінженер Макс Айт (рис. 1.7 а). В якості «тягачів» тут ви-
ступають так звані «парові трактори» (рис. 1.7 б). 

 

 
 

Рис. 1.7 – Самохідні парові плуг та трактор 
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За таким способом обробітку ґрунту свого часу у Московському інституті 

інженерів сільськогосподарського виробництва був створений реактивний плуг, 
де не потрібний трактор (рис. 1.8). В центрі плуга на рамі встановлений невели-
кий двигун. Від нього вперед і під кутом 70…80º відносно друг друга розходяться 
дві гусениці. Кожне із 16 ланцюгів гусениці – це робочий орган. Вони почергово 
входять в грунт, відрізають, обертають і рихлять певний його шар. При русі вини-
кає реактивна сила, яка направлена уперед. В порівнянні із серійними орними 
плугами реактивний плуг підвищує продуктивність праці в 3…4 разів, та зменшує 
витрати потужності на 70%. Але ж ця економія авторами розглядається, як пито-
ма. Зрозуміло, що для долання тягового опору таким плугом, що еквівалентне 
опору серійного плуга ПЛН-5-35 вже потрібний не малий, а достатньо потужний 
двигун. А маса реактивного плуга, при цьому, повинна бути настільки велика, що 
забезпечить достатню його заглиблюваність та зчіплюваність з ґрунтом. Тому та-
ка доволі гарна ідея не знайшла практичної реалізації в світі.  

 

 
 

Рис. 1.8 – Схема і принцип роботи реактивного плуга: а) робота ґрунто-
вої фрези; б) принципова схема плуга: 1-корпус; 2-ланцюг; 3-двигун; 4-

опорне колесо 
 
З точки зору поки маловідомої теорії розв'язання винахідницьких завдань 

(ТРВЗ) розвиток с.-г. машин відбувається в напрямку зменшення площі слідів їх 
рушіїв на полі. Відповідно до цієї теорії на зміну No-till технології з технологічної 
колією приходять мостові системи (рис. 1.9). 
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Рис. 1.9 – Розвиток машин в напрямку зменшення площі слідів їх рушіїв 
на полі (за теорією ТРВЗ) 

 
Тобто на думку вчених цієї теорії вирішити проблему ущільнення ґрунту 

можна шляхом зменшення площі слідів рушіїв енергозасобів на полі (рис. 1.10). 
Ними вважається, що, в традиційному обробітку ґрунту, де використовуються аг-
регати різної ширини захвату та з різною колією, відсоток покриття площі поля 
слідами коліс рушіїв становить більше 80%. Перехід до технологій мінімального 
обробітку (No-till) зменшує покриття слідами від рушіїв коліс на полі до 46%. Пе-
рехід на колійну систему землеробства, або як її називають закордонні науковці – 
Controled Traffic Farming (CTF), дозволяє значно збільшити ефект у зменшенні 
ущільнюючої дії рушіїв коліс ходових систем агрегатів на грунт, залишивши по-
криття площі слідів коліс на полі не більше 14%. Якщо реалізувати принципи ко-
лійної технології землеробства мостовими тракторами, типу Доулера, то площа 
від слідів їх коліс зменшується до 7-10%. Відмінною особливістю мостових трак-
торів від інших енергозасобів є те, що вони пересуваються по постійній колії, яка 
розташована на відстані, рівному їх прольоту, в зоні якій і розміщуються сільсь-
когосподарські знаряддя. 
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Рис. 1.10 – Концепція розвитку технологій обробітку ґрунту та засобів 
механізації шляхом зменшення площі контакту з полем, яка здійснюється в 
напрямку: від багато хаотичних слідів на полі – менше хаотичних слідів – 

упорядкування слідів – зменшення упорядкованих слідів – до відсутності ко-
нтакту зовсім 

 
За вказаною теорію ТРВЗ випливає, що повне виключення негативного впли-

ву ходових систем на грунт можна досягти використанням агромостів, які пред-
ставляють собою сільськогосподарський агрегат, що базується на парі рушіїв, і 
який переміщується по напрямних, які прокладені уздовж поля. 

Як і будь-яка інша глобальна технологічна система, одночасно пов’язана з 
природними, технічними і соціально-економічними чинниками, „нульовий» обро-
біток поряд з низкою незаперечних переваг має і негативні сторони (табл. 1.2). 

 
Таблиця 1.2 – Переваги і недоліки no-till систем обробітку грунту 

 

Позитивні сторони Застереження 

1. Різке, у 3-5 разів підвищення про-
дуктивності праці. 

1. За наявності на поверхні ґрунту після-
жнивних решток, особливо таких потуж-
них, які залишаються після кукурудзи, 
спостерігається зниження температури 
ґрунту навесні на 2,8-5,00С. При цьому 
етапи органогенезу польових культур 
зміщуються на пізніші строки. Виникає 
потреба посилення фосфорного живлення 



 23 

Позитивні сторони Застереження 

рослин, зміни строків сівби ярих. 
2. Можливість здійснення сівби 
польових культур у найкращі агроте-
хнічні строки. 

2. Можливість перезволоження орного 
шару на ґрунтах, що слабо дренуються, 
яке супроводжується різким зниженням 
їхньої біологічної активності. Компенса-
ція цього недоліку досягається підвищен-
ням дози азоту на 25-30 кг. 

3. Скорочення витрат на оплату праці 
у 1,6 раза, придбання техніки - 1,5, 
пальне - у 2,2 раза. З урахуванням ви-
трат на добрива, вапно, гербіциди та 
інсектициди, робочу силу, сушіння 
економія сукупних прямих витрат 
становить за даними зарубіжних кра-
їн 12%. На вітчизняному ринку ця 
структура витрат може бути іншою у 
зв'язку зі значно меншою ціною ро-
бочої сили та інших складових ви-
трат. 

3. Погіршення умов роботи дренажних 
систем на осушуваних землях. 
 

4. Зниження рівня евтрофікації водо-
йм завдяки обмеженню попадання в 
них елементів, які  
викликають бурхливий розвиток во-
доростей. 

4. Із зменшенням глибини обробітку і пе-
реходом на технології „нульового" обро-
бітку зростає негативний прояв 
мікропонижеиь («блюдець»), особливо у 
роки формування притертої льодової кір-
ки на озимих. (Під „блюдцями" в зоні Лі-
состепу знаходиться 14 % території, у зо-
ні Полісся – до 20 %). 

5. Захист ґрунтів від ерозії, дефляції і 
антропогенного переущільнення. 
 

5. Можливість зниження польової схожо-
сті насіння внаслідок насичення посівно-
го шару післяжнивними рештками, що 
супроводжується необхідністю підви-
щення норм висіву на 15-25%. 

6. Можливість значного підвищення 
вмісту в ґрунті органічної речовини і 
гумусу. 
 

6. За мінімального й „нульового" обробі-
тку ґрунту контроль забур'яненості посі-
вів є складнішим і дорожчим, ніж за зага-
льноприйнятого обробітку на 15-100% 
залежно від культури і типу сівозміни. 

7. В умовах достатнього зволоження 
підвищення коефіцієнтів викорис-
тання елементів живлення рослин з 
мінеральних добрив, у першу чергу, 
фосфору (особливо за помірних доз 
внесення) завдяки локалізації добрив 

7. За систем мінімального і «нульового» 
обробітку ґрунту погіршується дія ґрун-
тових гербіцидів у зв'язку з утриманням 
частини препаратів на після-
післяжнивних рештках, а також посиле-
ною детоксифікацією діючих речовин у 
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Позитивні сторони Застереження 

і кореневої системи у найбільш біо-
логічно активному поверхневому ша-
рі. 

біологічно активному поверхневому шарі. 
Іноді причиною послаблення токсичності 
ґрунтових гербіцидів є підкислення ґрун-
ту у верхньому 10 см шарі. 

8. Збереження ґрунтової вологи від 
втрат на фізичне випаровування (у 
степових провінціях Канади + 24 мм). 
 

8. За інтенсивного захисту посівів від бу-
р'янів за мінімального і „нульового" об-
робітків посилюється ризик появи резис-
тентних до гербіцидів популяцій бур'яно-
вої флори. 

9. Зменшення емісії С02 в атмосферу 
внаслідок зниження витрат пального 
у річному циклі польових робіт. 

9. На фонах мінімального і „нульового" 
обробітків ускладнюється боротьба з ми-
шовидними гризунами. 

10. Збагачення ґрунтів на мікро- і ме-
зофауну зокрема на дощові черв'яки, 
які відіграють значну позитивну роль 
у формуванні родючості ґрунтів. 

10. За мінімального і „нульового" обробі-
тків ґрунту створюються напружені умо-
ви для підтримки сприятливого фітосані-
тарного стану посівів. Це пов'язано з на-
явністю на 
поверхні ґрунту рослинних решток, на 
яких зберігаються джерела інфекції, за-
лучаються шкідники, що відкладають на 
них яйця, створюються сприятливі умови 
для виживання шкідників у зимовий пе-
ріод. 

11. Можливість вилучення сотень мі-
льйонів С02 з атмосфери і закріплен-
ня його у формі органічної речовини 
ґрунту. 
 

11. За посушливих умов можливий недо-
бір урожаю і зниження якості зерна пше-
ниці озимої з причин збіднення на пожи-
вні речовини нижньої половини орного 
шару та їх позиційної недоступності за 
пересихання верхнього 10 см шару. 

12. Можливість за певних умов (але 
далеко не завжди) підвищення уро-
жайності польових культур і знижен-
ня собівартості продукції рослинниц-
тва. 
 

12. На фонах з великою кількістю на по-
верхні ґрунту рослинних решток знижу-
ється ефективність підкормок азотом роз-
кидним методом. За попадання карбаміду 
на поверхню решток втрачається 1/3 азо-
ту. 

13. Вирівнювання поверхні полів 
унаслідок чого покращуються умови 
праці механізаторів і функціонування 
технічних засобів та зниження вібра-
ційних навантажень на організм лю-
дини і метал. 

13. 3а тривалого агрохімічного „наванта-
ження" на поверхневий шар ускладню-
ється підтримка оптимальних фізико-
хімічних параметрів родючості ґрунту. їх 
корекція за рахунок вапнування має здій-
снюватись меншими дозами й удвічі час-
тіше, ніж при загальноприйнятому обро-
бітку. 
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 14. 3а значної виснаженості ґрунтів сере-
днього і важкого гранулометричного 
складу при залишенні їх без обробітку у 
перші  

 роки запровадження no-till системи спо-
стерігається явище сезонної цементації зі 
значним підвищенням щільності будови 
ґрунту та різким зниженням продуктив-
ності агрофітоценозів. Відновлення оп-
тимальних параметрів щільності ґрунту 
відбувається поступово протягом 3-4 ро-
ків. 

 15. Висока ціпа основного технічного за-
собу для „нульового обробітку ґрунту - 
сівалок безпосередньої сівби, тому заміна 
наявної ґрунтообробної і посівної техні-
ки, яка здебільшого відпрацювала амор-
тизаційні строки, є серйозною фінансо-
вою проблемою для будь-якого господар-
ства. Ціпа різних комплексів з різною 
шириною захвату і комплектом колива-
ється у межах від 30 до 300 тис. у.о. 

 16. Запровадження технологій „нульово-
го" обробітку ґрунту вимагає вищої ква-
ліфікації агрономічного і технічного пер-
соналу. 

 17. Різка зміна технологій вирощування 
польових культур на значних площах 
може супроводжуватися загостренням 
проблем сільського безробіття. 

 18. Ці ж самі проблеми можуть виявитись 
і в галузі сільськогосподарського маши-
нобудування. 

 19. Посіви за no-till технологій можуть 
протягом певного часу бути пожежне не-
безпечними, особливо коли поля не є «за-
критими зонами», як у фермерів США і 
Канади, а вільними для доступу будь-
кого. 

 
Контрольні питання: 
1. Сутність організації та ведення рослинництва.  
2. Які фактори впливають на ріст рослин? 
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3. З точки зору механізації грунт це що? 
4. Які якості грунту Ви знаєте? 
5. Дайте визначення гумусу та родючості. 
6. Що таке закон автотрофності. 
7. Перерахуйте особливості сільськогосподарського виробництва. Що таке 

ерозія і які види ерозії ви знаєте? 
8. Який характер має залежність ступеня ущільнення ґрунту і урожайності с.-

г. культур? 
 
Тема 2: ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ЗАСО-

БІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
 
2.1. Сучасні концепції розвитку мобільних енергетичних засобів 
 
Будь-яка концепція розвитку мобільних енергетичних засобів має забезпечу-

вати підвищення продуктивності праці, зниження енергетичних витрат і матеріа-
лів, екологічну безпеку використання, високу універсальність і зайнятість протя-
гом року, необхідну надійність і рівень уніфікації тощо. 

Серед відомих наукових концепції розвитку с.-г. машинобудування розгля-
немо наступну (рис. 2.1). 

 

 
 

Рис. 2.1 – Наукова концепція розвитку енергетичних засобів 
 

Проведене на початку 80–х років минулого століття в НАТІ прогнозування 
розвитку енергетичних засобів с.-г. виробництва показало, що в процесі своєї ево-
люції кожне з них повинно пройти три основних стадії (див. рис. 2.1). 
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На першому етапі розвиток конструкції трактора відбувається відповідно до 
тягової концепції, задовільно описуваної логістичною кривою ТЗ (див. рис. 2.1). 
Параметрична основа цієї концепції полягає у погодженості потужності двигуна 
(Ne) і маси енергетичного засобу (Мек) таким чином, що перша може бути цілком 
реалізована через тягове зусилля трактора, який в даному випадку є мобільним 
тяговим засобом (ТЗ). 

Ріст потужності двигуна ТЗ неодмінно супроводжується відповідним збіль-
шенням його експлуатаційної маси. Але енергонасиченість (Е) тягового засобу 
(тобто відношення Ne до Мек) варіює при цьому мало й в основному є величиною 
постійною. 

Відношення потужності двигуна (Ne, кВт) до експлуатаційної маси трактора 
без баласту (Мек, т) характеризує рівень його енергонасиченості (Ет, кВт/т): 

  
Ет = Ne / Мeк.(2.1) 

 
Енергонасиченість колісних тракторів тягової концепції, тяговий клас яких 

представлений середньою значиною даної величини, знаходиться на рівні при-
близно 14,8 кВт/т. У гусеничних машин цей показник на 27% менший.  

 Оскільки на сучасному етапі розвитку суспільства перспективи задоволення 
вищезазначених вимог агрегатами на базі тракторів старої тягової концепції прак-
тично вичерпані, то науковцями запропоновано нову – тягово-енергетичну конце-
пцію створення мобільних енергетичних засобів. Згідно з її положенням трактор є 
вже тягово-енергетичним засобом (ТЕЗ) (рис. 2.1). Ріст потужності двигуна 
останнього не супроводжується при цьому відповідним зміною його експлуата-
ційної маси, тобто 

 
Ne / Мек = var.   (2.2) 

 
У той час, як значина Ne збільшується згідно технологічних вимог, величина 

Мек зростає з метою забезпечення відповідної міцності та безпеки конструкції 
енергетичного засобу. 
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Розвиток конструкції трактора у завершальній фазі другої логісти ТЕЗ (рис. 
2.1) буде відрізнятися істотною перевагою енергетичних функцій. В результаті 
потужність двигуна тягово-енергетичного засобу (тобто ТЕЗ) навіть при повному 
його баластуванні не може бути цілком реалізована через тягове зусилля. Роз-
глянемо декілька прикладів розвитку енергетичних засобів в Україні. Трактор 
МТЗ-80.1.26 свого часу мав енергонасиченість 16,2 кВт/т. Потужність його дви-
гуна цілком реалізувалася через тягове зусилля. А тому цей трактор був яскравим 
представником тягової концепції. Після нього популярністю користувався трактор 
КИЙ-14102. Але він вже мав енергонасиченість 19,4 кВт/т. Потужність його дви-
гуна вже неможна було повінчаю реалізувати через тягове зусилля. І на той час в 
Україні розпочалася ера тракторів тягово-енергетичної концепції. Сьогодні за ці-
єю концепцією лінійка вітчизняних тракторів ХТЗ серії 240К тягового класу 3 вже 
мають енергонасиченість близько 21 кВ/т. На відміну від радянського трактора Т-
150К такого ж тягового класу, який мав енергонасиченість 15,6 кВт/т. Тобто у 
сільськогосподарське виробництво сьогодні прийшли трактори нової тягово-
енергетичної концепції. Їх ефективне використання буде залежати, насамперед, 
від розуміння нових принципів їх агрегатування. 

І третя стадія розвитку мобільної енергетики передбачає поступове перетво-
рення тягово-енергетичних засобів у стаціонарні (СЕЗ) (див. рис. 2.1). 

 
2.2. Перспективи ефективного використання енергонасичених мобіль-

них енергетичних засобів 
 
 У минулому тракторобудівники випускали енергетичні засоби тягової кон-

цепції, у яких відношення потужності двигуна (кВт) до маси трактора (у тоннах) 
було майже постійним і, як правило, не перевищувало 15 кВт/т. Тому потужність 
двигуна трактора типу МТЗ–80/82 масою до 4 т практично була близькою до 60 
кВт (тобто 82 к.с.). Енергетичний засіб масою 8 т (типу Т–150К) мав двигун по-
тужністю 165 к.с. (121,3 кВт), що відповідало енергонасиченості трактора на рівні 
15,1 кВт/т.  

 Більше того, усі енергетичні засоби були поділені на тягові класи і мали за-
кріплену за ними і адаптовану до них Систему машин. Все це дозволяло вченим 
створювати на основі вітчизняних тракторів потрібні сільгоспвиробникам досить 
ефективні машинно-тракторні агрегати.  

 Нині на європейському і світовому ринках все більше з’являється тракторів 
тягово-енергетичної концепції. Згідно з її вимогами відношення потужності дви-
гуна до маси трактора не залишається постійним. Навпаки, воно має тенденцію до 
постійного зростання.  

 На думку багатьох учених у найближчому майбутньому номінальна енерго-
насиченість тракторів повинна становити приблизно 32…34 кВт/т. Проф. В.Т. На-
дикто здійснено прогноз динаміки енергонасиченості (Ен) колісних українських, 
російських, білоруських і європейських тракторів до 2030 р. Зокрема, ним встано-
влено, що цей процес описується такою логістичною кривою: 

 
Ен = 35⋅[1+th(0,011⋅t – 0,727)],  (2.3) 
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де t – роки. 
Графічна інтерпретація залежності (2.3) показує (рис. 2.2), що у 2030 р. пока-

зник енергонасиченості енергетичних засобів може знаходитися на рівні 25 кВт/т.  
 

 
 

Рис. 2.2 – Прогноз динаміки енергонасиченості тракторів до 2030 року 
  
Практично це означатиме, що енергетичний засіб масою 8 т (наприклад укра-

їнського Т–150К) буде обладнаний двигуном з потужністю уже не 120, як нині, а 
200 кВт (тобто 272 к.с.). Зазначимо, що раніше таку потужність мав двигун трак-
тора типу К–701. Але ж його експлуатаційна маса була на рівні 12 т і агрегатував-
ся він, як відомо, зовсім з іншими (більш широкозахватними) машинами/ знаряд-
дями, ніж той же трактор типу Т–150К. 

У зв’язку з цим виникає логічне питання: як і з чим мають експлуатувати 
сільгоспвиробники енергетичний засіб, енергонасиченість якого становить 25 
кВт/т і більше? Теоретично підготовленому експлуатаційнику не зрозуміло, що 
робити з трактором типу Т–150К, потужність двигуна якого дорівнює щонаймен-
ше 270 к.с. 

Щоб сформулювати об’єктивну відповідь на це питання, слід згадати про пе-
ревитрати пального двигуном, ступінь завантаження якого менший за 90%. А за 
потужності двигуна трактора типу Т–150К на рівні 270 к.с. цей показник на прак-
тиці досить проблематично довести і до 75%.  

 Задля поінформованості читача зазначимо, що і згаданий вище австрійський 
трактор «Steyr 8300» через свою надмірну енергонасиченість повністю втратив 
функції тягача. В результаті фірма-виробник змушена була розробити для нього 
свою систему машин і знарядь. Причому, більшість із них мали не пасивний, а ак-
тивний привод робочих органів.  
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 З викладеного вище випливає однозначний висновок, що при придбанні 
енергетичного засобу орієнтуватися лише на потужність двигуна – надто ризико-
вана річ. Нині обов’язково слід знати його енергонасиченість. І якщо вона більша 
за 15 кВт/т, то фірма-виробник має запропонувати потенційному експлуатаційни-
ку систему ефективної реалізації на практиці підвищеної потужності двигуна тра-
ктора. В першу чергу слід врахувати, що енергетичні засоби тягово-енергетичної 
концепції повинні мати розгалужену систему відбору і передачі потужності на 
привод технологічної частини машинно-тракторного агрегату. Інакше споживач 
матиме проблеми, зумовлені ефективністю (в першу чергу – економічністю) агре-
гатування енергонасиченого трактора. 

 Знання потужності двигуна і енергонасиченості сучасного енергетичного 
засобу дасть можливість досить просто визначити його експлуатаційну масу, а 
значить і інформативні для нас параметри – тяговий клас та номінальне тягове зу-
силля. Саме ці конструктивні показники, а не потужність двигуна дозволяють 
отримати інформацію щодо тих машин, які слід агрегатувати з даним трактором. 
 Розглянемо наступний приклад. Нехай маємо трактор, потужність двигуна 
якого становить 130 кВт/т, а енергонасиченість – 16 кВт/т. Це означає, що експлу-
атаційна маса даного енергетичного засобу дорівнює 130/16 = 8,125 т, а експлуа-
таційна вага – близько 80 кН.  

 Відомо, що у сучасних тракторів у середньому 45% експлуатаційної ваги 
припадає на розвинуте ним тягове зусилля. В даному випадку воно становить 
80∙0,45 = 36 кН. А згідно з ГОСТ 27021–86 (бо власного стандарту в Україні ще 
немає) – це відповідає трактору тягового класу 3. Якщо цю цифру (тобто 3) по-
множимо на 10, то отримаємо приблизне середнє значення номінального тягового 
зусилля даного енергетичного засобу. В даному випадку – це 30 кН. Далі, знаючи 
тяговий опір того чи іншого знаряддя, будь-який фахівець з технічною освітою 
визначить потрібний склад відповідного машинно-тракторного агрегату. 

 А от здійснити аналогічні міркування, виходячи лише із потужності двигуна 
трактора, – практично неможливо. І саме тому, що нині тягова концепція розвитку 
мобільних енергетичних засобів невпинно замінюється прогресивною новою – тя-
гово-енергетичною. 

 Саме через це, починаючи з 60–их років, у нас існував типаж тракторів за 
номінальним тяговим зусиллям (тяговим класом), а не за потужністю двигуна. За-
пропоновані в ГОСТ 27021–86 співвідношення між тяговими класами вітчизняних 
тракторів і категоріями груп потужності двигунів закордонних енергетичних за-
собів є надуманими, тому що принаймні в жодній країні Європи офіційного типа-
жу тракторів за потужністю двигуна просто не існує.  

 З цим твердженням погодилися ті російські вчені, які свого часу були при-
четні до розроблення ГОСТ 27021–86. Справа в тому, що вказані в цьому докуме-
нті стандарти класифікують на самі закордонні трактори (причому чомусь тільки 
колісні), а регламентують розміри і вимоги до їх триточкових задніх навісних 
пристроїв або за величиною реалізованої потужності через вал її відбору (ISO 
730–1:1977, ISO 730–2:1979, ISO 730–3:1982, ISO/DIS 730), або за величиною ма-
ксимальної тягової потужності (PAES 118:2001).  
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 Тому, запропонована в ГОСТ 27021–86 (СТ СЭВ 628–85) система розподілу 
тракторів 10 тягових класів на аналогічні 4 групи за потужністю двигуна є хиб-
ною, а її використання може призводити до принципових помилок у системі агре-
гатування енергетичних засобів. І чим скоріше ми це зрозуміємо, тим швидше 
розробимо вітчизняний типаж сільськогосподарських тракторів, класифікаційни-
ми параметрами якого будуть номінальне тягове зусилля трактора (тяговий клас) 
та його енергонасиченість.  

 Отже, згідно з проведеним прогнозом (див. рис. 2.2) у 2030 р. енергонасиче-
ність тракторів сільськогосподарського призначення становитиме 25 кВт/т. У по-
рівнянні з існуючою нині ( в середньому 15 кВт/т) – це майже на 67% більше.  

При прийнятті рішення відносно вибору того чи іншого трактора нині слід 
враховувати не тільки потужність його двигуна, а й експлуатаційну масу. Це до-
зволить правильно визначитися з тяговим класом, рівнем енергонасиченості трак-
тора, а отже і з системою його ефективного агрегатування. 

В першу чергу слід врахувати, що енергетичні засоби тягово-енергетичної 
концепції повинні мати розгалужену систему відбору і передачі потужності на 
привід технологічної частини МТА. Оскільки вони можуть використовуватися у 
складі тягових, тягово-привідних і транспортних агрегатів (включаючи роботу з 
сідельними напівпричепами), то до них висуваються додаткові вимоги. А саме: 
відповідність транспортним габаритам, обмежені осьові та тягові навантаження, 
наявність ефективних систем гальмування і повороту тощо.  

Попри все, у найближчому майбутньому більшість часу трактори нової кон-
цепції будуть використовуватися в тяговому варіанті. Одним із шляхів більш пов-
ного використання потужності двигуна при цьому розглядається баластування 
енергетичного засобу. Баластування систематично пропагують закордонні вироб-
ники тракторів. Для прикладу розглянемо заявлений уже і на нашому ринку енер-
гетичний засіб Fendt–936. За потужності двигуна 260 кВт і експлуатаційної маси 
10 т його енергонасиченість становить 26 кВт/т. Тобто він є трактором тягово-
енергетичної концепції. 

Фірма, яка його виробляє, стверджує, що експлуатаційна маса цього трактора 
шляхом баластування може бути збільшена до 15 т. Виходить, що один і той же 
енергетичний засіб без баласту є трактором тягового класу 4, з проміжним балас-
туванням – тягового класу 5, а з повним баластуванням – класу 6.  

В принципі такий підхід змушує розглядати його як одну із практичних схем 
створення трактора перемінного тягового класу. Та чи реально це насправді? А 
якщо і реально, то в якій мірі? 

Для відповіді на це запитання розглянемо такий приклад. Нехай потужність 
двигуна трактора тягового класу 3 колісної формули 4К4 (типу ХТЗ–17221) як і у 
Fendt–936 дорівнює 260 кВт, а максимальна значина його номінального тягового 
зусилля становить 36 кН (див. табл.). При ϕкрн = 0,4 цього можна досягти за екс-
плуатаційної маси 36/(0,4⋅9,81) = 9 т, що практично відповідає паспортній значині 
для ХТЗ–17221 (8,98 т). За таких параметрів Ne i Gек даний енергетичний засіб є 
трактором тягово-енергетичної концепції, оскільки його енергонасиченість стано-
вить 28,9 кВт/т.  
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Тепер спробуємо шляхом баластування перевести цей енергетичний засіб із 
тягового класу 3 до тягового класу 5. Максимальна значина тягового зусилля в 
цьому випадку має становити 54 кН (див. табл.), а експлуатаційна маса 
54/(0,4⋅9,81)=13,8 т.  

Із розрахунків випливає, що для досягнення поставленої мети трактор ХТЗ–
17221 слід довантажити баластом масою 4,8 т. В принципі технічна здійсненність 
цього заходу цілком можлива, хоча для даного енергетичного засобу нині вона 
певною мірою проблематична.  

Проте припустимо, що баласт масою 4,8 т розміщено на тракторі так, що на 
кожне його колесо припадає 1,2 т. Далі слід врахувати дві дуже важливі обстави-
ни. Перша із них полягає у допустимій вантажопідйомності шин. Колеса ХТЗ–
17221 обладнані шинами 21,3R26. Передні рушії цього енергетичного засобу 
більш навантажені (приблизно 60% від загальної маси трактора), а тому рекомен-
дований тиск повітря в їх шинах найчастіше становить 120 кПа. В шинах задніх 
коліс його пропонують при цьому утримувати на рівні 100 кПа.  

Як бачимо, за відсутності баласту на кожне із передніх коліс трактора припа-
дає маса приблизно 2,7 т, а задніх – 1,8 т. При баластуванні ж ця величина зросте 
до 3,9 і 3,0 т відповідно.  

Водночас, згідно з ГОСТ 7463–2003 максимальна вантажопідйомність шини 
21,3R26 за внутрішнього тиску повітря в ній 120 кПа становить 3,15 т, а 100 кПа – 
2,9 т. Тобто, при баластуванні трактора ХТЗ–17221 масою 4,8 т маємо переванта-
ження шин як передніх, так і задніх його коліс. Додамо, що аналогічний результат 
принаймні для передніх рушіїв отримуємо навіть при переведенні цього енерге-
тичного засобу із тягового класу 3 до класу 4. 

Виходів із цієї ситуації два: або збільшувати типорозмір шин, або здійснюва-
ти їх здвоювання. Другий варіант більш прийнятний, оскільки одночасно з 
розв’язанням проблеми перевантаження рушіїв суттєво зменшується ущільнення 
ґрунту.  

Попри все, сфера застосування трактора зі здвоєними шинами певною мірою 
обмежена. А на твердому агрофоні при відносно малих тягових зусиллях і на 
транспортних операціях таке налаштування енергетичного засобу взагалі мало-
ефективне. 

Друга обставина проявляється тоді, коли практично всю потужність двигуна 
(260 кВт) забаластований трактор ХТЗ–17221 повинен реалізовувати через тягове 
зусилля. Виникає питання, а чи витримає трансмісія енергетичного засобу тягово-
го класу 3 те навантаження, яке притаманне трактору тягового класу 5? І розвіяти 
цей сумнів поки-що нічим, оскільки в літературі нам не вдається знайти дані щодо 
показників роботи трактора Fendt–936 (або йому подібних) при задекларованому 
фірмою рівні його баластування.  
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Більш повно потужність двигуна трактора тягово-енергетичної концепції 
можна реалізувати в тягово-привідному режимі агрегатування. І тут ефективність 
буде відчутною тоді, коли маса технологічної частини МТА або дорівнюватиме, 
або, навіть, перевищуватиме масу енергетичного засобу. Активний привід опор-
них коліс машин/знарядь із відносно малою матеріалоємністю здійснювати недо-
цільно. Так, питома частка маси плуга в орному агрегаті на основі трактора тяго-
вого класу 3 складає всього 9…11%. Тому, навіть за умови активізації всієї маси 
орного знаряддя приріст тягового зусилля не перевищуватиме 10…12%. А цього 
замало для того, аби повністю завантажити двигун трактора тягово-енергетичної 
концепції. 

Найбільш ефективним способом використання потужності трактора тягово-
енергетичної концепції є, на нашу думку, створення на їх основі модульних енер-
гетичних засобів (МЕЗ). Енергонасичений трактор, як енергетичний модуль (ЕМ), 
виконує при цьому дві функції: тягову і енергетичну. Першу він реалізовує через 
власну ходову систему шляхом створення того тягового зусилля, яке обумовлене 
його експлуатаційною масою. Друга функція полягає у передачі «зайвої» потуж-
ності двигуна через систему її відбору (механічну, гідравлічну, електричну тощо) 
на привід коліс додаткового моста – технологічного модуля (ТМ). В результаті 
отримуємо додаткове тягове зусилля, яке разом із тяговим зусиллям ЕМ формує 
загальну тягу МЕЗ. 

Самостійно енергетичний модуль може агрегатуватися з тим шлейфом ма-
шин/знарядь, які відповідають його тяговому класу. Застосування при цьому дви-
гуна з двома рівнями потужності дозволяє більш ефективно завантажити його при 
виконанні тягових операцій.  

В агрегаті з ТМ енергетичний модуль МЕЗ використовується з набором ма-
шин/знарядь, призначених для тракторів більш високих тягових класів. Саме така 
технологічна гнучкість трактора тягово-енергетичної концепції дозволяє отрима-
ти на його основі енергетичний засіб перемінного тягового класу (рис. 2.3).  

Важливо, що відомі зразки трьохосних тракторів закордонних фірм Fendt, 
Valmet та інших для цього не придатні. Усі вони представляють собою моноблоч-
ні конструкції, а тому не дозволяють змінювати експлуатаційну масу в дому діа-
пазоні, який можливий за реалізації модульного принципу створення енергетич-
них засобів.  

 

 
Рис. 2.3 – МЕЗ перемінного тягового класу 1,4–3 (а) і 3–5 (б) 
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Технічна здійсненність і техніко-економічна доцільність розробки сімейства 
модульних енергетичних засобів перемінного тягового класу на основі українсь-
ких тракторів досить широко висвітлена в науковій літературі. Багаторічна прак-
тика їх експлуатації показує, що крім цілої низки переваг, впровадження МЕЗ до-
зволяє розв’язати проблему створення вітчизняного типажу тракторів. І ця перс-
пектива є дуже важливою, якщо дійсно вважати с.-г. виробництво «локомотивом» 
економіки України.  

Отже, при прийнятті рішення щодо вибору того чи іншого трактора слід вра-
ховувати не тільки потужність його двигуна, а і експлуатаційну масу. Це дозво-
лить визначитися з тяговим класом, рівнем енергонасиченості, а значить і з сис-
темою ефективного агрегатування енергетичного засобу. 

Найбільш ефективним шляхом використання потужності двигуна трактора 
тягово-енергетичної концепції слід розглядати не баластування, а створення на 
його основі модульних енергетичних засобів перемінного тягового класу. 

На підставі розглянутого матеріалу можна підсумувати, що до напрямків 
ефективного використання енергонасичених мобільних енергетичних засобів в 
складі машинно-тракторних агрегатів можна віднести: 

1) Реалізація потужності двигунів еноргонасичених мобільних енергетичних 
засобів через активний привід робочих органів с-г. машин/знарядь. 

2) Підвищення робочих швидкостей руху агрегатів. При цьому енергонаси-
ченість трактора зростає. 

3) Найбільш ефективним шляхом використання потужності двигуна трактора 
тягово-енергетичної концепції слід розглядати не баластування, а створення на 
його основі модульних енергетичних засобів (МЕЗ) перемінного тягового класу. 
Енергонасичений трактор, як енергетичний модуль, виконує при цьому дві функ-
ції: тягову і енергетичну. Першу він реалізовує через власну ходову систему шля-
хом створення того тягового зусилля, яке обумовлене його експлуатаційною ма-
сою. Друга функція полягає у передачі «зайвої» потужності двигуна через систе-
му її відбору (механічну, гідравлічну, електричну тощо) на привід коліс додатко-
вого моста – технологічного модуля. В результаті отримуємо додаткове тягове зу-
силля, яке разом із тяговим зусиллям енергетичного модуля формує загальну тягу 
МЕЗ. 

 
2.3. Розвиток компонувальних схем мобільних енергетичних засобів 
 
Компонування трактора – відносне розміщення основних агрегатів і робо-

чого обладнання трактора, що відповідає його функціональному призначенню і 
дозволяє використовувати трактор з найбільшою ефективністю.  

Компонування підпорядковане функціональному призначенню трактора і ха-
рактеризується розмірами і типом рушіїв, розташуванням агрегатів і систем, на-
явністю вільного простору для навішування машин, знарядь та встановлення тех-
нологічних ємностей, базою, величиною дорожнього та агротехнічного просвіту, 
координатами центру мас. 



 35 

Компонувальні схеми колісних тракторів дуже різноманітні, чим пояснюєть-
ся їх більш висока універсальність і широке поширення у порівнянні з гусенич-
ними. 

Гусеничні сільськогосподарські трактори на відміну від колісних варто вва-
жати спеціальними, які призначені для виконання обмеженої кількості операцій, 
головним чином енергоємних ґрунтообробних. У зв'язку із цим вимоги до гусени-
чних тракторів не так різноманітні, як до колісних, а компонувальна схема всіх 
гусеничних сільськогосподарських тракторів практично однакова. Але ж при 
цьому слід зазначити, що сільськогосподарські гусеничні трактори загального 
призначення мають обмежене застосування. 

Колісний трактор класичної схеми, або традиційного компонування – це 
трактор колісної формули 4К2 з передніми керованими колесами меншого розмі-
ру, ніж задні (рис. 2.4). Здавна різний розмір коліс був обумовлений тим, що задні 
колеса ведучі, а передні – керовані. Щоб трактор розвивав високу силу тяги, бі-
льшу частину його ваги перенесено на ведучі колеса. За цією схемою були ство-
рені перші трактори масового виробництва відповідно до існуючих тоді уявлень 
про функціональне призначення цієї машини, а багаторічні експлуатаційні показ-
ники підтвердили раціональність такого компонування. 

 
 

 
 

Рис. 2.4 – Класична компонувальна схема енергетичних засобів 
 
Численні дослідницькі і конструкторські пошуки кращої компонувальної 

схеми привели до удосконалювання класичної схеми. Найбільше істотно це відо-
бразилося у тому, що на тракторі стали застосовувати активний привід передніх 
коліс, передню начіпну систему та передній ВВП. Поряд з іншими конструктив-
ними заходами це дозволило створити замість одного два технологічних простори 
(рис. 2.5). 

 
 

 
 

Рис. 2.5 – Модернізована класична компонувальна схема енергетичних 
засобів 
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Під технологічним простором розуміють передбачене компонуванням енер-

гетичного засобу місце для розташування сільськогосподарської машини або до-
даткового технологічного обладнання, наприклад, ємностей з технологічним ма-
теріалом (насінням, добривами, гербіцидами). 

Трактори колісної формули 4К4б загального призначення. Нова схема 
трактора (рис. 2.6) з'явилася при створенні «супертракторів» – колісних машин 
великої потужності та сили тяги (50 кН і більше). Для реалізації настільки високої 
сили тяги при компонуванні трактора за класичною схемою треба було б застосу-
вати заднє ведуче колесо дуже великого розміру. Тому обидві осі зробили веду-
чими, а передні і задні колеса – однакового розміру. 

 
 

 
 

Рис. 2.6 – Трактор колісної формули 4К4б 
 
Вага трактора при такому компонуванні розподілена по осях нерівномірно: 

60% припадає на передню вісь і 40% – на задню. При роботі трактора із великою 
силою тяги на гаку нормальні реакції під передніми і задніми колесами приблизно 
вирівнюються, що сприяє більш повній реалізації зчіпної ваги й тягових власти-
востей трактора в режимі максимального тягового навантаження. Потім за цією 
схемою стали виробляти трактори меншого тягового класу. 

Особливість компонування трактора колісної схеми 4К4б полягає в тому, що 
він має додатковий технологічний простір – майданчик за кабіною (над заднім 
колесом), що дозволяє застосувати сідельний зчіпний пристрій або розташувати 
ємність із технологічним матеріалом. Однак сільськогосподарські тракторні при-
чепи, як правило, не оснащують сідельними пристроями, унаслідок цього ця по-
тенційна можливість трактора залишилася незатребуваною. 

При розташуванні ємностей з технологічним матеріалом на майданчик трак-
тора поза його кабіною варто мати на увазі, що вони можуть обмежувати оглядо-
вість знаряддя та візуальний контроль за виконуваним технологічним процесом. 
Тому доцільно застосовувати ємність U-подібної форми або дві ємності, які роз-
несені по бортах так, щоб між ними залишався просвіт для спостереження за ро-
ботою агрегатуємої із трактором машини. 

Універсально-просапні трактори колісної формули 4К4б. Фірма «Мерсе-
дес-Бенс» (Німеччина) розробила модель універсально-просапного трактора «Мб-
трак» відповідно до компонувальної схеми 4К4б (рис. 2.7). 
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Рис. 2.7 – Трактор Mercedes-Benz Trac 900 компонувальної схеми «Мб-
трак» 

 
У технічній літературі універсально-просапний трактор такого компонування 

одержав назву «системний», або «інтегральний». Компонувальна схема останніх 
характеризується центральним розташуванням кабіни (між осями), висунутим 
уперед двигуном (з метою розподілу ваги 60/40 % по осях) і чотирма тяговими 
колесами однакового розміру. 

Технологічні особливості такого трактора обумовлені високою вантажопід-
йомністю передніх коліс і задовільною пристосованістю до роботи з начіпними 
комбінованими агрегатами. 

Трактор обладнаний заднім і переднім начіпними системами високої ванта-
жопідйомності (до 30 кН), заднім і переднім ВВП, реверсивним постом керуван-
ня. За кабіною, над віссю задніх коліс, передбачене місце для установки ємностей 
з технологічним матеріалом (насінням, добривами й гербіцидами), що підвищує 
технологічні властивості трактора та змінну продуктивність роботи агрегатів.  

Трактори моделі «Мб-трак» випускали невеликими партіями. Тенденції до 
більш широкого їхнього використання не виникло. Це пояснюється наступним: 
по-перше, покращенням пристосованості тракторів класичної схеми до роботи з 
комбінованими агрегатами; по-друге, високою вартістю тракторів моделі «Мб-
трак» у порівнянні із тракторами традиційної компанувальної схеми. 

У Росії на Ліпецькому тракторному заводі створений універсально-
просапний трактор ЛТЗ–155 тягового класу 2 за схемою 4К4б (рис. 2.8) з параме-
трами, близькими до тракторів «Мб-трак». В Україні така компонувальна схема 
представлена моделлю трактора ХТЗ–16131 (рис. 2.8). 
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Рис. 2.8 – Універсально-просапні трактори колісної формули 4К4б 
 
Фірма «Фендт» (Німеччина) розробила модель трактора «Ксилон» 

(рис. 2.9) із чотирма технологічними просторами. Додатковий простір з'явився за-
вдяки тому, що двигун з горизонтально розташованими циліндрами встановлений 
разом із трансмісією під кабіною енергетичного засобу. 

 
 

Рис. 2.9 – Компонувальна схема Моделі «Ксилон» (Фендт «Ксилон 524») 
 
Фірма «Клас» (Німеччина) створила енергетичний засіб «Ксерион 2500» (рис. 

2.10) з гідростатичною трансмісією, у якому кабіну можна встановлювати у двох 
положеннях: над віссю та між осями. Трактор має повний реверс і оснащений 
технологічним обладнанням спереду й позаду, що суттєво розширює його техно-
логічно можливу велику кількість варіантів агрегатування та напрямку руху. 
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Рис. 2.10 – Трактор Клас «Ксерион–2500» з різною установкою кабіни 
 

Тракторне самохідне шасі. Тракторні самохідні шасі (рис. 2.11) призначені 
для обробітку просапних культур і виконання транспортних робіт.  

 

 
 

Рис. 2.11 – Компонувальна схема тракторного самохідного шасі 
 
Переваги шасі у порівнянні з універсально-просапними тракторами: 

• можливість трьохрядного ешелонованого розташування знарядь за рахунок ви-
користання міжосьового простору під рамою шасі (на відміну від дворядного роз-
ташування знарядь при агрегатуванні із тракторами); 
• більше точне положення робочого органа знаряддя в міжрядді при навішенні 
культиватора у міжосьовому просторі шасі (у порівнянні з навішенням його поза-
ду або попереду трактора); 
• вільний внутрішній (між осями) простір для розміщення технологічного облад-
нання збиральних машин; 
• можливість використання вільного простору попереду кабіни над рамою для 
розміщення ємностей з технологічним матеріалом; 
• хороша оглядовість із місця водія орієнтирів руху, керованих коліс, робочих ор-
ганів машин, зчіпних пристроїв. 

До недоліків компонувальної схеми тракторних шасі можна віднести склад-
ність навішування сільськогосподарських машин у міжосьовому просторі і труд-
нощі здійснення приводу передніх коліс при збереженні вільного простору між 
осями. 
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Слід зазначити, що тракторні шасі не одержали поширення в сільськогоспо-
дарському виробництві як у нашій країні, так і за кордоном. Це можна пояснити 
тим, що поки не вдалося створити такі машин, які дозволили б реалізувати пере-
раховані вище переваги шасі. Основну частину часу самохідні шасі використову-
ють на транспортних роботах. 

До тракторних шасі можна віднести моделі тракторів фірм «Фендт» і «Ін-
тракт» (Німеччина) (рис. 2.12). Компонувальна схема мобільного енергетичного 
засобу F390/395 СТА фірми «Фендт» відрізняється тим, що на місці двигуна пе-
редбачена вільна зона. Двигун з горизонтально розташованими циліндрами роз-
міщений під кабіною, а створена унаслідок цього вільна зона служить, головним 
чином, для більш зручного розміщення переднє навісних машин в зоні між осями 
і кращою оглядовістю. Зокрема, за технологічним процесом попереду трактора. 
Крім того, у цій зоні можна встановлювати ємність із технологічним матеріалом. 

 

 
 

Рис. 2.12 – Трактор Фендт F–395 
 
Оригінальність компонування енергетичного засобу «Інтрак» полягає в 

тому, що кабіна зміщена уперед і розташована над переднім мостом (рис 2.13). 
Поява тракторів такого компонування, як і тракторів «Мб-трак», викликана вимо-
гами комбінованого агрегатування і підвищення універсальності. Компонування 
тракторів «Інтрак» забезпечує можливість фронтального приєднання напівначіп-
них і начіпних збиральних машин. Трактор має спереду й позаду незалежний ВВП 
для приводу активних робочих органів машин. 
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Рис. 2.13 – Компонувальна схема енергозасобу «Інтрак» 
 
У практиці світового тракторобудування залишається пріоритетним ство-

рення тракторів, що забезпечують ешелоноване агрегатування із хорошим 
оглядом фронтального навішування. Таку властивість тракторів нових компону-
вальних схем прагнуть перенести на трактори класичної схеми. Це особливо важ-
ливо на операціях з міжрядної обробки с.-г. культур, тому що дозволяє зменшити 
число підрізань оброблюваних рослин, підвищити точність внесення добрив і по-
ліпшити інші агротехнічні показники роботи агрегату. 

На рис. 2.14 показаний трактор класичного компонування з хорошим фрон-
тальним оглядом. У нього піднята кабіна, а капот двигуна нахилений уперед, уна-
слідок цього з місця водія (т. К) видні приєднувальні місця переднього начіпного 
пристрою. 

 

 
 

Рис. 2.14 – Трактор класичного компонування з хорошим фронтальним 
оглядом 
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Транспортно-збиральне самохідне шасі. Його основу становить енергетич-
ний засіб, на яке можна навішувати технологічне обладнання для збирання різних 
культур. Без збирального обладнання такий енергетичний засіб можна використа-
ти на транспортних роботах або в агрегаті із сільськогосподарськими машинами. 
До найбільш серйозних спроб замінити зернозбиральний комбайн транспортно-
збиральним шасі, здатним виконувати також інші види сільськогосподарських 
операцій, варто віднести моделі Таганрозького і Тульського комбайнових заводів 
(рис. 2.15). Випробування шасі СШ–75 Таганрозького заводу показали високу 
трудомісткість монтажу і демонтажу технологічного обладнання для збирання зе-
рна і малого часу використання шасі в збиральному варіанті. На технологічних 
операціях з обробітку культур шасі СШ–75 використати не вдалося. За експерт-
ною оцінкою воно не могло конкурувати зі звичайними тракторами за тягово-
зчіпними і експлуатаційно-технологічними показниками. Як транспортний засіб 
шасі поступалося автомобілям. 

 

 
 

Рис. 2.15 – Транспортно-збиральне самохідне шасі СШ–75 
 
Мобільний енергетичний засіб високої енергонасиченості. Модель мобі-

льного енергетичного засобу високої енергонасиченості «Штайер–83000А» фірми 
«Штайер» (Австрія) названий «Мекс–Мобіль» (рис. 2.16).  
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Рис. 2.16 – Компонувальна схема енергозасобу «Мекс–Мобіль» 
 

Модель енергозасобу «Мекс–Мобіль» відрізняється оригінальністю компо-
нування: 
− переднє колесо більше заднього, тому при роботі створюється враження, що 

трактор рухається заднім ходом; 
− високо розташована над заднім більшим колесом кабіна забезпечує хороший 

огляд технологічного процесу, який здійснюється фронтально навішаною ма-
шиною. Це особливо важливо для зерно-, кормо-, снігоприбиральних та інших 
машин з активними робочими органами. 

Найбільш суттєва відмінність енергетичного засобу «Мекс–Мобиль» від тра-
ктора – це надзвичайно висока його енергонасиченість. За потужності двигуна 191 
кВт енергетичний засіб має масу лише 4,5 т. До речі, трактор К–701 із двигуном 
потужністю 198 кВт важить 13,5 т. Таким чином, модель «Мекс–Мобиль» в 3 рази 
перевищує за енергонасиченістю трактори тягової концепції. Внаслідок цього во-
но втратило властивості тягача і призначалося для роботи тільки з машинами, що 
мають активні робочі органи. 

«Мекс–Мобиль» має гідрооб’ємний привод на ходові колеса, обмежений по-
тужністю 73 кВт, і механічний привід на ВВП, здатний передавати в режимі три-
валої роботи понад 118 кВт. Така комбінація привода обумовлена призначенням 
машини і спрямована на одержання високого ККД трансмісії у цілому. Гідрооб'є-
мний привід на ходові колеса удалося застосувати тому, що енергетичний засіб не 
призначений для роботи в режимі тягача, унаслідок цього на рушій передається 
порівняно невелика частина енергії двигуна. Гідрооб'ємний привід на ходові ко-
леса надає трактору важливу експлуатаційно-технологічну властивість безступін-
частого автоматичного регулювання швидкості поступального руху агрегату. 
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До трактора «Мекс–Мобиль» була створена низька сільськогосподарських 
машин із активними робочими органами різного призначення, у тому числі – для 
обробітку ґрунту. Але останні використовувалися доволі мало. З іншого боку ви-
сока ефективність моделі «Мекс–Мобиль» проявилася на кормозбиральних опе-
раціях. Це спонукало до створення й упровадження в серійне виробництва на Го-
мельському заводі сільськогосподарського машинобудування енергетичного за-
собу «Полісся» (рис.2.17) з параметрами, близькими до параметрів моделі «Мекс–
Мобиль». 

 

 
 

Рис. 2.17 – Універсальний енергозасіб «Полісся» УЕЗ–280 
  
Блоково-модульний енергозасіб (ВЕЗ–150). Особливість компонування 

енергетичного засобу ВЕЗ–150 (рис. 2.18), розробленого науково-дослідним ін-
ститутом сільськогосподарського машинобудування (ВІСГОМ), полягає в тому, 
що його обов'язковим приєднувально-відєднувальним елементом є рама, яка має 
власні колеса і розташована попереду трактора. Потужність двигуна 110...147 кВт, 
маса енергетичного засобу близько 6 т. 

 

 
 

Рис. 2.18 – Компонувальна схема енергетичного засобу «ВЕЗ–150» 
 
Засіб ВЕЗ–150 призначений для використання в овочівництві. Машини, що 

агрегатуються з ВЕЗ–150 (рис. 2.19), розміщені позаду енергетичного засобу та 
спереду (під спеціальною рамою). Це дозволяє комплектувати комбіновані агре-
гати, що виконують кілька операцій за один прохід. 

 



 45 

 
 

А і Б – енергетичний та технологічний модулі; 1…4 – зони розміщення робо-
чих органів 

 
Рис. 2.19 – Компонувальна схема сільськогосподарського агрегату на ба-

зі енергетичного засобу ВЕЗ–150 (а) і капустозбиральна машина на базі ВЕЗ–
150 (б) 

 
Експериментальні дослідження засобу ВЕЗ–150 при виконанні повного ком-

плексу операцій з обробітку й збирання цукрового буряка показали, що цей енер-
гетичний модуль досить універсальний і може стати базою для створення збира-
льних агрегатів, більш ефективних, ніж спеціалізовані самохідні машини. На його 
основі можуть бути складені комбіновані агрегати, які володіють низкою переваг 
в порівнянні із МТА на основі тракторів класичної схеми. 

Жорсткоскладені агрегати (рис. 2.10). Харківський завод тракторних само-
хідних шасі свого часу розробив такого типу агрегати на основі одноосьового 
трактора колісної формули 2К2 із двигуном потужністю 22...33 кВт. Вони призна-
чені для скорочення ручної праці на малих тваринницьких фермах, в агроцехах, 
на селекційних і агродослідних ділянках, внутрішньогосподарських перевезеннях, 
на малих ділянках фермерів, у лісовому господарстві та в інших умовах, де вели-
когабаритні енергетичні засоби застосовувати складно або економічно недоціль-
но. 

 

 
 

Рис. 2.10 – Компонувальна схема жорсткоскладеного агрегату 
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У результаті жорсткого з'єднання трактора з колісною формулою 2К2 з мо-
дулями різного призначення можна одержати наступні МТА: транспортний, 
транспортно-технологічний, самохідні шасі, універсальний трактор з колісною 
формулою 4К4, самохідний комбайн, кормороздавальний агрегат, навантажувач 
(рис. 2.21) та ін. 

Залежно від числа ведучих осей (одна або дві) номінальне тягове зусилля жо-
рсткоскладених агрегатів становить 6 або 12 кН. 

Випробування у виробничих умовах макетних і дослідних зразків деяких з 
перерахованих агрегатів показали, що їхнє застосування в багатьох випадках до-
зволяє скоротити номенклатуру машин і обладнання, знизити загальну метало- і 
енергоємність, підвищити продуктивність праці. 

 

 
 

Рис. 2.21 – Жорсткоскладений агрегат (мотоблок) Pony 15-R Tipping 
Towed Trailer 

 
Модульний енерготехнологічний засіб (МЕЗ). Вирішення великої кількості 

проблем в сільському господарстві України нині неможливе при використанні 
енергетичних засобів існуючої тягової концепції. Певну надію подає новий на-
прямок − створення так званих модульних енергетичних засобів (МЕЗ) перемін-
ного тягового класу (рис. 2.22).  

В цілому рівень енергонасиченості, матеріало-, та металоємності МЕЗ відпо-
відає рівню даних показників для самохідних комбайнів. Проте, на відміну від 
них, нові енергетичні засоби відзначаються значно більшою річною зайнятістю. 
Розділення функцій трактора на енергетичну і технологічну частини дозволяє 
значно зменшити питому матеріалоємність МТА, підвищити тягово-зчіпні влас-
тивості і паливну економічність, збільшити начіпну спроможність, послабити 
шкідливий вплив рушіїв на грунт.  
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Рис. 2.22 – Компонувальна схема модульного енергетичного засобу 

 
ТДАТУ у співдружності з ННЦ «ІМЕСГ» НААН України розроблено два 

модульних енергетичних засоби. Перший із них презентує МЕЗ перемінного тяго-
вого класу 1,4-3 (умовна марка МЕЗ-100, рис. 2.23), а другий − МЕЗ перемінного 
тягового класу 3-5 (умовна марка МЕЗ-300, рис. 2.24). 

 

 
 

Рис. 2.23 – МЕЗ-100 на основі тракторів МТЗ-80 (а) і КИЙ-14102 (б) 
 
МЕЗ-100 складається із енергетичного (ЕМ) і технологічного (ТМ) модулів. 

В якості енергетичного модуля можуть використовуватися універсально-просапні 
трактори класу 1,4 серії МТЗ або КИЙ-14102, який нині виробляє ТОВ «Укравто-
запчастина» (м. Київ). 

 
 

 
 

Рис. 2.24 – МЕЗ-300 на основі тракторів серії ХТЗ-170 (а) і ХТЗ-160 (б) 
 

Енергетичним модулем МЕЗ-300 можуть виступати колісні трактори серії 
ХТЗ-170 і ХТЗ-160. 

Технологічний модуль − це додатковий міст з приводом коліс від синхронно-
го валу відбору потужності (ВВП) трактора. У передній частині модуль має зчіп-
ний пристрій (рис. 2.25), за допомогою якого він приєднується до заднього навіс-
ного механізму трактора. Для агрегатування з сільськогосподарськими знаряддя-
ми додатковий міст обладнаний гідравлічною навісною системою, власним ВВП, 
сідельним зчіпним пристроєм, системою гальмування тощо. 
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Рис. 2.25 – Технологічний модуль МЕЗ 
 

Технічна характеристика МЕЗ 
 МЕЗ-100 МЕЗ-300 
Експлуатаційна маса енергетич-

ного модуля, т 4,0 8,2 
Максимальна експлуатаційна ма-

са технологічного модуля, т 3,7 3,7 
Експлуатаційна маса МЕЗ, кг 7,7 11,9 
 Потужність двигуна, кВт 60,0-77,2 139,7 
Енергонасиченість енергетичного 

модуля, кВт/т 15,0-19,3 17,0 
База МЕЗ, м 4,82 5,5 
Колія коліс, мм 1400 1680 
Шини коліс:  
Енергетичного модуля  
- передні 11,2-20 

23,1-26 16,9-
38 

 - задні  16,9-38 23,1-26 16,9-
38 

Технологічного модуля 16,9-38 16,9-38 
 
Вертикальне і горизонтальне шарнірні з’єднання рами технологічного моду-

ля забезпечують йому поворот відносно енергетичного на ±30º в горизонтальній і 
на ±15º − в поперечно-вертикальній площинах при поворотах модульного енерге-
тичного засобу, а також при копіюванні колесами технологічного модуля нерів-
ностей шляху. 

 У ТДАТУ проведено випробування МЕЗ-100 на оранці з плугом ПЛН-4-35 
та з лущильником ЛДГ-14 (рис. 2.26а). Аналіз експлуатаційно-технологічних да-
них показав, що змінна продуктивність нового агрегату на 31,7% більша, а питомі 
витрати пального − на 20% менші у порівнянні з аналогічними показниками для 
базового орного МТА у складі трактора МТЗ-80 і плуга ПЛН-3-35.  
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Рис. 2.26 – МЕЗ-100 в складі ґрунтообробних знарядь 
 
За певних ґрунтових умов МЕЗ-100 може експлуатуватися і з 

п’ятикорпусним плугом типу ПЛН-5-35 (рис. 2.26б), який, як відомо, відноситься 
до знарядь, що агрегатуються з тракторами тягового класу 3. 

Перспективи створення модульних енергетичних засобів перемінного тяго-
вого класу 1,4-3 та 3-5 гарантує низку переваг.  

 По-перше, маючи у своєму розпорядженні трактори тягового класу 1,4 і 3 та 
технологічні модулі до них, той чи інший власник може обходитись без енергети-
чних засобів тягових класів 2 і 5, що досить ефективного з економічної точки зо-
ру.  

 По-друге, використання МЕЗ забезпечить зменшення ущільнення ґрунту і 
буксування рушіїв, що приведе до зменшення питомих витрат пального.  

 По-третє, за рахунок використання з технологічним модулем і без нього зна-
чно збільшується річна завантаженість колісних тракторів тягових класів 1,4 та 3. 
На протязі року відповідну частину часу можуть не використовуватись технологі-
чні модулі, проте збитки від цього у 5-7 разів менші, ніж від простоювання трак-
торів тягових класів 2 та 5.  

 По-четверте, імовірність якісного освоєння механізаторами конструкції ма-
рок енергетичних засобів двох тягових класів (1,4 і 3) замість чотирьох (1,4; 2; 3 і 
5) більш висока, що позитивно відбивається на ефективності їх практичної екс-
плуатації.  
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По-п’яте, особливості конструктивної схеми модульних енергетичних засобів 
забезпечують їм досить високу адаптивність по відношенню до нових технологій 
вирощування сільськогосподарських культур.  

За вище проведеним аналізом основних компонувальних схем мобільних 
енергетичних засобів випливає, що в якості їх класифікаційної ознаки покладена 
кількість технологічних просторів. Останні дозволяють розміщувати встаткуван-
ня, необхідне для виконання технологічного процесу. 

На підставі цього можна виділити наступні типи мобільних енергетичних за-
собів: 

1) «Класик» – енергетичний засіб з одним технологічним простором позаду 
та технологічними властивостями на рівні перших зразків тракторів; 

2) «Класик-Модернізований» – енергетичний засіб із двома технологічними 
просторами; модернізована класична схема з передньою начіпною системою і пе-
реднім ВВП; 

3) «Інтегральний-універсально-просапний» – енергетичний засіб із трьома 
технологічними просторами (ЛТЗ–155, ХТЗ–161, «Мб–трак»). У порівнянні з ти-
пом «Класик–М» у такого трактора передні і задні колеса одного розміру. Енерге-
тичний засіб цього типу має більше високий запас вантажопідйомності, має поза-
ду кабіни площадку для розміщення ємності з технологічним матеріалом; його 
добре доповнюють реверсивна трансмісія і пост керування; 

4) «Системний із чотирма технологічними просторами» (модель «Кси-
лон», «Ксерион») і самохідні тракторні шасі – має ідеальний передній і задній 
огляд, оскільки двигун розміщений разом із трансмісією під кабіною, дві площад-
ки (позаду й попереду кабіни) для розміщення ємностей з технологічним матеріа-
лом. У моделі «Ксилон» і «Ксерион» повний реверс трансмісії і поста керування, 
крім того, пост керування можна фіксувати під кутом до напрямку руху. Трактори 
повністю оснащені технологічним обладнанням спереду й позаду; 

5) Блоково-модульні енергетичні засоби, що складаються з енергетичного 
засобу і технологічних візків. 

 
2.4. Перспективи і передумови створення модульних енергетичних засо-

бів перемінного тягового класу 
 
Відповідно до енциклопедичного визначення поняття "модуль" означає уні-

фікований вузол (або частина складної системи), оформлений конструктивно як 
самостійний виріб і виконуючий визначену функцію в різних технічних системах. 

Стосовно до сільського господарства під терміном "модуль" запропоновано 
розуміти складову частину машинно – тракторного агрегату, закінчену в монтаж-
ному і функціональному (на рівні основних функцій) відносинах.  

Даними формулюваннями однозначно визначається поширюваний останнім 
часом термін "блочно-модульний агрегат". Основними частинами останнього є 
енергетичний (ЕМ) і технологічний (ТМ) модулі. У той час, коли перший з них 
містить у собі двигун, трансмісію, ходову систему і пост керування, то другий - 
частину агрегату, призначену для виконання того або іншого технологічного про-
цесу. 
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Слід, однак, відзначити, що надалі мова йтиме про модульне конструюван-
ня не тільки і не стільки МТА, як його основи, тобто енергетичного засобу. Мо-
дульне конструювання - це принцип створення виробів з обмеженої номенклатури 
спеціально розроблених модульних складових частин, кожна з яких повинна яв-
ляти собою конструктивно і технологічно закінчений об'єкт, що відповідає вимо-
гам конструктивної функціональної сумісності. 

У випадку модульної побудови ТМ у першу чергу є складовою частиною 
самого енергетичного засобу. А оскільки це так, то він (ТМ) крім технологічної, 
повинний зберігати за собою і тяговою функцією, утворюючи при цьому в сукуп-
ності з ЕМ енергозасіб перемінного тягового класу. 

Спираючись на концептуальні основи розвитку трактора другого покоління, 
уперше розроблені д.т.н. Г.М.Кутьковим, з урахуванням вищевикладеного пропо-
нується наступний варіант основних визначень, використаних при подальшому 
викладі матеріалу. 

Модульний енергетичний засіб (МЕЗ) - це сполучення трактора тягово - 
енергетичної концепції з одним або декількома технологічними модулями. 

Енергетичний модуль (ЕМ) - це трактор тягово - енергетичної концепції в 
складі МЕЗ. 

Технологічний модуль (ТМ) - це візок з активним приводом коліс, призна-
чений для виконання як тягових, так і технологічних функцій, що дозволяє ефек-
тивно використовувати потужність двигуна ЕМ. 

Блочно-модульний МТА - це агрегат на основі МЕЗ або його енергетичного 
модуля. 

Найбільшою мірою даним визначенням відповідає МЕЗ конструкції НАТІ 
(Росія) і МТЗ (Бєларусь). Його основу складає ЕМ, у якості якого використовуєть-
ся трактор високої енергонасиченості. У залежності від виду виконуваної роботи 
він або використовується самостійно, або стикується з технологічними модулями 
(від одного до трьох і можливо навіть більше). Останні обладнані пристроями для 
з'єднання із сільськогосподарськими знаряддями (гідрогаком, тягово - зчіпним і 
сідельним причепами, автозчепленням і т.д.), вмістищами для різних технологіч-
них матеріалів, валом відбору потужності і активно - приводними колесами.  

У чому ж полягають переваги МЕЗ і чи існує перспектива їхнього розви-
тку на Україні? 

Сполучення ЕМ з різним числом технологічних модулів представляє собою, 
як уже відзначалося, енергетичний засіб перемінного тягового класу. В результаті 
з’являється можливість або скоротити номенклатуру тракторів там де вона занад-
то розгалужена, або навпаки - вирішити проблеми, викликані відсутністю енерге-
тичних засобів необхідного тягового класу. 

 Для України вихід з положення, що створилося у тракторній енергетиці, 
можливий, на наш погляд, шляхом створення МЕЗ універсально-просапного при-
значення на базі колісного трактора класу 1,4 і МЕЗ загального призначення на 
основі трактора класу 3. Як приклад, на рис. 2.27 представлено приклад матриці 
необхідного для цього типорозмірного ряду модульних енергетичних засобів. 

 
Nем,    Рем, кН 
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кВт 

160 30*  55 30 

130 30   30 

80 14* 20  14 

60 14   14 

 0 6 25 Ртм, кН 
 

Рис. 2.27 – Матриця модульної побудови типорозмірного ряду колісних 
модульних енергетичних засобів: Nем - номінальна потужність двигуна ЕМ; 

Рем, Ртм - тягові зусилля ЕМ і ТМ відповідно; (штрихуванням позначе-
но сумарне тягове зусилля); * - можливий варіант агрегатування ЕМ 
 
Для практичної його (ряду) реалізації потрібна модернізація двох існуючих 

моделей тракторів і додатковий випуск відповідної кількості модулів з тяговими 
зусиллями 6 і 25 кН. 

Під модернізацією тракторів мається на увазі оснащення їх двигунами з дво-
ма рівнями потужності і валами синхронного її відбору. При роботі ЕМ у складі 
МЕЗ або з активно - приводними сільськогосподарськими машинами і знаряддями 
використовується другий (більш високий) рівень, у противному випадку - пер-
ший. 

Перехід на модульні конструкції енергетичних засобів дозволить знизити пи-
тому матеріалоємність сільськогосподарських агрегатів різного призначення, 
складених на їхній основі, на 25...50% у порівнянні із самохідними машинами і 
комбайнами і на 7...10% - у порівнянні з МТА на базі тракторів традиційного 
компонування. 

Енергетичні модулі МЕЗ універсально-просапного і загального призначень 
крім приводних зберігають за собою, як уже підкреслювалося вище, і тягові фун-
кції. У зв'язку з цим тягово-енергетичні показники усього МЕЗ багато в чому бу-
дуть залежати від параметрів ходової системи ЕМ. 

Строго говорячи, питання про перспективність колісної схеми будь-якого 
трактора вимагає аналізу численних факторів з позицій критеріїв максимальної 
продуктивності, мінімуму енергетичних, трудових, матеріальних і економічних 
витрат, з урахуванням природно - кліматичних умов, фізико-механічних характе-
ристик ґрунтів зони, структури посівних площ і т.д.  При рішенні розглядуваного 
нами питання в першу чергу варто враховувати функціональне призначення енер-
гетичного засобу. Не скидаючи з рахунку можливі майбутні напрямки розвитку 
тракторної енергетики України, приймемо, що у якості енергетичного модуля 
МЕЗ універсально-просапного призначення можна розглядати енергозасоби як 
класичної, так і інтегральної компоновочних схем.  

Якщо в перших, як правило, передні колеса менше задніх, то в других вони 
однакові. В обох варіантах ширина шин енергетичних (а значить і технологічних) 
модулів повинна вписуватися в міжряддя просапних культур, ширина яких скла-
дає 70 см. 
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Використання ЕМ із шарнірно - зчленованою рамою виключається. Спроби 
застосування таких тракторів на обробленні просапних культур показали, що вони 
вимагають великої захисної зони для рослин. У противному випадку, через значне 
перерегулювання при відпрацьовуванні просапним агрегатом керуючого впливу, 
має місце підвищене підрізання сходів оброблюваної культури. При цьому вияви-
лося, що проблема деякою мірою може бути вирішена тільки при дообладнанні 
рами шарнірно – зчленованого трактора спеціальним коригувальним пристроєм. 

Застосування енергетичного засобу традиційного компонування в якості ЕМ 
для МЕЗ універсально-просапного призначення виглядає, на наш погляд, більш 
доцільним. До низки причин, що пояснюють це твердження, можна віднести на-
ступні. Діаметр керованих коліс у "інтегральних" тракторів більший, ніж у "кла-
сичних". В результаті мінімальний радіус повороту останніх, як правило, менший. 
Для поліпшення повороткості перших приходиться робити керованими колеса 
обох осей, що ускладнює конструкцію і підвищує її вартість. До того ж варто ма-
ти на увазі, що зменшення діаметра рушіїв "інтегрального" енергозасобу (на 
20...30% стосовно задніх коліс "класичного" трактора) уже саме по собі приводить 
до певного зниження його тягово-зчіпних властивостей. 

Фахівці фірми Steyr на основі тягового і техніко-економічного аналізів при-
йшли до висновку, що для тракторів потужністю до 110 кВт найбільш оптималь-
ною є схема з передніми колесами, трохи меншого розміру, ніж задні. У цьому 
випадку при задовільній повороткості енергетичного засобу одночасно збільшу-
ється вантажопідйомність його керованих коліс. В результаті з'являється можли-
вість установки переднього начіпного пристрою, що сприяє розширенню функці-
ональних можливостей трактора. 

Якщо і можна розглядати "інтегральний" енергетичний засіб у якості ЕМ 
МЕЗ універсально-просапного призначення, то тільки у варіанті з керованими пе-
редніми колесами. Існуючі нині технічні рішення, не дивлячись на деяке подоро-
жчання конструкції, забезпечують такому тракторові задовільну повороткість. 

Що стосується енергетичного модуля МЕЗ загального призначення, то для 
цієї мети не виключається трактор із шарнірно - зчленованою рамою і колесами 
однакового розміру. У принципі може бути використаний і енергетичний засіб 
традиційного компонування. 

Не залежно від колісної схеми і функціонального призначення МЕЗ енерге-
тичний модуль повинен бути повнопривідним. Західні фірми вже давно трактори 
потужністю понад 59 кВт випускають тільки в такому варіанті, оскільки однієї 
ведучої осі недостатньо для розвитку високих тягово-енергетичних показників. 

Аналіз різних схем з'єднання ЕМ і ТМ у поздовжньо - вертикальній площині 
показав, що з позиції тягово-зчіпних властивостей найбільш оптимальним є варі-
ант, який передбачає приєднання технологічного модуля до енергетичного за до-
помогою штатної четирьохланкової навісної системи останнього, налаштованій 
по трьохточковій схемі. Таке конструктивне рішення дозволяє самостійно агрега-
тувати ЕМ з будь-яким знаряддям без якого-небудь переналагодження його зад-
нього навісного пристрою. 
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Що стосується вибору способу з'єднання енергетичного і технологічного мо-
дулів МЕЗ у горизонтальній площині при їхньому агрегатуванні з різними сільсь-
когосподарськими машинами і знаряддями, те про це мова йтиме у наступних па-
раграфах. 

При цьому зауважимо, що подальше викладення матеріалу стосуватиметься 
МЕЗ загального призначення, енергетичним модулем якого трактор Т-150К з мо-
дернізованим двигуном та синхронним валом відбору потужності. Питання наяв-
ності останнього у конструкції трактора Т-150К повністю відпрацьоване констру-
кторами ХТЗ. Саме цей завод в разі потреби вже нині може випускати як енерге-
тичний так і технологічний модулі МЕЗ перемінного тягового класу 3-5. 

 
2.5. Перспективи розвитку мостових засобів у аграрному виробництві 
 
Землеробство з використанням постійної технологічної колії – це відокрем-

лення зон руху від зон оброблення рослин. Ідея колійної системи землеробства 
обумовлена наслідками рішення принципового протиріччя в системі «рушій-
грунт». Суть якого полягає в тому, що для досягнення енергетичним засобом ви-
соких тягово-зчіпних властивостей рушії останнього повинні контактувати з су-
хою і твердою поверхнею ґрунту, а для нормального росту культурних рослин по-
трібна оптимально вологе і пухке середовище. Практично такі вимоги можна за-
довольнити тільки тоді, коли чітко розмежувати на полі зони руху енергетичних 
засобів (технологічна зона поля) і зони росту рослин (агротехнічна зона поля). На 
практиці це означає, що для обробки ґрунту, посадки рослин, обприскування та 
збирання використовуються одні й ті самі колії для руху агрегатів. Тобто функці-
ональне призначення площі поля розділяється на плодоносну (агротехнічну) та 
технологічну (інженерну) зони (рис. 2.28).  

 

 
 

Рис. 2.28 – Схема, яка пояснює суть колійної системи землеробства 
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Світовою практикою вже накопичений певний досвід в напрямку вивчення та 
практичної реалізації системи колійного землеробства. Дослідження в цьому на-
прямку проводять в США, Ізраїль, Австралія, Англія, країни Західної Європи, Ро-
сія та Україна. За цими дослідженнями агрегати для руху по слідах постійної тех-
нологічної колії комплектуються або на основі модифікованих с.-г. енергетичних 
засобів, або на базі самохідних агромостів з шириною захвату 6-10 м. 

В Австралії близько 1 млн га оброблюється із використанням постійної тех-
нологічної колії. Австралійський фахівець з питань ущільнення грунту Рохан Ре-
нбоу висловлює таку думку: «Насправді проблема ущільнення ґрунту проста і ви-
рішити її не складно, важливо зрозуміти головне – як розташовувати машину на 
полі та як вона переміщується по ньому». На його погляд ідеальне розміщення 
енергозасобу – коли його колеса знаходяться на відстані 2-3-х метрів від його 
центральної поздовжньої вісі і переміщуються по одній колії. Те ж стосується і 
іншої техніки, що рухається по полю, – «колеса повинні прямувати слід у слід по 
єдиній колії». 

Перший практичний досвід використання постійної технологічної колії пока-
зав, що реальним ефектом, який можна отримати вже на першому році впрова-
дження системи землеробства з постійною колією, є зниження витрат на вироб-
ництво продукції. Це відбувається, в першу чергу, за рахунок менших витрат ене-
ргії агрегатів, оскільки рух слідами постійної технологічної колії однозначно ха-
рактеризується як зростанням тягово-зчіпних якостей енергетичного засобу, так і 
значним зниженням опору на його перекочування. З результатів досліджень про-
ведених в Австралії, випливає, що твердість ґрунту в зоні доріжок технологічної 
колії приблизно в 5 разів вища, ніж щільність ґрунту агрофону. В результаті тяго-
вий коефіцієнт корисної дії трактора зростає не менше, ніж на 8%, а витрати па-
лива зменшуються на 11%. 

Аналогічні результати отримані Південним філіалом ННЦ ІМЕСГ. Агрегат, 
ширина захвату якого була рівною 12,6 м, складався із модульного енергетичного 
засобу МЕЗ-200, зчіпки СН-75, центрального культиватора КРН-8,4 і двох бічних 
культиваторів КРН-2,1. Твердість ґрунту по слідах постійної технологічної колії 
по якій рухався агрегат була більшою в 3,56 разів у порівнянні з твердістю слідів 
на розпушеному ґрунті. Якщо при русі енергетичного засобу по розпушеному 
ґрунту буксування його рушіїв було 9%, то при русі слідами постійної технологі-
чної колії воно знизилося до 7%. Робоча швидкість руху просапного агрегату зро-
сла при цьому з 7,85 до 8,05 км/год, витрата палива енергетичним засобом змен-
шилася з 21,3 до 19,0 кг/год, тобто на 12,1%.  

Можливість руху с.-г. агрегатів в колійному землеробстві з більшою робочою 
швидкістю пояснюється не тільки зниженням буксування рушіїв енергозасобу, а і 
підвищенням його плавності ходу, яка досягається кращою поздовжньою вирів-
няністю слідів постійної технологічної колії у порівнянні з мікрорельєфом оброб-
люваного поля. У тих випадках, коли відбувається приріст швидкості в агротехні-
чно допустимих межах, зниження витрат праці може перевищити 10%. 

Слід також відзначити, що рух агрегатів по постійній колії створює основу 
автоматизації вирощування с.-г. культур. Роботи в цьому напрямку вже давно ве-
дуться в Національній лабораторії динаміки ґрунтів США. 
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Загалом, система землеробства з постійною технологічною колією має на-
ступні переваги:  

− менша вартість виконання агротехнічних операцій через зменшення витрати 
палива, часу і праці, економії на насіннєвому матеріалі, обприскуванні та 
добривах. Близько 10-25% економії може бути отримано в перший рік її 
впровадження;  

− менша ерозія ґрунтів та покращується його здатність до накопичування во-
логи;  

− сполучається з системою нульового обробітку ґрунту і дає можливість 
отримувати максимальний прибуток від її використання;  

− покращується керування точними с.-г. знаряддями і системами. Створюєть-
ся основа для керованого землеробства; 

− продуктивність роботи агрегатів збільшується.  
Навіть під час культивації можна очікувати 50% економії палива від викори-

стання постійної технологічної колії. Втрати врожаю від не засаджених колій за-
лежать від відстані між ними. Але врожайність с.-г. культур на площі, яка не під-
падає під рух тракторів і самохідних машин, збільшується.  

Можна ще більше зменшити площу покриття поля слідами коліс мобільних 
засобів, якщо збільшити відстань між технологічними коліями, як це показано на 
рис. 1.5 на прикладі вирощування цибулі. 

 

 
 

Рис. 2.29 – Схема, що пояснює ефект зменшення площі під постійну тех-
нологічну колію на полі в залежності від відстані між нею 

 
Але для реалізації такої стратегії (див. рис. 1.5) на серійному тракторі, навіть 

при збільшення його колії до 3 м, не завжди є технічно надійним. 
Найбільш доцільним реалізувати вказану стратегію можна іншим радикаль-

ним шляхом, через створення іншої нової компонувальної схеми трактора. Такий 
підхід було реалізовано у вигляді так званого «ширококолійного транспортного 
засобу (портального трактора)» (wide span vehicle (gantry).  
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Ширококолійний транспортний засіб (або портальний трактор) – це енерго-
технологічний засіб с.-г. призначення з довгою несучою балкою, відмінною ри-
сою якого від інших енергетичних засобів є те, що він рухається по слідах постій-
ної технологічної колії, яка розташована на відстані, рівному його прольоту, в зо-
ні якої і розміщуються с.-г. знаряддя (рис. 2.30). 

В 1975 році свій перший мостовий трактор побудував Девід Даулер. Цей чо-
тирьохколісний трактор мав проліт 12 метрів і поворотні колеса, які забезпечува-
ли йому високу маневреність (див. рис. 2.30). Мостовий трактор Даулера перемі-
щувався по слідах постійної технологічної колії, розташованої на відстані, рівної 
його прольоту. Рух трактора в поздовжньому напрямку забезпечувався поворотом 
ведучих коліс на 90º. 

 

 
 

Рис. 2.30 – Мостовий трактор Даулера 
 
Проведені випробування подубних мостових тракторів типу Даулера (рис. 

2.31) в Австралії, Великобританії та Голландії показали, що вартість посіву куль-
тур знижується на 40%, економія енергії при обробітку ґрунту досягає 55%, сут-
тєво покращується якість обробітку і структура ґрунту, урожайність с.-г. культур 
при цьому збільшується не 10%. Інший досвід застосування мостових тракторів у 
зернових господарствах, показав, що вони можуть бути використані як заміна або 
доповнення до існуючих тракторних систем, а їх використання дозволяє підвищу-
вати врожайність зернових культур на 7%.  
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Рис. 2.31 – Випробування мостового трактора Даулера 
 
Більшість науковців, які працюють в цьому напрямку, вважають, що довжина 

прольоту мостового трактора повинна бути в межах від 3 до 21 м (рис. 2.32). За-
лежить це від особливостей вирощуваної культури, обмеженнями на розміри 
транспортних засобів і економічної ефективністю.  

 

 
 

Рис. 2.32 – Схема руху мостового трактору по слідах постійної технологі-
чної колії 

 
Свого часу в Ізраїлі на базі трактора з двигуном потужністю 180 к.с. був 

створений мостовий трактор, який мав ширину колії 5,8 м (рис. 2.33а). Цей трак-
тор пройшов випробування на культивації, сівбі, внесенні мінеральних та органі-
чних добрив. В Швеції компаніями TEC і Biovelop AB також був створений до-
слідний зразок мостового трактора «BIOTRAC» (рис. 2.33б). Цей трактор був 
призначений для точного землеробства з керованим рухом по технологічних колі-
ях і системою глобального позиціонуання GPS. 
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Рис. 2.33 – Приклади перших мостових тракторів в світі 
 
Нещодавно компанією ASAS-Lift разом з Орхусским університетом і підпри-

ємством Kjedahl Farm, розташованим на острові Samso, був представлений мосто-
вий трактор ASA-Lift WS 9600 WS (рис. 2.34) з шириною колії 9,6 м. 

 

 
 

Рис. 2.34 – Мостовий трактор ASA-Lift WS 9600 WS 
 
Бразильська Науково-технічна лабораторія біоетанолу (CTBE) нещодавно 

представила світу мостовий трактор ETC (рис. 2.35), призначений для вирощу-
вання цукрової тростини. Проблема надмірного ущільнення ґрунтів засобами ме-
ханізації при вирощуванні цукрової тростини також актуальна в Бразилії. Важка 
техніка на цукровій плантації змінює фізичну структуру ґрунту з негативними на-
слідками для росту коріння рослин, біологічної активності, вологості і здатності її 
втримувати. Щоб звести до мінімуму такі негативні наслідки лабораторія CTBE 
розвиває концепцію колійного землеробства (ETC) з метою зниження на 80% 
ущільнення ґрунтів, підвищення продуктивності праці та економії палива.  
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Рис. 2.35 – Бразильський мостовий трактор ETC CTBE 
 
Практичний досвід використання портальних тракторів в різних країнах світу 

показує, що їх використання має наступні переваги в порівнянні з традиційними: 
- економія енергії при обробітку ґрунту досягає 55%; 

- вартість посіву культур зменшується на 40%; 
- покращується якість обробітку і структура ґрунту; 
- мінімізуються втрати площі на проїзди с.-г. техніки; 
- досягається висока точність позиціонування знарядь; 
- автоматизація виконання агротехнічних операцій; 
- підвищується врожайність с.-г. культур на 7-10%. 

Проведений нами аналіз компонувальних схем вказаних ширококолійних аг-
розасобів показав їх відмінність за типом ходової частини, дорожніх шляхів, про-
льотної балки, розміщенням робочих органів, джерелом живлення, розташуван-
ням кабіни, способами переміщення в робочому і транспортному стані, транспор-
туванням вантажів, керованістю та ін. Принципова відмінність їх компонувальних 
схем від традиційних машинно-тракторних агрегатів, специфіки використання і 
принципах функціонування ускладнює застосування загальновідомих методик в 
оцінки їх експлуатаційно-технологічних властивостей, що дозволяє констатувати 
актуальність даних досліджень. 

Загалом за своєю компонувальною схемою ширококолійний агрозасіб для 
колійної системи землеробства може розміщати с.-г. робочі органи (знаряддя) за 
такими схемами: «середнє» навішування, коли останні розміщені усередині колі-
сної бази агрозасобу; «заднє» навішування, коли вони розміщені позаду неї; 
«фронтальне» навішування, коли робочі органи розміщені попереду нього. 

Водночас у світі намічені певні тенденції в удосконаленні конструкції трито-
чкових навісних пристроїв мобільних енергетичних засобів. Але питанням щодо 
обґрунтування параметрів навісних механізмів ширококолійних агрозасобів при-
діляється недостатньо уваги. Причинами цього є принципова відмінність їх ком-
понувальних схем та специфіки їх використання, а також умов функціонування. 
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Суттєве вирішення проблеми ущільнення грунту можна здійснити викорис-
танням мостової системи землеробства, яка основана на використанні агромостів. 
Агроміст – це потужний с.-г. агрегат, який переміщується по напрямних, прокла-
дених уздовж поля (рис. 2.36).  

 

 
 

Рис. 2.36 – Автоматизований мостовий агротехнічний комплекс (АМАК) 
 
За даними члена-кореспондента Російської академії сільськогосподарських 

наук В.В Лозовського вперше землеробські агромости з’явилися у Південно-
Західній Азії (В’єтнам, Філіппіни), де вони використовувалися на вирощуванні 
рису. В Європі подібні агрегати вперше з’явився у 1860-х роках, коли Генри Кра-
фтон запропонував покласти на два гусеничних паровика 15-ти метрову балку, до 
якої підвішували сільськогосподарські знаряддя. 

10 липня 1930 року радянський науковець М.А. Правоторов подав в президію 
Всесоюзної Академії сільгоспнаук ім. Леніна лист з пропозицією по створенню 
агромостів. Тоді воно було розглянуто, але залишилося без подальших дій. Через 
37 років він же виступив на НТС всесоюзного об’єднання «Сільгосптехніка» з до-
повіддю «Мостовий метод – нова орбіта в техніці землеробства», але ж ця ідея 
знов не знайшла підтримки серед науковців. Лише в 1973-1977 рр. в СРСР були 
створені і досліджені декілька конструкцій агромостів на полігоні ПКФ ВIМ. На-
жаль, перші зразки відзначалися громіздкістю і високою металоємністю. У дослі-
дах використовувалися електровізки з комплектом с.-г. знарядь, які рухалися по 
стальних рейках. За результатами їх досліджень були отримані багатообіцяючі ре-
зультати: урожай цукрового буряка (без зрошення) сягав 138,4 т/га, столового бу-
ряка – 41,1 т/га без зрошення, а із зрошенням – 88 т/га.  

Пізніше в 1983-1986 роках були досліджені кращі представники агромостів 
той епохи, серед яких багатопрольотний агроміст, досліджений у колгоспі «Крас-
ная Осетия», тепличний агроміст ВІСГОМ, випробуваний в дослідному господар-
стві «Фаустово» Московської області та інші.  

У 1970 роках за кордоном перший експериментальний агромост з’явився на 
дослідному полі префектури Сайтамі в Японії. Дещо раніше патенти на такі уста-
новки були видані в США і Великобританії.  
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З 1977 року російським науковцем Ю.Н. Жуковим проведена велика винахі-
дницька робота, який є автором запатентованої конструктивної схеми автомати-
зованого мостового агротехнічного комплексу (АМАК) (див. рис. 2.36). АМАК – 
це самохідний сільськогосподарський завод, установлений поперек поля або гру-
пи полів. Каркас його корпусу піднесений заввишки над ґрунтом на відстані 2-3 м 
і за допомогою необхідної кількості опор з електрифікованими ходовими систе-
мами установлений на постійній технологічній колії передбачалося авторами роз-
робки виготовлювати із полегшених металоконструкцій та пластику. Під час ро-
боти зі швидкістю 1-5 км/год його переміщення вздовж поля передбачалося чов-
никовим способом. В кінці гону він повинен був не розвертатися, із угіддя на 
угіддя не транспортуватися, а демонтуватися після закінчення ресурсного терміну 
служби (25-50 років). Тобто він мав реалізувати принцип «цехового» землеробст-
ва. Гіпотетично у АМАК-системі авторами були вирішені питання просторового 
узгодження транспортування технологічного матеріалу, обслуговуючого персона-
лу, навісних модулів, збирання та зберігання урожаю, оперативного контролю за 
технологічним процесом, резервування найбільш відповідальних складових час-
тин, ремонту, забезпечення мікроклімату всередині комплексу. Але практично всі 
технічні рішення АМАК-системи виконані лише на рівні винаходів. 

Серед науковців, які внесли певний вклад в розвиток агромостових систем, 
слід віднести: В.А. Правоторова, В.В. Лазовського, В.П. Бондаренко, А.К. Диде-
булідзе, В.Т. Змієвського, Г.А. Мікаеляна, В.Д. Тімоніна, Ю.М. Жукова, І.А. Май-
сова, Ю.И. Афанасікова, В.И. Городничева, В.Ф. Косенко, В.О. Улексіна та ін. 
Лише тільки Іваном Майсовим отримано більше 100 патентів і авторських сві-
доцтв на конструкцію агромостів. 

Багатьма науковцями, які працюють в цьому напрямку переконливо доведе-
но, що агромости дозволяють не тільки виключити негативний вплив ходових си-
стем на грунт, але і впровадити у сільське господарство індустріальні методи ви-
робництва продукції, характерні для промисловості. Передумови широкого впро-
вадження агромостів полягають в наступному: 

- грунт не піддається впливу збоку ходової частини мостового агрегату, що 
практично виключає будь-яке його ущільнення; 

- продуктивність роботи значно зростає із-за збільшення ширини захвату, 
швидкості руху, стійкого додержання прямолінійного переміщення, можливості 
цілодобової роботи та незалежно від погодних умов, використання електроприво-
ду робочих органів, застосування електротехнологій тощо; 

- створюється можливість автоматизації всіх технологічних операцій з виро-
щування с.-г. культур в оптимально агротехнічні строки; 

- виникають умови для ефективного впровадження програмування урожаїв з 
їх підвищенням до максимального біологічного порогу за рахунок координатного 
посіву і догляду за рослинами. 
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Поява мостових агрегатів передбачає широке застосування такого прогреси-
вного методу зрошення, як кореневе водопостачання рослин. Урожайність сільсь-
когосподарських культур підвищується при цьому на 20-30%, а норма зрошення 
(у порівнянні із дощуванням) зменшується в 10-15 разів. Є і інші переваги, які 
підтверджують великі потенційні можливості мостових агрегатів. Але, із-за знач-
ної матеріалоємкості та високої вартості перших варіантів агромостів, а також 
значних початкових капіталовкладень ці агрегати до сьогодні не знайшли будь-
якого застосування та використання.  

Відомо багато технічних рішень мостових агрегатів, які розрізняються типа-
ми ходової системи, конструкцією пролітної балки, джерелами живлення, спосо-
бами руху в робочому й транспортному положеннях, переміщення робочих орга-
нів, транспортування вантажів, керування та ін. Концептуально слід зазначити два 
напрямки розвитку ширококолійних агросистем (рис. 2.37). Перший з них – це 
самохідні портальні конструкції кранової схеми з напрямними. Другий – це поле-
хіди – самохідні ширококолійні шасі без напрямних. 

Усі наукові праці та матеріали з розгляду питань та проблем мостового зем-
леробства можна умовно поділити на три категорії. До першої слід віднести про-
блемні статті загального характеру, в яких викладена проблематика питання і на-
мічені основні напрямки вирішення проблеми. Найчастіше автори таких публіка-
цій далекі від практичної реалізації своїх ідей. Їх метою не є створення і викорис-
тання конкретної машини, схему якої вони, як правило, пропонують. Дуже часто 
виявляється, що ідеї створення машини відірвані від реальності і навіть при пове-
рхневому аналізі виявляються їх економічна або технічна неспроможність. 

 

 
 

Рис. 2.37 – Класифікація енерготехнологічних засобів мостового типу 
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На відміну від публікацій загального характеру, в яких до проблем підходять 

системно і не завжди враховують можливість практичної реалізації запропонова-
них рішень, прикладну цінність мають роботи, автори яких спробували практично 
реалізувати мостову машину. Результати досліджень, які викладені в публікаціях 
прикладного характеру, дозволяють визначитися з розмірами, масою, потужністю 
мостової машини. Здебільшого ці публікації висвітлені в монографії. 

До третьої категорії слід віднести авторські свідоцтва та патенти на винаходи 
та корисні моделі. Незважаючи на те, що в більшості патентів вони виступають 
тільки як гарант захисту особливих прав його власника на певне дизайнерське або 
технічне рішення, все ж таки їх розгляд і аналіз дозволяють визначити спрямова-
ність думки і пошуків винахідників. 

Аналізом проведених нами світових публікацій за напрямом реалізації та 
впровадження ідеї мостового землеробства слід констатувати, що агромости 
не знайшли нині подальшого практичного поширення у с.-г. виробництві через 
складність, дорожнечу та їх металоємність. Зокрема науковці приходять до ви-
сновків, що впровадження таких мостових систем потребує на 1 га ріллі 17,5 т ме-
талу. Також відсутнє наукове підґрунтя для практичної реалізації агромостової 
технології. 

Незважаючи на неможливість поки що практичного втілення мостових сис-
тем у с.-г. виробництво, все ж таки слід констатувати, що воно є передумовою або 
неминучою ланкою в еволюції аграрної інженерії, на шляху від трактора до скла-
дних роботизованих систем. Його практичне впровадження дозволяє усунути 
проблеми традиційних тракторно-комбайнових технологій і є радикальним почат-
ком ери роботизації с.-г. виробництва. 

У підтвердження сказаного слід відзначити, що чимало світових провідних 
фірм та наукових установ працюють нині над проектами щодо створення «безпі-
лотних» мобільних енергетичних засобів. 

Очевидно, що і сам вектор науково-технічного прогресу нині в галузі механі-
зації спрямований на роботизацію рослинництва. Агроробот – повністю програ-
мована роботизована енерготехнологічна машина, здатна виконувати низку тех-
нологічних операцій. Водночас робот може налагодити спільну роботу і з іншими 
подібними машинами, які утворюють цілу інтелектуальну мережу. 

Загалом можна константувати, що у більшості наукових праць з розгляду 
проблем і перспектив розвитку сільського господарства сформульовані висновки 
щодо стратегії досліджень в галузі механізації с.-г. виробництва, з яких слід за-
значити наступні: 

- розроблення машинних технологій і технічних засобів для системи точного 
землеробства; 

- створення принципово нових способів агрегатування с.-г. техніки; 
- автоматизація й роботизація сільськогосподарських процесів. 
 
Контрольні питання: 
 

1. В чому полягає суть тягової концепції розвитку тракторів? 
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2. Особливості тягово – енергетичної концепції конструювання мобільної 
техніки. 

3. Особливості типажу тракторів для України. 
4. Які переваги способу класифікації тракторів за номінальним тяговим зу-

силлям у порівнянні зі способом їх класифікації за максимальною тяго-
вою потужністю? 

5. Проаналізуйте перспективи впровадження на Україні жорсткостикова-
них МТА. 

6. У чому полягають конструктивні особливості вивільняємих енергетич-
них засобів? 

7. Що таке модульне конструювання енергетичних засобів? 
8. Дайте визначення енергетичному і технологічному модулям, а також 

блочно – модульному МТА. 
9. У чому полягають переваги МЕЗ і чи існує перспектива їхнього розвитку 

на Україні? 
10. Побудуйте та поясніть матрицю типорозмірного ряду МЕЗ. 
11. Чому не можна створити МЕЗ на базі трактора тягової концепції? 
12. У чому полягає методологія обґрунтування конструктивно - технологіч-

ної схеми МЕЗ? 
13. Напишіть та проаналізуйте рівняння балансу потужностей модульного 

енергетичного засобу. Який параметр у цьому рівнянні враховує статис-
тичний характер тягового навантаження МЕЗ? 

14. У чому полягає критерій оптимізації маси та енергонасиченості МЕЗ? 
15. Охарактеризуйте показники агрегатує мості модульного енергетичного 

засобу. 
16. Яким має бути приєднання технологічного модуля МЕЗ до енергетично-

го у горизонтальній площині проекцій? 
17. Охарактеризуйте основні експлуатаційно - технологічні показники робо-

ти агрегатів на основі МЕЗ? 
18. Чим пояснюються переваги використання МЕЗ у складі орного машинно 

– тракторного агрегату? 
19. Що лежить в основі економічної доцільності та ефективності викорис-

тання МТА на основі модульних енергетичних засобів? 
 
 
Тема 3: ПРОБЛЕМИ АГРЕГАТУВАННЯ ПЛУГІВ 
 
3.1. Взаємозв'язок конструктивних параметрів мобільного енергетично-

го засобу з конструктивними параметрами плуга. Вибір схеми приєднання 
плуга до енергетичного засобу 

 
Плуг був, є і в найближчому майбутньому залишатиметься одним із основ-

них знарядь для глибокого полицевого обробітку ґрунту. 
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Проте, не зважаючи на відносно просту конструкцію, це знаряддя є практич-
но єдиним, яке в одних і тих самих ґрунтових умовах, за одного і того самого ре-
жиму роботи при агрегатуванні з різними тракторами може створювати (і, як пра-
вило, створює) різний тяговий опір. 

Такий результат зумовлюється співвідношенням між шириною ходової сис-
теми енергетичного засобу та конструктивною шириною захвату орного знаряддя. 
Для забезпечення високих тягово-енергетичних показників, мінімальних витрат 
пального та якісного виконання технологічного процесу ширина захвату плуга 
має бути більшою за ширину ходової системи колісного або гусеничного тракто-
ра. Часто ця вимога не виконується, що призводить до асиметричного агрегату-
вання плуга з усіма можливими негативними наслідками, що з цього випливають. 

Останніх можна запобігти тільки на основі знання особливостей агрегату-
вання плугів з тим чи іншим енергетичним засобом. Саме розв’язання цих питань 
покладено в основу даного матеріалу. 

Схема приєднання плуга до трактора визначає тягово-енергетичні показники, 
продуктивність, стійкість прямолінійного руху, керованість і якісні показники ро-
боти орного МТА. Це пов'язано з тим, що конструктивно важко досягти оптима-
льного співвідношення між шириною захвату плуга і колією трактора. Внаслідок 
цього виникає момент, який намагається розвернути агрегат у горизонтальній 
площині. Залежно від того, наскільки вдало вибрано схему агрегатування орного 
знаряддя, розворотний момент буде більшим або меншим, а показники роботи 
МТА – гірші або кращі. 

Під правильним агрегатуванням трактора з плугом розуміють таке, яке за 
стійкого руху останнього у горизонтальній площині забезпечує йому якомога 
менший тяговий опір. 

Більшість орних знарядь агрегатуються з трактором за допомогою заднього 
навісного механізму (ЗНМ) (рис. 3.1), який складається з верхньої осі 2, на якій 
вільно обертається вал з двома підйомними важелями 4, центральної тяги 5, а та-
кож нижньої осі 11, на якій шарнірно закріплені дві нижні поздовжні тяги 7. Ко-
жен із підйомних важелів шарнірно зв’язаний з нижньою тягою за допомогою 
розкосів 6. Для запобігання розгойдування машини/знаряддя у горизонтальній 
площині служать обмежувальні ланцюги 10. Вони перехресно зв'язують нижні тя-
ги з бугелями навісного механізму. У тракторів тягового класу 3 та ін. центральна 
тяга 5, як правило, обладнана пружинним компенсатором, який згладжує по-
штовхи збоку агрегатованого знаряддя. 

Під час виконання того чи іншого технологічного процесу механізатор, від-
слідковуючи траєкторію попереднього проходу МТА, здійснює вплив на керуючі 
органи трактора. Реакція останнього полягає у зміні курсу шляхом відповідного 
повороту його остову.  
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Рис. 3.1 – Задній навісний механізм трактора вид збоку (а) і вид зверху(б) 
 

 Щоб цей перехідний процес не впливав на стійкість руху деяких навісних 
агрегатованих знарядь, конструкція заднього навісного механізму трактора пови-
нна забезпечувати (в певних межах, звичайно) можливість їх незалежного поворо-
ту в горизонтальній площині. Для цього нижні тяги ЗНМ енергетичного засобу 
установлюють не паралельно, а під певним кутом збігання. Дві точки кріплення 
цих тяг, та точка приєднання центральної тяги до трактора виражають суть трито-
чкової схеми налаштування його ЗНМ (рис. 3.2а).  

 До недавнього часу існувала точка зору, що для ЗНМ гусеничного трактора, 
через значно меншу затримку його реакції на керуючий вплив, кут збігання ниж-
ніх тяг у горизонтальній площині має бути більшим, ніж для колісного. Досягли 
цього шляхом кріплення указаних тяг до рами енергетичного засобу практично в 
одній точці. Звідси виникла двоточкова схема налагодження ЗНМ трактора (рис. 
3.2б).  

 Остання застосовується лише при роботі з навісними чи напівнавісними 
плугами. Оскільки для роботи з іншими с.-г. машинами і знаряддями використо-
вується 3-х точкова схема, то ЗНМ деяких енергетичних засобів (ХТЗ–160, ХТЗ–
170, ХТЗ–180, Т–150) допускає його переналагодження із однієї схеми на іншу.  
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А – точки приєднання верхньої тяги; Б, В, Г – точки приєднання нижніх тяг 

 
Рис. 3.2 – Триточкова (а) і доточкова (б) схеми механізму навіски трак-

тора 
 
При двоточковому приєднанні плуга кут його повороту (ε) практично дорів-

нює куту повороту лівої і правої нижніх тяг (β) ЗНМ енергетичного засобу (рис. 
3.3а). 

За 3-и точкової схеми ε < β, тому що в цьому випадку кути повороту нижніх 
тяг ЗНМ трактора в принципі не дорівнюють один одному (рис. 3.3б). З достат-
ньої для практики точністю значину кута ε можна знайти із виразу [2]: 

 
ε = (1 – lт/r)⋅β, 

 
 де lт і r – параметри ЗНМ трактора, показані на рис. 3.3б. 
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1 – нижні тяги ЗНМ трактора; 2 – бугель плуга; 3 – рама плуга; 
4 – «еквівалентний» корпус 

 
Рис. 3.3 – Двоточкова (а) і триточкова (б) схеми приєднання навісного 

плуга до трактора 
 
Звідси випливає, що двоточкова схема взагалі забезпечує більшу кутову ру-

хомість плуга відносно трактора. Однак, і за 3-и точкової схеми їм можна забез-
печити таку взаємну кутову повороткість, коли повороти остову енергетичного 
засобу, які виникають під впливом дії механізатора, не будуть порушувати стій-
кий рух орного знаряддя у горизонтальній площині. Для цього необхідно, щоб кут 
збігання нижніх тяг ЗНМ трактора відповідав наступній вимозі:  

 

α = 2·arccos [d·(r – lт)/(lт·b)] ≥ 0.38 (22о),  (3.1) 
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де d – відстань від осі, яка проходить через точки кріплення нижніх тяг до 

миттєвого «центру повороту» (т. Sт, рис. 3.3б) ЗНМ трактора; b – довжина нижніх 
тяг ЗНМ енергетичного засобу. 

В процесі роботи орного МТА виникає розворотний момент Мр, який обумо-
влений тим, що вектор тягового опору плуга направлений під кутом до поздовж-
ньої вісі симетрії плуга, а також зміщенням центру опору плуга відносно поздов-
жньої вісі симетрії. Розглянемо, як на значення Мр впливають коливання деяких 
параметрів під час роботи орного агрегату. 

В загальному випадку розворотний момент можна виразити наступним чи-
ном: 

– при налагоджені ЗНМ енергетичного засобу за доточковою схемою (див. 
рис. 3.3а): 

 

( ) ( )2 0 sinр крМ Р сos Cγ β γ β= ⋅ ∆ ⋅ ± − ⋅ ±   , 
 
– при налагоджені ЗНМ енергетичного засобу за триточковою схемою (див. 

рис. 3.3б): 
 

( ) ( ) ( )3 0 sinр крМ Р сos C Cγ ε γ ε= ⋅ ∆ ⋅ ± ± + ⋅ ±   , 
 
де Ркр – сила опору плуга; Δ – поперечне переміщення точки прикладання си-

ли опору знаряддя відносно поздовжньої осі симетрії енергетичного засобу; γ – 
кут між напрямком сили тяги енергетичного засобу і поздовжньо віссю симетрії 
плуга; С0 – відстань у поздовжньому напрямку від точки прикладання гакового 
навантаження або до «центра мас» енергетичного засобу (за доточкової схеми), 
або до миттєвого «центру повороту» його ЗНМ (за три точкової схеми); С – від-
стань між «центром мас» і «центром повороту» ЗНМ трактору. 

Розглянемо, наприклад, характер зміни розворотного моменту Мр, який діє на 
трактор типу Т–150К при його агрегатуванні з навісним плугом типу ПЛН–5–35, 
тяговий опір якого знаходиться на рівні 30 кН. Значення конструктивних параме-
трів ЗНМ цього енергетичного засобу такі: lт=0,58 м; b=0,88 м; r=0,91 м; d=1,5 м. 

Спочатку розглянемо симетричне агрегатування плуга, коли за двоточкової 
схеми налагодження ЗНМ трактора Δ=γ=0, а за триточкової – γ=0. 

У цьому разі при збільшенні кута повороту нижніх тяг ЗНМ енергетичного 
засобу розворотні моменти, що діють з боку орного знаряддя, – ростуть. За двото-
чкової схеми приєднання цей процес здійснюється більш інтенсивно, ніж за три-
точкової (рис. 3.4). 

У першому варіанті налагодження двоточкової схеми розворотний момент не 
тільки значно більший за триточковий, а й характеризується вищою інтенсивніс-
тю зростання при збільшенні кута γ (рис. 3.5). 
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У другому варіанті налагодження двоточкової схеми розворотний момент за 
Δ=0 майже вдвічі переважає розворотний момент в агрегаті із триточковою схе-
мою її налагодження. 

 

 
 

Рис. 3.4 –Залежність розворотного моменту Мр від кута β при доточкової 
(1) і триточкової (2) схем налагодження ЗНМ трактора 

 
За збільшення правостороннього поперечного зміщення точки збігання ниж-

ніх тяг ЗНМ Δ він зменшується (рис. 3.6). При Δ = 0,21 м його значення дорівнює 
значенню розворотного моменту, що діє на трактор за триточкової схеми агрега-
тування орного знаряддя. 

 

 
 

Рис. 3.5 – Залежність розворотного моменту Мр від кута γ за доточкової 
(1) і триточкової (2) схем налагодження ЗНМ трактора 
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Із приведеного вище аналізу випливає: навіть за незбіжності "центра мас" 
трактора з "центром повороту" ЗНМ розворотний момент, що діє на нього з боку 
плуга, приєднаного за триточковою схемою, менший, ніж при двоточковій схемі 
агрегатування. З цієї точки зору перша із них (тобто триточкова) є більш приваб-
ливою. 

 

 
 

Рис. 3.6 – Залежність розворотного моменту Мр від величини Δ при дото-
чкової (1) і триточкової (2) схем налагодження ЗНМ трактора 

 
Раніше існувало загальноприйняте визначення, що найменший тяговий опір 

плуг матиме місце при симетричному його приєднанні до трактора. Тобто тоді, 
коли умовний «центр опору» цього знаряддя (т. Dп, рис. 3.3а) знаходитиметься у 
поздовжній площині симетрії енергетичного засобу. При цьому вважали, що таке 
можливе при виконанні наступних умов:  

 
Вт = bk·(n + 1) – 2·A – b;   (3.2) 

 

В′т = bk·(n + 1) + b,    (3.3) 
 

де Вт, В′т – колія енергетичного засобу при переміщенні рушіїв його правого 
борту поза борозною і в борозні відповідно;  

bk – конструктивна ширина захвату корпуса плуга;  
n – число корпусів знаряддя;  
А – відстань від борозни до зовнішньої крайки рушія;  
b – ширина рушія трактора. 
 Натомість відомо, що коли дійсна значина колії енергетичного засобу (Вд) 

більша за бажану (Вт), то плуг приєднують не симетрично, а з певним правосто-
роннім поперечним зміщенням (еп). І воно тим більше, чим більшою є різниця між 
значинами цих колій:  
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еп = (Вд – Вт)/2. 

 
 З урахуванням (3.2) і (3.3) маємо:  
 

еп = [Вд + 2·А + b – bk·(n+1)]/2  (3.4) 
 

е′п = [Вд – b – bk·(n+1)]/2.   (3.5) 
 
Із аналізу цього рівняння випливає, що величина поперечного зміщення 

"центра опору" плуга залежить від відстані між зовнішнім крайчиком рушія і сті-
нкою борозни (А), яка визначається стійкістю прямолінійного руху енергетичного 
засобу. Чим стійкіший останній проти дії зовнішніх збурень, тим меншою може 
бути величина А і навпаки. 

У літературних джерелах підкреслюється, що залежно від фізико-механічних 
властивостей ґрунту і стійкості руху того або іншого енергетичного засобу у 
складі орного МТА відстань А може змінюватися в межах 10...29 см. За більшого 
значення, як показує практика, ускладнюється процес відтяжування механізато-
ром крайчика борозни попереднього проходу агрегату, що призводить до зрос-
тання нерівномірності його ширини захвату. За меншого значення А виникає не-
безпека сповзання енергетичного засобу правими рушіями у борозну, що негатив-
но відбивається на якісних показниках роботи орного МТА. 

Саме через це для трактора типу Т–150К, наприклад, при його роботі з плу-
гами типу ПЛН–5–35 або ПЛП–6–35 вказану відстань А на практиці рекоменду-
ють приймати близькою до значення глибини оранки, але в тому випадку, коли 
грунт схильний до руйнації. Але при цьому величина правостороннього зміщення 
плуга має велике значення, що викликає додаткове навантаження на польові дош-
ки, як наслідок, зростання тягового опору. Коли грунт достатньо міцний і ймовір-
ність сповзання енергетичного засобу правими колесами у борозну мінімальна, з 
практичної точки зору необхідно приймати якомога найменше значення А (близь-
ко до діапазону А=100–150 мм), що, як правило, забезпечує мінімальне правосто-
роннє зміщення центру опору плуга. 

За триточкової схеми налагодження ЗНМ трактора вказане зміщення (3.4) 
можна здійснити тільки шляхом переміщення орного знаряддя відносно його вла-
сного зчіпного пристрою, тобто бугелів (поз. 2 на рис. 3.3а). Це веде до того, що 
між поздовжньою віссю симетрії плуга і лінією тяги ОD1 (рис. 3.7) виникає кут γ. 
Наявність останнього призводить по появи бокової складової сили Т' (Т1у). Під час 
роботи плуга сила Т1у є додатковим навантаженням на польові дошки, що призво-
дить до зростання сили їх тертя об стінку борозни і, врешті-решт, до збільшення 
тягового опору орного знаряддя. 
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У процесі експериментальних досліджень дослідниками встановлено, що 
правостороннє переміщення плуга щодо власного зчіпного пристрою однозначно 
призводить до підвищення енергетичних витрат орним агрегатом. Так, наприклад, 
при зміщенні п'ятикорпусного знаряддя ПЛН–5–35 вправо на 100 мм тяговий опір 
останнього збільшився на 9%, а годинні витрати пального на 5,6%. У разі зсуву 
шестикорпусного плуга вліво на 100 мм і зняття з нього п'яти польових дощок 
приріст швидкості руху МТА становить 10,7%. 

 За доточкової схеми налагодження ЗНМ трактора правостороннє поперечне 
зміщення плуга на величину (3.5) можна здійснити як відносно власних приєдну-
вальних бугелів (варіант 1), так і шляхом відповідного переміщення нижніх тяг по 
осі 11 (рис. 3.1) ЗНМ трактора (варіант 2). Причому, варіанту 2 слід віддавати пе-
ревагу у порівнянні із варіантом 1. 

 При симетричному приєднанні плуга його «центр опору» (т. Do, рис. 3.7) 
знаходиться в площині симетрії енергетичного засобу. Сила Т1у в даному випадку 
хоч і не зникає, проте її вплив зводиться до мінімуму. Навантаження на польові 
дошки плуга здійснюються в основному тими силами, які діють на орне знаряддя 
збоку переміщуваного вбік ґрунту (ΣРу, рис. 3.7). 

 Високі тягово–зчіпні показники і відносно вузька колія трактора дають мо-
жливість приєднувати до нього плуг не тільки симетрично, а й з лівостороннім 
поперечним зміщенням.  

У разі розташування «центру опору» знаряддя зліва від поздовжньої осі си-
метрії енергетичного засобу (D2, рис. 3.7) бокова складова Т2у сили тяги Т2 сприяє 
зменшенню навантаження на польові дошки. В результаті це приводить до змен-
шення тягового опору плуга. 

Певна річ, що величина лівостороннього поперечного зміщення плуга не мо-
же бути будь-якою. При певній її значині плуг може втратити стійкість руху. До-
слідженнями встановлено, що максимальна величина вказаного зміщення орного 
знаряддя є визначеною і може бути знайдена із виразу: 

 

еп max < dп·ctg ( ϕ + γ),     (3.6) 
 
де dп – найкоротша відстань в плані від «миттєвого центру повороту» нижніх 

тяг ЗНМ трактора до «центру» опору плуга (див. рис. 3.7); 
ϕ – кут тертя матеріалу польової дошки об стінку борозни; 
 γ – кут у плані, утворений лезом лемеша та стінкою борозни.  
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Рис. 3.7 – Схема сил, які діють на плуг при його різних поперечних змі-
щеннях 

 
Виходячи із вищевикладеного, можна констатувати наступне. Якщо за умов 

(3.2) чи (3.3) параметри ходової системи трактора допускають симетричне агрега-
тування плуга, енергетичний засіб може мати лише одну схему налагодження за-
днього навісного механізму – триточкову. Тим більше, що її, на відміну від дво-
точкової, немає потреби переналагоджувати при роботі трактора з іншими навіс-
ними машинами або знаряддями. Якщо за умов (3.2) чи (3.3) параметри ходової 
системи трактора не дають можливості приєднати до нього плуг симетрично, 
краще використовувати двоточкову схему налагодження ЗНМ енергетичного за-
собу. При цьому правостороннє поперечне зміщення орного знаряддя в першу 
чергу слід здійснювати переміщенням нижніх тяг навісного механізму трактора. І 
лише коли цього зміщення виявиться недостатньо, можна переміщувати раму ор-
ного знаряддя відносно його власних приєднувальних бугелів. 

Ще один важливий висновок полягає в тому, що при агрегатуванні трактора 
Т–150К з колією Вд = 1680 мм з 5-ти або 6-ти корпусними плугами потрібне не-
бажане правостороннє поперечне зміщення плуга А це означає, що цей трактор 
бажано налагоджувати за доточковою схемою! У гусеничного трактора Т–150 з 
більш вузькою колією Вд = 1470 мм – навпаки орне знаряддя приєднується або 
симетрично, або з бажаним лівостороннім зміщенням. А це означає, що цей трак-
тор може мати лише триточковий задній навісний механізм! 
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Лівостороннє поперечне зміщення плуга доцільно здійснювати саме шляхом 
переміщення його відносно власних приєднувальних бугелів. Адже, як уже відо-
мо, тяговий опір знаряддя при цьому зменшується. Причому до такої міри, що 
з’являється можливість зняття усіх польових дощок, крім останньої.  

 Для налагодження ЗНМ за двоточковою схемою необхідно нижні поздовжні 
тяги 7 з головками звести разом і закріпити упорами на нижній осі трактора 11 
(рис. 3.1).  

 При зміні положення нижніх тяг розкоси необхідно встановити так, щоб їх 
нахил в робочому положенні був однаковим. Наладка розкосів проводиться в 
польових умовах перед початком роботи так, щоб вони мали мінімальний перекіс 
у вертикальній площині. 

 Обмежувальні ланцюги 10 регулюють так, щоб кінці поздовжніх тяг з наві-
шеною машиною/знаряддям мали бічне гойдання не більш 10 мм. Поворот навіс-
ного або напівнавісного агрегату при ослаблених обмежувальних ланцюгах кате-
горично забороняється. 

 Для налагодження заднього навісного пристрою за триточковою схемою 
необхідно нижні тяги 7 (рис.3.1) разом з головками розвести від центру на задану 
відстань і закріпити упорами, верхню тягу 5 встановити по осі трактора, а обидва 
розкоси 6 – з внутрішньої сторони відносно підйомних важелів 4. 

 Для роботи з машинами і знаряддями, які агрегатуються за три точковою 
схемою налагодження ЗНМ, слід приєднати обмежувальні ланцюги 10 передніми 
кінцями навхрест до провушин нижніх тяг і відрегулювати їх довжину стяжними 
муфтами для забезпечення жорсткого блокування тяг в горизонтальній площині. 

Практичний приклад. 
Постановка завдання. 
Для заданого трактора і орного знаряддя (плуга) необхідно обґрунтувати: 
- спосіб руху орного МТА (в борозні чи поза борозною); 
- спосіб агрегатування плуга (симетричний, асиметричний); 
- напрям і величину поперечного зміщення плуга (для асиметричного 

МТА). 
- схему налагодження ЗНМ (дво- чи три точкова). 

В якості практичного прикладу розглянемо трактор ХТЗ–17221, який агрега-
тується з плугом ПЛП–6–33. Колія трактора Вд = 1860 мм. Типорозмір шин: 
23,1R26.  

Порядок виконання завдання.  
1. Визначаємо спосіб руху орного МТА.  
Із типорозміру рушіїв трактора ХТЗ–17221 встановлюємо, що ширина його 

шин b = 23,1⋅25,4 = 586 мм. Водночас, ширина корпусу плуга ПЛП–6–35 (а зна-
чить і ширина борозни) становить bк=350 мм. Оскільки: 

b > bк, 
із цього випливає, що рух трактора ХТЗ–17221 із вказаним орним знаряддям 

доцільно здійснювати поза борозною. 
2. Визначаємо спосіб агрегатування плуга.  
Із формули знаходимо потрібну колію трактора Вт: 
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Вт = bk·(n + 1) – 2·A – b. 
 
В нашому випадку: bk = 350 мм; n = 6; b = 586 мм.  
Величину А розглянемо у двох варіантах: на мінімально можливому рівні 

приймаємо А1 = 100 мм і максимально можливому А2 = 290 мм. 
В результаті маємо: 

 
Вт1 = 350·(6 + 1) – 2·100 – 586 = 1664 мм, 
Вт2 = 350·(6 + 1) – 2·290 – 586 = 1284 мм. 

 
3. Визначаємо напрям і величину поперечного зміщення плуга.  
Оскільки дійсна колія трактора (Вд = 1860 мм) більша за розрахункову, то 

плуг приєднують до трактора із правостороннім поперечним зміщенням, яке ста-
новить: 

 
еп1 = (Вд – Вт)/2 = (1860 – 1664)/2 = 98 мм, 
еп2 = (Вд – Вт)/2 = (1860 – 1284)/2 = 288 мм. 

 
У другому варіанті значно більшої відстані між зовнішнім крайчиком рушія і 

стінкою борозни А=290 мм необхідне велике небажане правостороннє зміщення 
орного знаряддя. Яке, за вищеописаним аналізом, суттєво збільшить тяговий опір 
трактора. Тому, з позиції мінімальних енерговитрат на оранці, чим менша буде 
відстань А, тим значно кращим буде варіант агрегатування орного знаряддя. 

4. Визначаємо схему налагодження ЗНМ.  
Переміщення плуга ПЛП–6–35 на величину 98 мм відносно його власних бу-

гелів здійснити проблематично. Тому слід відмовитися від триточкової схеми на 
користь доточкової.  

Для налагодження останньої слід зведені докупи нижні тяги ЗНМ трактора 
змістити вправо на 98 мм і закріпити упорами. Потім відповідним чином встано-
вити центральну тягу та розкоси. 

 
3.2. Шляхи зменшення енергетичних витрат на оранці 
 
Як було раніше відзначено, що рівень енергетичних витрат орним агрегатом 

багато в чому визначається величиною і напрямом поперечного зміщення "центра 
опору" плуга відносно поздовжньої осі симетрії енергозасобу. За вищезазначеним 
аналізом можна обґрунтувати певні рекомендації, щодо шляхів зменшення енер-
гетичних витрат на оранці. 

Якщо з тих або інших причин відсутня можливість приєднати плуг до енерге-
тичного засобу симетрично, правостороннє його зміщення слід проводити в пер-
шу чергу шляхом зсуву по ЗНМ трактора, разом із зчіпним пристроєм, і лише по-
тому (коли першого переміщення недостатньо) – щодо власного зчіпного при-
строю. 
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Виходячи з аналізу виразу (3.4), величина правостороннього поперечного 
зміщення координати "центра опору" знаряддя еп може бути зменшена в основно-
му внаслідок відповідної зміни суми перших двох доданків. Пояснюється це тим, 
що за прийнятої конструктивної ширини захвату корпуса плуга максимальне зна-
чення величини bк∙(n+1) обмежене тягово-зчіпними властивостями енергозасобу, 
які, у свою чергу, погіршуються при зменшенні ширини його рушіїв b. Зважаючи 
на такий взаємно протилежний вплив один на одного, зміна третього і четвертого 
доданків, на відміну від перших двох, бажаного ефекту не дає. 

З вищевикладеного напрошується висновок, що для зниження енерговитрат 
на оранці енергетичний засіб, який агрегатується з плугом, повинен: 

1) мати вузьку колію; 
2) характеризуватися високими тягово-зчіпними властивостями; 
3) рухатися на мінімально можливій відстані від стінки борозни. 
Для практичної реалізації останньої вимоги необхідна достатньо висока стій-

кість ходу орного МТА. Інакше можливе "сповзання" енергетичного засобу в бо-
розну.  

Найбільш вдалим та ефективним прикладом практичної реалізації перших 
двох вимог є використання модульних енергетичних засобів (МЕЗ). Результати 
експериментальних досліджень науковців показали, що орні МТА на основі мо-
дульних енергетичних засобів МЕЗ серійних енергетичних засобів, вирізняються 
значно меншими енерговитратами, ніж агрегати на базі серійних тракторів. 

Для пояснення такого результату проведемо аналіз розрахованих за форму-
лою (3.4) параметрів агрегатування Т–150, Т–150К і МЕЗ–200 з плугом ПЛН–6–35 
(табл. 3.1), а також – К–701 і МЕЗ–300 з плугом ПТК–9–35 (табл. 3.2). 

За практично однакового номінального тягового зусилля з трактором Т–150К 
МЕЗ–200 має вужчу колію (табл. 3.1). Збільшена поздовжня база забезпечує но-
вому енергетичному засобу достатньо високу стійкість ходу в горизонтальній 
площині. Завдяки цьому МЕЗ–200 в агрегаті з плугом може рухатися на відстані 
100 мм від стінки борозни без руйнування і "сповзання" в неї. 

 
Таблиця 3.1 – Параметри агрегату-

вання енергозасобів 
класу 3 з плугом ПЛН–6–35 

 

Таблиця 3.2 – Параметри агрегату-
вання енергозасобів 

класу 5 з плугом ПТК–9–35 
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За характерних для умов півдня України низької вологості і високої твердості 
ґрунту на момент оранки (8...12% і 2...3 мПа відповідно) тяговий опір шестикор-
пусного плуга, навіть симетрично приєднаного до одного агрегату, може досягати 
такої величини, що буксування рушіїв використовуваного з цим знаряддям енер-
гетичного засобу тягового класу 3 перевищуватиме агротехнічно допустимий 
20%–й рівень. Правосторонній поперечний зсув "центра опору" плуга в таких 
ґрунтових умовах ще більше ускладнює положення, внаслідок чого буксування 
рушіїв трактора Т–150К може досягати гранично допустимого значення (30%) або 
навіть перевищувати його. Так, наприклад, у процесі експлуатаційно-
технологічної оцінки орних агрегатів робота трактора Т–150К у складі з плугом 
ПЛП–6–35 за вологості ґрунту в шарі 3...15 см 6,3...12,5% і твердості 1,00...2,96 
мПа виявилася неможливою. У зв'язку з цим вказаний енергетичний засіб агрега-
тували з п'ятикорпусним знаряддям. 

В аналогічних ґрунтових умовах МЕЗ–200 міг працювати з шестикорпусним 
плугом ПЛП–6–35 тільки за умови лівостороннього поперечного переміщення 
"центра опору" знаряддя на 100 мм. Тяговий опір плуга знизився при цьому не 
менше ніж на 5%, а погодинні витрати пального зросли на 6% і більше (табл. 3.3). 

 
Таблиця 3.3 – Показники роботи орного МТА у складі плуга ПЛН–6–35 

за різних варіантів його приєднання 
 

 
 
Зняття п'яти польових дощок привело до подальшого зниження тягового 

опору і годинної витрати пального відповідно на 9,3 і 3,7%. Порівняно з симетри-
чним (еп=0) приєднанням поперечний лівосторонній зсув шестикорпусного плуга 
на 100 мм і зняття п'яти польових дощок у підсумку дало змогу понизити тяговий 
опір знаряддя на 14,0%, а погодинні витрати пального – на 9,8%. Буксування ру-
шіїв МЕЗ–200 не перевищувало при цьому 18,5%. 

За сприятливих ґрунтових умов симетричне приєднання плуга ПЛП–6–35 до 
трактора Т–150К можливе тільки в тому разі, якщо відстань від стінки борозни до 
зовнішньої кромки його правих коліс буде не більшою за 115 мм. Проте, як пока-
зала практика, процес руху даного орного агрегату характеризується досить час-
тим "сповзанням" енергетичного засобу в борозну. Спроба виправити положення 
шляхом зсуву трактора лівіше призводить до поганого стикування суміжних про-
ходів МТА. 
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Що стосується гусеничного трактора Т–150, то за його агрегатування з плу-
гом ПЛП–6–35 умова (3.4) повністю виконується навіть у разі його роботи відпо-
відно до рекомендованого значення величини А (табл. 3.1). Симетричне приєд-
нання до такого трактора п'ятикорпусного знаряддя можливе, якщо відстань від 
стінки борозни до крайки правої гусениці буде не більшою за 120 мм. Але прак-
тично реалізувати це вдається далеко не завжди, оскільки трактор Т–150 хоч і 
близький до МЕЗ–200 за тягово-зчіпними властивостями і параметрами ходової 
системи, проте значно поступається йому у стійкості. 

Симетричне приєднання плуга можливе шляхом постановки рушіїв правого 
борту енергетичного засобу в борозну. За кордоном така схема орного агрегату 
використовується досить часто, хоча і має низку серйозних недоліків. 

Підтвердженням цьому є лабораторно–польові дослідження орного МТА на 
базі МЕЗ універсально–просапного призначення, який рухався колесами правого 
борту в борозні і поза нею. За руху в борозні (тут і далі − перший варіант) його 
тягове зусилля при 12%–му буксуванні становило 27,2 кН проти 31,8 кН у разі 
роботи поза борозною (другий варіант) з таким самим буксуванням. Реалізація 
першого варіанта експлуатації орного МТА характеризується приблизно однако-
вим зниженням тягового зусилля МЕЗ (14...15%) в усьому досліджуваному діапа-
зоні опору плуга (рис. 3.8). 

 

 
 

Рис. 3.8 – Криві буксування МЕЗ при його роботі з плугом у борозні (1) і 
поза нею (2) 
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Зниження тягових властивостей МЕЗ у першому варіанті роботи відповідним 
чином позначилось на його паливно-енергетичних показниках. Так, якщо макси-
мальний умовний тяговий ККД ηу за руху енергетичного засобу в борозні стано-
вив 51,5%, то при переміщенні поза борозною цей показник зріс до 56,5%. За од-
накового значення ηу погодинні витрати пального МЕЗ у першому варіанті на 
4,3... 10,4 % вищі, ніж у другому. Крім того, в процесі руху МЕЗ у борозні дно 
останньої ущільнюється і борозна стає ширшою. А відтак це призводить до пога-
ного стикування суміжних проходів орного агрегату. Для усунення вказаного не-
доліку потрібний поперечний правосторонній зсув плуга, але за цієї умови знаря-
ддя працюватиме з неповною шириною захвату його першого корпуса. А це від-
повідним чином впливає на продуктивність МТА, оскільки робоча ширина захва-
ту плуга знижується на 10... 12 см. 

Як і МЕЗ–200, модульний енергетичний засіб загального призначення МЕЗ–
300 ефективніше агрегатується з плугом, ніж рівний з ним за тяговим класом ко-
лісний трактор (К–701, наприклад). Так, якщо за рекомендованим значенням ве-
личини А дев'ятикорпусний плуг до обох енергозасобів можна приєднати з попе-
речним лівостороннім зміщенням, то восьмикорпусне знаряддя з К–701 (на відмі-
ну від МЕЗ–300) агрегатується тільки з правостороннім зсувом (табл. 3.2). За ора-
нки восьмикорпусним плугом на глибину 26 см витрати пального агрегатом на 
базі МЕЗ–300 становили 16,7 кг/га, агрегатом на основі К–701 – 20,8 кг/га. 

 
3.3. Перспективи агрегатування оборотних плугів 
 
Останнім часом певної популярності у сільгоспвиробників набув оборотний 

плуг, головна перевага якого полягає у проведенні оранки без згінних та розгін-
них борозен. Оборотний плуг конструктивно має два комплекти корпусів (право- 
лівообертальні) на одній рамі, які можуть повертатися на 180° (рис. 3.9). 

Отже, вага оборотного плуга у 1,3–1,6 разів вища, ніж звичайного. Водночас, 
гладка оранка сприяє швидкому вирівнюванню полів, оскільки не залишає на по-
верхні поля огріхів, що має місце при звичайній оранці. Плуг обертає тракторист-
машиніст із кабіни трактора за допомогою гідросистеми. Глибина ходу корпусів 
регулюється за допомогою гвинтового механізму опорного колеса. Якщо опорне 
колесо оборотного плуга встановлено в задній частині рами, то для забезпечення 
потрібного копіювання плугом поверхні поля під час основної обробки ґрунту в 
напрямку руху агрегату передню частину рами плуга втримують від надмірного 
заглиблення за допомогою встановленої на трактор системи позиційного (силово-
го або комбінованого) регулювання положення навісного механізму трактора. 
Якщо такої системи на тракторі немає, то передню частину рами плуга утримують 
у робочому положенні за допомогою пристрою, який установлюють на навісному 
механізмі трактора. 
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Рис. 3.9 – Плуг обертовий ПНО4 +«ВЕЛЕС» 
 
Оборотний плуг крім правообертальних має ще і лівообертальні корпуси. Ру-

хаючись човниковим способом (рис. 3.10), він обертає шари ґрунту увесь час убік 
обробленого поля. Розбивка поля на загони при цьому не потрібна. У підсумку 
продуктивність роботи орного МТА збільшується і підвищується якість оранки: 
як через відсутність згінних гребенів та розгінних борозен, так і через те, що в 
цьому випадку не потрібне оброблення клинів, які неминучі за неякісної розмітки 
поля на загони. 

Водночас, оскільки під час виконання технологічного процесу орний машин-
но-тракторний агрегат з таким плугом на робочому гоні здійснює «човниковий» 
спосіб руху, то на поворотній смузі він змушений виконувати петльовий «грушо-
подібний» поворот. А такий маневр МТА є більш складним у виконанні, ніж, 
приміром, безпетльовий.  
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1; 3 – працюють лівообертальні корпуси; 2;4 – працюють правообертальні 
корпуси 

 
Рис. 3.10 – Човниковий спосіб руху орного МТА з оборотним плугом: а) – 

схема руху; б) – схема повороту 
 

Здійснення оранки звичайним плугом може призводити до наявності згінних 
та розгінних борозен з усіма випливаючими звідси досить відомими негативними 
наслідками. Проте, як показує практика, за відповідної кваліфікації механізатора 
ці негаразди можна практично повністю усунути. 

При виконанні оранки звичайним плугом лише на першому етапі здійснюють 
кілька петльових поворотів. В подальшому відбувається більш простий безпет-
льовий маневр орного агрегату на поворотній смузі. Але якщо при цьому врахува-
ти, що вартість звичайного плуга у 3–3,5 разів менша, ніж оборотного, то викори-
стання останнього може бути виправданим тільки на основі відповідного обґрун-
тування. 

Розглянемо більш детально доцільність застосування оборотного плуга за-
мість звичайного.  
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У якості фізичних об’єктів дослідження розглянемо два орних агрегати. Пе-
рший – у складі трактора із шарнірно-зчленованою рамою серії ХТЗ–170 і 
п’ятикорпусного плуга ПЛН–5–33. Другий – на основі того ж самого енергетич-
ного засобу і оборотного плуга з такою ж конструктивною шириною захвату (1,75 
м) типу ПО–5–33. Далі розрахуємо, який шлях на поворотній смузі проходить ко-
жний із порівнюваних МТА при здійсненні ним оранки ділянки однієї і тієї ж 
площі. За умови однакової середньої швидкості руху орних агрегатів на поворот-
ній смузі (що цілком реально) різниця між визначеними сумарними шляхами ма-
невру буде репрезентувати ті невиробничі витрати часу зміни, які і будуть вказу-
вати на користь одного із порівнюваних варіантів МТА.  

Результати досліджень. Спочатку визначимося із шириною дослідної ділян-
ки. Відомо, що оптимальна її значина (Сопт) може бути розрахована із такого ви-
разу:  

 
Сопт = (16∙R2

o + 2∙Вр∙Lр)
0,5,   (3.6) 

 
де Ro – мінімальний радіус повороту МТА; 
Вр – робоча ширина захвату агрегату; 
Lр – довжина поля (дослідної ділянки). 
З достатньою для практики точністю мінімальний радіус повороту агрегату 

на базі трактора з шарнірно-зчленованою рамою визначається так: 
 

Ro = (L/2)·ctg(α/2), 
 
де L – база трактора; 
α – максимальний кут «складання» піврам енергетичного засобу. 
При L = 2,86 м і α = 30о маємо Rо = 5,3 м. 
Приймемо типову для умов півдня України довжину гону поля Lр = 1200 м. 

Враховуючи, що для розглядуваних плугів Вр = 1,75 м, із виразу (3.6) отримуємо 
Сопт = 68,2 м. Це відповідає площі Sопт=8,2 га, яка практично дорівнює виробітку 
орного агрегату за умови робочого руху зі швидкістю 8 км/год., тривалості зміни 
7 год. і коефіцієнтові її використання 0,8.  

При оранці ділянки шириною Сопт обидва МТА здійснять nз поворотів, кіль-
кість яких визначається із виразу:  

 
nз = Int(Cорт/Вр) – 1. 

 
Для агрегату з оборотним плугом це будуть лише петльові повороти (nп=nз), 

довжина кожного із яких (Lxп) становитиме: 
 

Lxп = (6,0÷8,0)∙Ro + 2∙E, 
 
де Е – довжина виїзду агрегату. В нашому випадку Е = 7,5 м. 
Для розрахунків приймемо  
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Lxп =7∙Ro + 2∙E. 
 
Виходячи з цього, загальна довжина петльових поворотів становитиме: 
 

∑Lxп = Lxп∙nп = (7∙Ro + 2∙E)∙[Int(Cорт/Вр) – 1].  (3.7) 
Орний агрегат із звичайним плугом спочатку теж здійснюватиме петльові 

повороти. І робитиме це до тих пір, поки не буде виконуватися наступна умова: 
 

nрх∙Вр ≥ 2∙Ro,   (3.8) 
 
nрх – кількість робочих ходів при здійсненні петльових поворотів. 
Кількість таких поворотів (nпп) становитиме: 
 

nпп = Int(2∙Rо/Вр) – 1, 
а їх сумарна довжина: 
 

∑Lxпп = Lxп∙nпп = (7∙Ro + 2∙E)∙[Int(2∙Rо/Вр) – 1].   (3.9) 
 
Після настання умови (3.8) орний агрегат здійснюватиме безпетльові поворо-

ти з прямолінійною ділянкою (Хп). Довжина кожного такого маневру (Lxбп) визна-
чається із виразу: 

 
Lxбп = (1,4÷2,0)∙Ro + 2∙E + Хп. 

 
Для розрахунків приймемо:  
 

Lxбп =1,7∙Ro + 2∙E + Хп. 
 
Кількість безпетльових (nбп ) поворотів МТА становитиме: 
 

nбп = nз – nпп = Int(Cорт/Вр) – 1 – Int(2∙Rо/Вр) +1 = Int(Cорт/Вр)– Int(2∙Rо/Вр). 
 
Що стосується сумарної довжини прямолінійних ділянок на поворотній сму-

зі, то вона розраховується наступним чином: 

∑⋅=∑
=

n
іВХ

бп

0і
П р

. 
Звідси сумарна довжина безпетльових поворотів орного агрегату із звичай-

ним плугом буде дорівнюватиме: 

∑Lxбп = (1,7∙Ro + 2∙E)∙[Int(Cорт/Вр) – Int(2∙Rо/Вр)] + 
∑

=

⋅
n

і
бп

0і
Вр

.  (3.10) 
 
Склавши вирази (3.9) і (3.10), отримаємо залежність, яка дозволяє визначити 

сумарну довжина поворотів (Lхз) МТА із звичайним орним знаряддям: 
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∑Lxз = (7∙Rо + 2∙Е)∙nпп + (1,7∙Rо + 2∙Е)∙nбп + 
∑

=

⋅
n

і
бп

0і
Вр

.  (3.11) 
 
Розрахунок виразів (3.7) і (3.11) показав, що за ширини оброблюваного поля 

до 65 м сумарна довжина поворотів досліджуваних орних МТА менша при вико-
ристанні звичайного плуга (рис. 3.11). 

 

 
 

Рис. 3.11 – Залежність сумарних довжин поворотів орних МТА від ши-
рини оброблюваної ділянки 

 
Подальше збільшення Сопт дає зворотній результат. Так, при оранці ділянки 

шириною 68,2 м і площею 8,2 га сумарний шлях руху на поворотній смузі МТА з 
оборотним плугом становить 1980 м, а із звичайним – 2035 м. Тобто маємо збіль-
шення оцінюваного показника. Проте лише на 55 м (2,7%). 

Багаторічна практика досліджень орних МТА проф. В.Т. Надикто показує, 
що швидкість їх руху на поворотній смузі знаходиться у межах 1,5…2,0 м/с. Звід-
си, за середньої швидкості маневру 1,75 м/с (6,3 км/год) сумарні витрати часу на 
повороти агрегатом із звичайним орним знаряддям будуть більшими при цьому 
лише на 0,5 хв. В дійсності може не бути й цього, оскільки середня швидкість ви-
конання «грушоподібного» повороту, як показує практика, менша за швидкість 
здійснення безпетльового маневру. 

При збільшенні оброблюваної площі майже в 1,5 рази (12,0 га замість 8,2) 
ширина поля становитиме 100 м. В цьому випадку орний МТА зі звичайним плу-
гом на поворотних смугах подолає шлях, більший на 850 м. Знову ж таки, за вка-
заної вище середньої швидкості маневру на поворотній смузі (1,75 м/с) зростання 
витрат часу на повороти цим орним агрегатом становитиме лише 8 хв. В балансі 
зміни – це несуттєво. 
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Більше того, посилаючись на дослідження відомого ґрунтознавця В.Р. Вілья-
мса, основна задача оранки полягає у періодичному (а не щорічному!) відновленні 
міцності структури ґрунту. А це однозначно означає, що здійснювати її один раз у 
кілька років таким дорогим знаряддям, яким є оборотний плуг,– економічно неви-
гідний захід. Практично такої ж думки дотримуються і інші дослідники.  

Як бачимо, єдиною задекларованою перевагою оборотного плуга перед зви-
чайним є можливість виконання оранки без згінних гребенів і розгінних борозен. 
Водночас, за умови відповідної підготовленості механізатора вказана перевага 
орного знаряддя може бути нівельована.  

За практично однакової продуктивності роботи порівнюваних орних агрега-
тів, несуттєвої різниці між невиробничими витратами ними часу зміни, а також з 
урахуванням здійснення оранки раз у кілька років і значно вищою (у рази) вартіс-
тю оборотного плуга придбання останнього є економічно недоцільним.  

 
 3.4. Вплив схеми та параметрів орного МТА на характер зміни вертика-

льних реакцій на мостах енергетичного засобу 
  
Розглянемо варіант орного МТА, який має фронтальний і навісний плуг, які 

навішені на ПНМ і ЗНМ трактора (рис. 3.12). 
 

 
 

Рис. 3.12. Орний МТА, побудований за схемою «push–pull» 
 
Для аналізу впливу схеми та параметрів орного МТА на характер зміни вер-

тикальних реакцій на мостах енергетичного засобу складемо умови рівноваги 
трактора у поздовжньо – вертикальній площині. Замінивши зв’язки відповідними 
реакціями, встановлюємо, що збоку фронтального плуга на трактор діють направ-
лена вздовж центральної тяги ПНМ сила Рвп та рівнодіюча сил, спрямованих 
вздовж нижніх тяг, – Рнп і збоку заднього навісного плуга – Рвз і Рнз відповідно 
(див. рис. 3.12). 
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Виказанні сили Рвп і Рнп та Рвз і Рнз оказують силовий вплив (Рп і Рз) на 
трактор у миттєвих центрів повороту πп і πз переднього і заднього його навісного 
механізму. Величина і напрямок яких, обумовлений схемою та параметрами орно-
го МТА, і які, або довантажують або розвантажують мости трактора, що кількісно 
оцінюється значиною вертикальних реакцій на передніх (NA) та задніх (NB) коле-
сах.  

Для знаходження невідомих вертикальних реакцій на передніх (NA) та задніх 
(NB) колесах енергетичного засобу достатньо скласти дві системи рівнянь, в яких 
прирівняти нулю суму проекцій усіх сил у вертикальній площині та суму момен-
тів відносно, наприклад, точки А (рис. 3.13). 

 

 
 

Рис. 3.13 – Схема сил, які діють на трактор у поздовжньо–вертикальній 
площині 

  
В результаті маємо: 
 
 NA–G+NB–Pвп⋅sinαп –Рнп⋅sinβп –Рвз⋅sinαз–Рнз⋅sinβз = 0;  (3.12) 
G⋅a–Рвп⋅cosαп⋅hвп–Рвп⋅sinαп⋅сп+Рнп⋅cosβп⋅hнп–Рнп⋅sinβп⋅сп– NВ⋅L – Рвз⋅cosαз⋅hвз 

+Рвз⋅sinαз⋅сз +Рнз⋅cosβз⋅hнз +Рнз⋅sinβз⋅сз+ МfA + MfB = 0, 
  
де G, а, L – сила ваги, поздовжня координата центру мас та база трактора 

відповідно; 
 МfA, MfB – моменти опору кочення переднього та заднього мостів трактора 

відповідно; 
 αп, βп, αз, βз, hвп, hнп, hвз, hнз, сп, сз – конструктивні параметри, природа яких 

зрозуміла із рис.6.7. 
 Моменти опору кочення мостів трактора знаходяться із виразів: 
 

МfA = f⋅NA⋅Rк;  MfB = f⋅NA⋅Rк,   (3.13) 
 
де Rк – радіус кочення коліс трактора. 
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Для знаходження сил Рвз і Рнз розглянемо схему сил, що діє збоку заднього 
навісного плуга (рис. 3.14). 

 

 
 

Рис. 3.14 – Схема сил, які діють на задній плуг 
 

В системі сил, представлених на рис. 6.8, невідомими є реакції в тягах зад-
нього навісного механізму (ЗНМ) трактора Рвз і Рнз та вертикальна реакція на 
опорному колесі плуга Nкз. Для їх визначення достатньо трьох наступних рівнянь: 

 
Рвз⋅cosαз – Pнз⋅cosβз + Pfз + Rxз = 0; 

Рвз⋅sinαз + Pнз⋅sinβз + Nкз – Rzз – Gпз = 0;  (3.14) 
Gпз⋅(Lп + Хπз) – Nкз⋅(Lк + Хπз) – Pfз⋅(Yπз – h/2) –  Rxз⋅(Yπз + h/2 – hcz) + 

Rzз⋅(Lc + Xπз) +Mfз = 0. 
 
 В приведеній системі (3.14) прийняти такі позначення: 
 Pfз, Mfз – сила та момент опору кочення опорного колеса плуга; 
 Rxз, Rzз –горизонтальна та вертикальна складові тягового опору плуга; 
 Gпз – сила ваги знаряддя; 
 h – глибина оранки; 
Lп, Хπз, Lк, Хπз, Yπз, h, hcz, Lc – параметри, природа яких зрозуміла із рис.6.6. 
Враховуючи, що Pfз =f⋅Nкз; Mfз =f⋅Nкз⋅rк; Rzз =0,2⋅Rxz; hcz =h/2, вихідну сис-

тему рівнянь (3.14) після відповідних перетворень остаточно можна представити у 
наступному вигляді: 

 
Рвз⋅cosαз – Pнз⋅cosβз + f⋅Nкз + Rxз = 0; 

Рвз⋅sinαз + Pнз⋅sinβз + Nкз – 0,2⋅Rхз – Gпз = 0; 
Gпз⋅(Lп + Хπз) – Nкз⋅[Lк + Хπз – f⋅(Yπз – h/2 –rк)] –  Rxз⋅[Yπз – 0,2⋅(Lc + Xπз)] 

= 0;       (3.15) 
Xπз = hвз – hнз + lнз⋅(tgαз⋅cosβз + sinβз)/(tgαз + tgβз); 
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Yπз = Хπз⋅tgβз
 + hнз – lнз⋅sinβз; 

Rxз = ko⋅Впз⋅h, 
 

де rк – радіус опорного колеса плуга;   
lнз – проекція на поздовжньо–вертикальну площину довжини нижніх тяг ЗНМ 

трактора; 
 hвз, hнз – вертикальні координати точок приєднання до трактора центральної 

і нижніх тяг його заднього навісного механізму;  
 Хπз, Yπз – горизонтальна та вертикальна координати миттєвого центру по-

вороту ЗНМ трактора; 
 ko – коефіцієнт питомого опору плуга; 
Впз – робоча ширина захвату знаряддя. 
Кути нахилу нижніх (βз) та центральної (αз) тяг заднього навісного механізму 

трактора знаходили із залежностей: 
 

βз = arcsin[(hнз – lo + h/2)/lнз],  (3.16) 
 

αз = arctg[lo – hвз– h/2 +Sз)/lнз⋅cosβp],  (3.17) 
 

де  lo – відстань від опорної поверхні плуга до точки приєднання до нього 
нижніх тяг ЗНМ трактора. 

Sз – висота стояка приєднувального трикутника заднього плуга.  
В якості прикладу, розрахунки системи рівнянь (3.15) проводили при наступ-

них значинах параметрів: f=0,1; rк=0,23 м; hвз=1,27 м; hнз=0,61 м; lнз=0,82 м; ko=70 
кН/м2; lо=0,62 м; Sз=0,87 м; h=0,22...0,30 м; Впз=1,75 (1,05)1 м; Lп=2,0 (1,0) м; 
Lк=1,25 (0,5) м; Lс=2,0 (1,0) м; Gпз=7,85 (4,36) кН. 

 Аналіз отриманих результатів показує (табл. 3.4), що при збільшенні глиби-
ни оранки п’ятикорпусним плугом з 0,22 до 0,30 м, кут αз має тенденцію до зме-
ншення, в βз – до збільшення. Сила, яка діє при цьому в центральній тязі ЗНМ 
трактора, зменшується на 21%, а сумарна сила в нижніх тягах зростає приблизно 
на таку ж величину.  

 
Таблиця 3.4. Результати розрахунку системи рівнянь (3.15) 

 

ПЛН–5–35 ПЛН–3–35 
h, м 

αз, 
град. 

βз, 
град Рвз, 

кН 
Рнз, 

кН 
Рвз, 

кН 
Рнз, 

кН 

0,22 8,1 7,7 3,8 31,8 5,4 22,1 
0,25 7,1 8,8 3,0 34,8 6,0 25,0 
0,27 6,4 9,5 2,3 36,6 6,2 26,7 
0,30 5,3 10,5 0,8 39,0 6,4 29,2 

 
                                                             
1 в дужках приведені дані для трьохкорпусного (ПЛН-3-35), а поза дужками – для п’ятикорпусного (ПЛН-5-35) 
плугів 
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 Отже, заглиблення трьохкорпусного плуга приводить до збільшення як сили 
Рвз (на 18,5%), так і сумарної сили Рнз (на 32,1%). 

 По аналогії із заднім плугом умови, рівноваги фронтального знаряддя (рис. 
3.15) можна записати наступним чином: 

 
Рвп⋅cosαп – Pнп⋅cosβп + f⋅Nкп + Rxп = 0; 

Рвп⋅sinαп + Pнп⋅sinβп + Nкп – 0,2⋅Rхп – Gпп = 0; 
Gпп⋅(Хπп – Dп) + Nкп⋅[Dк – Хπп – f⋅(Yπп – h/2 –rк)] –  Rxп⋅[Yπп – 0,2⋅(Xπп – 

Dc)] = 0;    (3.18) 
Xπп = hвп – hнп – lнп⋅(tgαп⋅cosβп + sinβп)/(tgαп + tgβп); 

Yπп = Хπп⋅tgβп
 + hнп + lнп⋅sinβп; 

Rxп = ko⋅Впп⋅h, 
  
Величина кута βп залежить від прийнятих значень конструктивних парамет-

рів lо і hнп, а також глибини оранки h (див. рис. 3.15). По аналогії із заднім плугом: 
 

βп= arcsin[(hнп– lo + h/2)/lнп.  (3.19) 

 
Слід зазначити, що ПНМ трактора може мати такі варіанти налагодження: 
1) αмах.д ≥ α ≥ 0;  βмах.д ≥ β > 0; α > β; 
2) αмах.д ≥ α ≥ 0;  βмах.д ≥ β > 0; α < β; 
3) αмin.д ≤ α ≤ 0;  βмax.д ≥ β > 0. 
В залежності від визначеної оптимальної значини кута нахилу центральної 

тяги ПНМ трактора (αп) величину висоти стійки приєднувального трикутника 
фронтального плуга (Sп) знаходять із виразу: 

Sп = hв – hн – rн⋅sinβ ± rн⋅cosβ⋅tg|α|.     (3.20) 
 

 
 

Рис. 3.15 – Схема сил, які діють на фронтальний плуг 
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Останній доданок в (3.20) беруть зі знаком «–» при настроюванні ПНМ трак-
тора у відповідності з третім варіантом. 

 Після відповідних перетворень система рівнянь (3.18) матиме наступний 
вид: 

 
NA – G + NB – Pвп⋅sinαп – Рнп⋅sinβп – Рвз⋅sinαз – Рнз⋅sinβз = 0; 

G⋅a + f⋅Rк⋅(NA+NB) – NB⋅L – Рвп⋅K1 + Рнп⋅K2 – Рвз⋅K3+Рнз⋅K4 =0; 
K1 = cosαп⋅hвп + sinαп⋅сп; 

K2 = cosβп⋅hнп + sinβп⋅сп; (3.21) 
K3 = cosαз⋅hвз + sinαз⋅сз; 
K4 = cosβз⋅hнз + sinβз⋅сз. 

  
В якості прикладу розглянемо вплив схеми та параметрів орного МТА на ха-

рактер зміни вертикальних реакцій на мостах трактора ХТЗ–160. В стаціонарному 
положенні сила ваги трактора ХТЗ–160 (81 кН) розподіляється так, що на перед-
ній його міст припадає 51 кН (63%), а на задній – 30 кН (37%). 

Рішення системи (3.21) показує, що агрегатування даного енергетичного за-
собу із задньонавісним плугом ПЛН–5–35 на 8,6...9,6% розвантажує його передній 
і на 25,6...36,3% довантажує задній мости. Зростання зчіпної сили ваги трактора 
складає при цьому 3,3...6,0 кН. Інтенсивність зменшення вертикальної реакції на 
передніх колесах трактора при зміні глибини оранки з 0,22 до 0,30 м набагато ме-
нша, ніж її (реакції) збільшення на задніх рушіях (табл. 3.5). 

 
Таблиця 3.3. Вертикальні реакції на передньому (NА) та задньому (NВ) 

мостах трактора 
 

h, м NА, кН NВ, кН Довантаження, кН 

0,22 46,5 37,7 3,2 
0,25 46,4 38,8 4,2 
0,27 46,3 39,7 5,0 
0,30 46,2 40,8 6,0 

   
В разі агрегатування енергетичного засобу з двохкорпусним фронтальним та 

трьохкорпусним заднім плугами (схема: 2 + 3) установлення нижніх тяг ПНМ під 
від’ємним кутом приводить до розвантаження передніх коліс трактора (рис. 3.16). 
В той же час, при постійній значині кута βп = 2о довантаження переднього мосту 
енергетичного засобу має місце лише для другого та третього варіантів налаго-
дження його переднього навісного механізму.  
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Рис. 3.16 – Залежність вертикальних реакцій на передніх (– ⋅ – ⋅ –) та зад-

ніх () мостах трактора ХТЗ–160: ×, ◊ – βп = const = 2о; ∆,o – αп = const =5о 
 
 Для першого варіанту при αп більше 10о до того ж наступає повне розван-

таження опорного колеса фронтального плуга. 
При αп = 5о і βп = 5о, або αп = 10о і βп = 2о додаткова зчіпна сили ваги трактора 

для орного МТА по схемі (2+3) збільшується на величину, майже вдвічі більшу 
(11,6 кН проти 6,0 кН), ніж для агрегату по схемі (0 + 5).  

Віддалення опорного колеса фронтального плуга від приєднувального трику-
тника хоча і зменшує вертикальне навантаження на передніх колесах трактора, 
але зміна NВ (як і зростання NА) є незначною. Виходячи із цього, при виборі місця 
установлення вказаного колеса визначальними слід приймати конструктивні об-
меження (габаритні розміри плуга тощо). 

Слід зауважити, що настроювання ПНМ трактора по третьому варіанту спри-
яє, як бачимо, довантаженню трактора, але значно погіршує кінематику підйому 
фронтального знаряддя у транспортне положення. Для усунення цього недоліку 
передній навісний механізм енергетичного засобу повинен бути обладнаний при-
строєм, який би автоматично встановлював кут нахилу центральної тяги:  

- при робочому ході – згідно варіанту 3;  
- при підійманні знаряддя – згідно варіанту 1 або 2. 

 
Контрольні питання: 
 
1. Суть, переваги та недоліки двоточкової схеми приєднання плуга до енерге-

тичного засобу.  
2. Суть, переваги та недоліки триточкової схеми приєднання плуга до енерге-

тичного засобу.  
3. У чому полягає природа виникнення розворотного моменту, який діє на 

енергетичний засіб з боку плуга? Чим різняться ці моменти при дво- та три точко-
вій схемах приєднання орного знаряддя? 
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4. За яких умов розворотний момент, що діє на трактор з боку плуга, може 
бути зведений практично до нуля? 

5. Як величина кута повороту плуга та його поперечного зміщення відносно 
поздовжньої осі симетрії енергетичного засобу впливає на характер зміни розво-
ротного моменту? 

6. Як обчислюється величина поперечного зміщення плуга при його агрега-
туванні з трактором? 

7. За яких умов енергетичний засіб при його агрегатуванні з плугом може ма-
ти лише одну схему налагодження заднього навісного механізму – триточкову? 

8. За яких умов для енергетичного засобу при його агрегатуванні з плугом 
краще використовувати двоточкову схему налагодження ЗНМ енергетичного за-
собу? 

9. Які пріоритети в налаштуванні ЗНМ трактора за двоточковою схемою та 
зчіпного пристрою плуга при правосторонньому поперечному зміщенні орного 
знаряддя? 

10. В чому полягають переваги та недоліки правостороннього та лівосторон-
нього поперечного зміщення плуга відносно поздовжньої осі симетрії трактора? 

11. Які пріоритети в налаштуванні ЗНМ трактора за двоточковою схемою та 
зчіпного пристрою плуга при лівосторонньому поперечному зміщенні орного зна-
ряддя? 

12. У якому випадку з’являється можливість зняття усіх польових дощок 
плуга, крім останньої при його агрегатуванні з енергетичним засобом? 

13. Які вимоги ставляться до регулювань обмежувальних ланцюгів ЗНМ ене-
ргетичного засобу при навішуванні на нього машин/знарядь? 

14. За якими критеріями обґрунтовується спосіб руху орного МТА (в борозні 
чи поза борозною)? 

13. За якою умовою обґрунтовується спосіб агрегатування плуга (симетрич-
ний, асиметричний)? 

16. За якими вхідними параметрами обчислюється величина поперечного 
зміщення плуга? 

17. За якими критеріями обґрунтовується вибір схеми налагодження ЗНМ 
(дво- чи три точкова)? 

18. Методика налагодження ЗНМ трактора за двох- та триточковою схемою. 
19. Які шляхи зменшення енергетичних витрат на оранці? 
20. В чому полягає особливість використання оборотних плугів на оранці? 
21. Який характер залежності сумарних довжин поворотів традиційного та 

оборотного орних МТА від ширини оброблюваної ділянки? 
22. В чому полягає перспективність агрегатування енергетичних засобів з 

оборотними плугами? 
 


