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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
 

Тема 4: НОВІТНІ ПРИНЦИПИ І ПІДХОДИ У СТВОРЕННІ ТЕХНІКИ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. КОНЦЕПТУАЛЬНІ 
ПІДХОДИ ПРИ ФОРМУВАННІ МАШИННО-ТРАКТОРНИХ АГРЕГАТІВ 
(МТА) 

     
4.1. Особливості створення сільськогосподарської техніки. 
  
Сучасний парк машин та знарядь у сільському господарстві досить 

великий. І всі вони по-своєму впливають на стан ґрунту. Саме на це повинні 
зважати і вчені, і інженери, і агрономи, оскільки від стану ґрунтів залежить не 
тільки продуктивність землеробства, а й взагалі родючість землі.  

 Останнім часом сільськогосподарська техніка розвивається трьома 
шляхами, які тим або іншим чином впливають на продуктивність праці. По-
перше, виробляються мобільні машини зі збільшеною потужністю 
енергетичних установок, що дає змогу підвищити робочі швидкості, пропускну 
спроможність та вантажопідйомність. Машини стають енергонасиченішими. 
По-друге, випускаються машини, призначені для заміни ручної праці, особливо 
в таких галузях, як садівництво і городництво. Значна кількість машин 
призначена для вантажно - розвантажувальних та спеціалізованих робіт. І, по-
третє, при створенні техніки дедалі більше уваги приділяється питанням 
поліпшення умов праці механізаторів. 

 Оскільки продуктивність машин залежить не тільки від потужності 
енергоустановки, а й від використання фактора часу, розробка конструкцій 
спрямована на підвищення надійності техніки і скорочення трудомісткості при 
її обслуговуванні. 

На процеси створення сільськогосподарських машин, з одного боку 
впливає технологія взаємодії робочих органів з оброблюваним об’єктом, а з 
другого - нестабільність фізико-механічних властивостей грунту. Останні 
залежать від механічного складу та вологості. Під час механічного обробітку 
зволоженого грунту відбувається налипання землі на робочі органи машин. Це 
не тільки погіршує якість роботи, а й призводить до утворення колії на поверхні 
поля. 

Слід сказати, що залипання робочих органів плугів, культиваторів, борід та 
інших ґрунтообробних і посівних машин - досить серйозна проблема, яку не 
вирішено й сьогодні. Різноманітні механічні пристрої для очистки поки що 
потрібного ефекту не дають. Це викликає необхідність зупиняти агрегати і 
вручну видаляти налиплу землю. 

 Надміру сухий грунт при обробці машинами подрібнюється й 
розпорошується. Це руйнує його структуру та зумовлює ерозійні процеси. 

 На жаль, внаслідок погодних умов і сезонності робіт у сільському 
господарстві не завжди вдається проводити обробіток грунту при оптимальній 
його вологості. 



 

 Згідно свого призначення землеробська техніка повинна мати певні 
властивості, які характеризуються системою показників, об'єднаних у такі 
групи: агротехнічні, енергетичні, техніко-експлуатаційні, ергономічні, 
естетичні, економічні та екологічні. 

 Агротехнічні показники включають:  
- якість виконання технологічного процесу, тобто спроможність 

здійснювати його за заданими технологічними показниками якості;  
- прохідність у міжряддях та під кронами без пошкодження рослин;  
- сталість руху, тобто здатність зберігати заданий напрямок переміщення, 

що забезпечує високу якість виконання технологічного процесу; 
- збереження грунту, яке характеризується питомим тиском, ступенем 

розпорошення і руйнування його під впливом ходових систем. 
 До енергетичних показників належать: 
- тягові та питомі опори машин;  
- потужність, потрібна для здійснення тяги та приводу механізмів; 
- коефіцієнт корисної дії, який визначає використання тягової енергії під 

час виконання сільськогосподарських процесів. 
 Техніко-експлуатаційні показники включають: 
- маневреність та керованість, тобто здатність впливом на органи ке-

рування додержуватися заданої траєкторії;  
- надійність - здатність виконувати задані функції протягом необхідного 

часу;  
- безвідмовність - збереження роботоздатності без вимушених перерв 

упродовж необхідного періоду;  
- довговічність - збереження роботоздатності до граничного спрацю-

вання з необхідними перервами на технічне обслуговування;  
- експлуатаційна технологічність та ремонтопридатність - 

пристосованість до запобігання, виявлення та усунення несправностей; 
- збереженість - здатність зберігати обумовлені технічною 

документацією експлуатаційні показники протягом певного строку зберігання і 
транспортування, а також після нього;  

- універсальність - здатність при переоснащенні відповідними 
пристроями та змінними робочими органами виконувати  різноманітні 
сільськогосподарські операції; 

- пристосованість до проведення технічного обслуговування і зберігання. 
 Ергономічні показники:  
- зручність роботи - комфорт на робочому місці, оглядовість, 

розміщення органів керування і контролю;  
- полегшення керування, що характеризується частотою і зусиллями 

впливу на органи керування під час їх використання;  
- полегшення обслуговування, яке характеризується часом та зусиллям, 

що витрачаються під час заправлення, пуску і т.д.;  
- санітарно-гігієнічні показники - забезпеченість необхідними умовами 

при обмеженні до граничних норм вібрації, шуму, температури, запиленості, 
загазованості повітря та освітленості; 



 

- безпека роботи, що характеризується стійкістю проти перекидання, 
наявністю необхідних блокуючих та запобіжних пристроїв, захищеністю 
обертових та ріжучих частин, наявністю протипожежного обладнання й 
аптечки. 

 Естетичні показники пов'язані з відпрацюванням інтер'єра машини і 
особливо кабіни. Не аби яке значення має колір пофарбування машин та 
окремих їх частин. 

 До економічних показників належать:  
- продуктивність і витрати праці; 
- витрата палива за одиницю часу, одиницю потужності чи одиницю 

виконаної роботи;  
- матеріалоємкість - потреба у матеріалах, що витрачаються на виго-

товлення машини чи агрегату і віднесені до одиниці площі або продуктивності; 
- експлуатаційні витрати за одиницю часу, виконаної роботи або 

одержаної продукції. 
 Екологічні показники оцінюють ступінь впливу на навколишнє 

природне середовище - землю, повітря, фауну і у флору. 
 Робочі машини для здійснення сільськогосподарських операцій повинні 

бути по можливості дешеві, оскільки деякі з них працюють лічені дні на рік. Це 
(як і у вище викладеному аналізі з технологіями) зумовлює суперечність між 
витратами на створення та експлуатацію машини, і на забезпечення її 
надійності. Підвищення надійності дорівнює зменшенню кількості машин. 
Наприклад, чим більша надійність сівалок, тим менше їх потрібно. Але 
сезонність і обмеженість строків сівби призводять до одночасного 
використання багатьох агрегатів. У цьому випадку проблеми надійності 
вступають у суперечність як із технікою, так і з економікою. Тому в процесі 
створення сільськогосподарських машин постійно вирішується питання про те, 
що ж вигідніше - менше машин з вищою надійністю чи навпаки? Поки що 
відповіддю є виробництво певної кількості машин заданого рівня надійності. 

 Під час проектування сільськогосподарської техніки конструктору 
доводиться вирішувати такі завдання: 

- по-перше, спроектувати машину так, щоб її технічні характеристики 
відповідали експлуатаційним властивостям (для сільгосптехніки –
агротехнічним вимогам; 

- по-друге, спроектувати машину так, щоб вона була надійною в 
експлуатації, працювала потрібний час, а також щоб її було легше ремонтувати. 

 Звичайно будь-який конструктор спочатку вирішує перше завдання. Це 
цілком зрозуміло: якщо машина не відповідатиме, скажімо, агротехнічним 
вимогам і технічним характеристикам, немає сенсу губити час на вирішення 
інших завдань проектування.  

 Однак, якщо не буде вирішено проблему високої надійності конструкції, 
то її ефективність, навіть за умов відповідності всім вимогам агротехніки і 
технічним характеристикам, може виявитися надзвичайно низькою, що 
призведе до збитковості машини. 



 

 Відомо, що до прийняття рішення про масове виробництво техніки 
створюють дослідні зразки, які випробовують у реальних умовах експлуатації. 
Випробування навіть протягом незначного часу дає змогу одержати конкретну 
інформацію про експлуатаційні властивості та загальну якість роботи машин. А 
для одержання достовірних даних щодо показників надійності потрібні тривалі 
і масові випробування, що наближаються до запрограмованого строку роботи 
того чи іншого знаряддя, тієї чи іншої машини. Це пов'язано з тим, що 
надійність техніки не може бути постійною протягом усього періоду її 
використання. Дуже часто вона (надійність) має випадковий характер. Тільки за 
набором даних, які характеризують надійність групи машин, що 
випробовуються, можна зробити висновок про ступінь надійності техніки в 
цілому. Ця інформація є  вихідною для внесення в машину необхідних 
конструктивних або технологічних змін. 

 
4.2. Шляхи підвищення продуктивності роботи СГА/МТА 
 
Одним із найважливіших показників функціонування того чи іншого 

машинно-тракторного агрегата є продуктивність його роботи (W). Для її 
визначення найчастіше використовують таку загальновідому формулу: 

 

0.1 p pW B V τ= ⋅ ⋅ ⋅ ,  (4.1) 

 
де Vр і Вр – робоча швидкість руху (км/год) і робоча ширина захвату 

(м)МТА відповідно; 
τ – коефіцієнт використання часу зміни машинно-тракторним агрегатом. 
Під час розв’язання проблеми збільшення продуктивності роботи агрегата 

(W) одні дослідники віддають перевагу підвищенню швидкості руху МТА, інші 
– збільшенню його робочої ширини захвату. Є дослідження, у яких науковці 
вбачають перспективу у одночасній зміні (збільшенні) параметрів Vр і Вр. 

Цілком зрозуміло, що поза увагою наукової спільноти не залишилось 
питання зростання продуктивності роботи МТА через удосконалення процесу 
організації його роботи, яке у виразі (4.1) однозначно репрезентує коефіцієнт τ. 

Водночас, практично всі науковці обмежують свою задачу установленням 
оптимальних величин швидкості руху Vр і ширини захвату Вр машинно-
тракторного агрегату. Але ж аналіз виразу (4.1) показує, що величина W 
оптимуму не має. Звідси виходить, що для установлення перспектив 
збільшення продуктивності роботи МТА потрібен інший методичний підхід. 

Передумовою розв’язання поставленої задачі є абстрагування відносно 
коефіцієнта використання часу робочої зміни машинно-тракторного агрегата 
(тобто коефіцієнта τ), прийнявши його умовно рівним 1. На логіку і результати 
подальших міркувань це не впливає, натомість дає можливість аналізувати 
вираз (4.1) як основну (тобто чисту) продуктивність МТА також у вигляді: 

 0.1 p pW B V= ⋅ ⋅ ,  (4.2) 



 

З теорії експлуатації сільськогосподарської техніки відомо, що 
продуктивність роботи машинно-тракторного агрегата є функцією такого 
важливого конструктивного параметра трактора, як номінальна потужність 
його двигуна Nе (кВт): 

 

eW 0,36 N p t aKξ η= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ,  (4.3) 

 
де ζр – коефіцієнт завантаження двигуна трактора за потужністю;  
ηt – тяговий коефіцієнт корисної дії трактора;  
Ка – коефіцієнт питомого тягового опору знаряддя/машини, кН/м. 
Прирівнявши праві частини рівнянь (4.2) і (4.3), отримаємо такий вираз для 

визначення параметра Nе: 
 

N 0.28e p p t aB V Kη= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ .  (4.4) 

 
Суть коефіцієнта Ка, який входить до виразу (4.4), полягає у врахуванні 

зміни тягового опору знаряддя/машини залежно від швидкості робочого руху 
МТА 
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,  (4.5) 

 
де К0 – коефіцієнт питомого тягового опору знаряддя/машини за швидкості 

робочого руху агрегата V0 = 5 км/год;  
Δс – темп зростання питомого тягового опору знаряддя/машини залежно 

від збільшення робочої швидкості МТА. 
Підставивши вираз (4.5) у (4.4), після відповідних перетворень остаточно 

отримаємо: 
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 + − ⋅ ∆ = ⋅ ⋅ .  (4.6) 

 
Наступні міркування будемо здійснювати на основі результатів аналізу 

залежності номінальної потужності двигуна трактора від тих параметрів, які 
входять до рівняння (4.6). 

Збільшення швидкості робочого руху МТА У на величину ДУ призведе, як 
випливає із залежності (4.5), до зростання коефіцієнта Ка на величину ΔКа. У 
підсумку зросте тяговий опір машини/знаряддя на величину ΔPкр, яку можна 
розрахувати із такого виразу: 

 

кр а рР К В∆ = ∆ ⋅ .  (4.7) 



 

Збільшення тягового зусилля знаряддя/машини обумовить відповідне 
зростання буксування рушіїв трактора. Для запобігання цьому явищу маса 
останнього має бути збільшена на певну величину ΔМт. За лінійного характеру 
залежності, яка репрезентує буксування рушіїв енергетичного засобу, маємо: 

 

кр тР М К∆ = ∆ ⋅ .  (4.8) 

 
Коефіцієнт К, який входить до рівняння (4.8) і має розмірність [м/с2], 

розраховується із виразу: 
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,  (4.9) 

 
де g – прискорення вільного падіння (9,81 м/с2);  
Vх – коефіцієнт варіації коливань тягового опору знаряддя/машини;  
f – коефіцієнт опору коченню коліс трактора по відповідному 

агротехнічному фону;  
а, b – коефіцієнти апроксимації лінійної залежності буксування рушіїв 

трактора від тягового опору знаряддя/машини. Прирівнявши праві частини 
рівнянь (4.7) і (4.8), після перетворень отримуємо: 
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Додаткова маса трактора ΔМт сформує додаткову силу опору коченню 

енергетичного засобу ΔРf . При цьому: 
 

fP g fтM∆ = ∆ ⋅ ⋅ .  (4.11) 

 
На подолання сили ΔРf, трактор має витратити додаткову потужність ΔNе, 

яка є такою: 
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Далі, додавши ΔNе до Nе, із виразу (4.4) після перетворень отримаємо 

залежність потужності двигуна трактора як функції від швидкості руху МТА: 
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Тепер здійснимо аналогічний аналіз за умови підвищення продуктивності 
МТА завдяки збільшенню ширини захвату знаряддя/машини. Цілком зрозуміло, 
що збільшення цього параметра на величину ΔВр призведе до зростання 

тягового опору технологічної частини МТА на величину кр р аР В К∆ = ∆ ⋅ . У 

підсумку це обумовить зростання маси трактора на величину ΔМт: 
 

а р
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∆ = .  (4.14) 

 
Як і у попередньому варіанті, для переміщення більш важкого (масивного) 

енергетичного засобу по тому чи іншому агротехнічному фону з робочою 
швидкістю Vр знадобиться додаткова потужність двигуна ΔNе: 
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∆ = ∆ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ .  (4.15) 

 
Склавши вирази (4) і (15), отримаємо рівняння для визначення номінальної 

потужності двигуна трактора за умови зростання продуктивності роботи 
машинно-тракторного агрегату через збільшення швидкості його робочого 
руху: 
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.  (4.16) 

 
Для аналізу залежностей (4.13) і (4.16) розглянемо приклад машинно-

тракторного агрегата у складі колісного трактора тягового класу 3 (типу серії 
ХТЗ-170) і культиватора для суцільного обробітку ґрунту (типу КПС-8). Робочу 
ширину захвату цього МТА будемо змінювати у діапазоні (8...16 м) з 
інтервалом ΔВр=2 м. 

Швидкість його робочого руху розглянемо у діапазоні (8...16) км/год з 
інтервалом ΔVр=2 км/год. Інтервал коефіцієнта Ка приймемо рівним 0,25 кН/м. 
Решту параметрів приймемо такими: ηt =0,68; К0=2,6 кН/м; V0 =5 км/год; 
Δс=5%;  f =0,12; Vх=0,2 (20%); а=0,32; b=0,001; К=3,75 м/с2. 

Результати математичних розрахунків залежностей (4.13) і (4.16) 
представлені на рис. 4.1.  



 

Аналіз отриманих графічних матеріалів (див. рис. 4.1) показує, що процес 
підвищення продуктивності роботи МТА через збільшення його робочої 
швидкості (Vр) характеризується більш інтенсивним зростанням потрібної 
номінальної потужності двигуна трактора. Приміром, за збільшення ширини 
захвата агрегату В у два рази (з 8 до 16 м) величина Nе зростає практично у 
стільки ж разів (з 63 до 128 кВт). На відміну від цього, за такого ж (у два рази) 
росту робочої швидкості агрегата (з 8 до 16 км/год) номінальна потужність 
двигуна має бути збільшена з 82 до 216 кВт, тобто більше, ніж у 2,6 рази. Якщо 
за Вр =8 м і Vр = 8 км/год (найнижчий прийнятий рівень величин цих 
параметрів) різниця між потрібними величинами потужностей двигуна 
становить лише 19 кВт (див. рис. 4.1), то на найвищому рівні величин Вр і Vр 
вона (різниця) збільшується до 88 кВт. 

 

 
 

Рис. 4.1 – Залежність номінальної потужності двигуна трактора від ширини 
захвату (Вр) і робочої швидкості руху (Vр) МТА 

 
При цьому, як випливає із розрахунків за формулами (4.10) і (4.14), за 

зростання величин Вр і Vр у два рази у першому випадку маса трактора має бути 
більшою приблизно на 1 т, а у другому – приблизно на 2 т. 

Збільшення ширини захвату МТА однозначно обумовлює зростання його 
вартості. Причому, як за рахунок росту маси машини/знаряддя, так і 
підвищення експлуатаційної маси трактора. Збільшення швидкості робочого 
руху машинно-тракторного агрегата теж призводить до його подорожчання. У 
цьому випадку як за рахунок більш інтенсивного (порівняно з попереднім 
варіантом) збільшення маси енергетичного засобу, так і за рахунок більш 
суттєвого росту потрібної номінальної потужності його двигуна. 



 

Питання визначення більш витратного варіанту потребує додаткового 
техніко-економічного дослідження. Визначальною тут є досить вичерпна 
інформація щодо залежності вартості двигуна від рівня його потужності. 

На підставі наведеного вище аналізу випливає, що більш ефективним 
напрямом підвищення продуктивності роботи МТА той, який передбачає 
збільшення його робочої ширини захвату. Водночас, зростання такого 
конструкційного параметра, як Вр, обмежується вимогами безпеки транспорт-
ного руху агрегата з широкозахватними моноблочними машинами/знарядцями. 
Це змушує розробників обладнувати їх механізмами, що забезпечують скла-
дання широкозахватних конструкцій до таких розмірів, які обумовлюють 
безпечне їх транспортне переміщення по автомобільних транспортних 
магістралях. Цілком зрозуміло, що такий напрямок конструювання не тільки 
ускладнює конструкцію знарядь/машин, а й призводить до зростання їх ціни. 

В результаті аналізу перспективи зростання продуктивності роботи 
машинно-тракторного агрегата можна підсумувати, що із двох шляхів 
підвищення величини W: 1) завдяки зростанню швидкісного режиму руху МТА 
Vр і 2) завдяки збільшенню конструктивного параметра Вр, більш 
перспективним є другий. Так за збільшенням ширини захвату агрегата Вр у два 
рази (наприклад, з 8 до 16 м) величина номінальної потужності двигуна Nе має 
бути більшою практично у стільки ж разів (збільшеною з 63 до 128 кВт). 
Водночас, за такого ж (у два рази) росту робочої швидкості агрегата (з 8 до 16 
км/год) номінальна потужність двигуна Nе має бути збільшена з 82 до 216 кВт, 
тобто більше, ніж у 2,6 рази. При цьому, як випливає із розрахунків, за 
зростання величин Вр і Vр у два рази кожна у першому випадку маса трактора 
має бути більшою приблизно на 1 т, а у другому на 2 т. Але ж збільшення 
ширини захвату МТА однозначно обумовлює зростання його вартості. 
Водночас, зростання такого конструкційного параметра, як Вр, обмежується 
вимогами безпеки транспортного руху агрегата з широкозахватними 
моноблочними машинами/знаряддями. Це змушує розробників обладнувати їх 
механізмами, що забезпечують складання широкозахватних конструкцій до 
таких розмірів, які обумовлюють безпечне їх транспортне переміщення по 
автомобільних транспортних магістралях. 

 
4.3. Комплектування тягово-приводних ґрунтообробних агрегатів з 

тракторами тягово-енергетичної концепції 
 



 

Сучасне світове сільськогосподарське виробництво характеризується 
якісно новим етапом технічного переозброєння. На європейському і світовому 
ринках все більше з’являється тракторів тягово-енергетичної концепції. 
Енергонасиченість останніх має тенденцію до постійного зростання. Разом з 
цим у сільськогосподарському машинобудуванні збільшується і частка 
ґрунтообробних агрегатів з тяговими і приводними робочими органами. 
Раціональне комплектування таких агрегатів на основі тракторів тягово-
енергетичної концепції передбачає реалізацію ефективної потужності двигуна 
не тільки на тягу, а і на активний привід робочих органів або технологічного 
обладнання. 

Таким чином, перехід тракторної енергетики до тягово-енергетичної 
концепції передбачає для приводу активних органів сільськогосподарських 
машин використання одного, двох и т.д. валів відбору потужності (рис. 1), які 
можуть передавати до 90% потужності двигуна. По суті агрегатуючий трактор 
тяглово-енергетичної концепції фактично є вже тягово-енергетичним засобом з 
розгалуженою системою відбору потужності. 

 

 
 

Рис. 4.2 – Тягово-привідний ґрунтообробний машинно-тракторний 
агрегат: 1 – енергонасичений трактор тягово-енергетичної концепції; 

2 – сільськогосподарська машина з тяговими і приводними  
робочими органами 

 
Ґрунтообробний машинно-тракторний агрегат, який скомплектований на 

основі енергонасиченого агрегатуючого трактора тягово-енергетичної 
концепції, як правило, передбачає наявність тягових і привідних робочих 
органів сільськогосподарських машин або іншого технологічного устаткування 
(рис.  4.2). В указаних агрегатах трактор вже є не тільки тягачем, але й 
джерелом енергії для агрегатуючих з ним сільськогосподарських машин, 
завдяки чому розв’язується проблема ефективного використання потужності 
його двигуна. 



 

Поява абсолютно нових енергонасичених тракторів тягово-енергетичної 
концепції потребує сьогодні не тільки нових принципів їх агрегатування, а і 
методики комплектування агрегатів на їх основі. Оскільки проблематичним 
сьогодні є використання традиційних прийомів при комплектуванні 
ґрунтообробних агрегатів з тяговими і приводними робочими органами від вала 
відбору потужності або гідросистеми енергонасиченого трактора. 

Причина цієї проблеми полягає в тому, що за існуючими класичними 
методиками розрахунку складу агрегатів з приводом робочих органів від валу 
відбору потужності трактора граничну ширину захвату агрегату не визначають. 
Вважається, що їх склад обумовлений конструктивними можливостями 
приводу від валу відбору потужності і умовами роботи. Для таких агрегатів, як 
правило, розраховують тяговий опір машини і приведений тяговий опір, 
чисельно рівний тяговому зусиллю, яке трактор міг би додатково розвинути за 
рахунок потужності, що витрачається через вал відбору потужності. 

Проблематичним в цьому плані є і використання тягових характеристик 
тракторів. Оскільки для вирішення питань комплектування тягово-приводних 
ґрунтообробних агрегатів необхідно будувати характеристики (теоретичні) при 
частковому відборі потужності двигуна енергонасиченого трактора. Але ж, 
саме при вирішенні задач комплектування ґрунтообробних агрегатів з тяговими 
и приводними робочими органами, величина потужності, яка витрачається на 
привід останніх, може бути невідомою, і залежатиме від ширини захвата 
знаряддя. Останнє, як правило, саме підлягає обґрунтуванню. 

Водночас, для побудови теоретичної тягової характеристики сучасних 
тракторів за класичною методикою технічної інформації, яка надається 
заводами-виробниками тракторів та сільськогосподарської техніки, як правило, 
недостатньо для інженерних розрахунків. 

В силу вищезазначених обставин актуальним сьогодні стає сьогодні 
питання комплектування ґрунтообробних агрегатів з тяговими и приводними 
робочими органами на основі енергонасичених тракторів. Наявність доступної 
методики комплектування раціонального складу тягово-привідних 
ґрунтообробних агрегатів на основі енегонасичених тракторів дозволить 
дотриматися головного принципу їх раціонального комплектування, який 
полягає в розумному відборі надлишкової, не використовуваної потужності 
двигуна. В кінцевому рахунку, це забезпечить отримання конкурентоздатної 
сільськогосподарської продукції з мінімальними енерговитратами на процеси 
механізації її виробництва. 

В розгляді проблеми теорії трактора тягово-енергетичної концепції деякі 
вчені приходять до висновку, що питання тягового і енергетичного балансу 
вимагають розробки і розвитку. 



 

В роботі, при оцінюванні впливу потужності, яка витрачається на привід 
активних робочих органів сільськогосподарських машин, на баланс потужності 
і коефіцієнт корисної дії тракторного агрегату, її величину розглядають як 
відому (екзогенну). Але, в задачах вибору тягово-приводної 
сільськогосподарської машини під заданий трактор через визначення 
раціональної ширини захвату агрегату, величина споживаної потужності є 
невідомою. 

В монографії найбільш повно викладені питання розрахунку силових і 
енергетичних показників ротаційних комбінованих ґрунтообробних машин. 
Однак вказана робота представлена (і цим безсумнівно цінна) як повноцінні 
наукові дослідження ґрунтообробних машин з тягово-приводними робочими 
органами. За представленою в монографії інформацією складно реалізувати 
доступний алгоритм вибору складу и робочої швидкості руху тягово-
приводного агрегату на основі існуючої технічної інформації, доступної 
широкому колу фахівців. 

В низці останніх навчальних посібників і публікацій авторами 
пропонується нова методика здійснювання розрахунків з комплектування 
машинно-тракторних агрегатів на основі наявної технічної інформації з чіткою 
послідовністю інженерних розрахунків. Але у зазначеній літературі питання 
комплектування ґрунтообробних агрегатів з тяговими і приводними робочими 
органами на основі енергонасичених тракторів тягово-енергетичної концепції 
розглядаються тривіально і дуже поверхнево. У порівнянні з основними 
положеннями теоретичних і експериментальних досліджень тягово-привідних 
комбінованих ґрунтообробних машин, викладених в, методика їх розрахунку, а 
також їх агрегатування дуже опосередкована. 

Комплектування будь-яких машинно-тракторних агрегатів має на меті 
вибір трактору і сільськогосподарських машин, які агрегатуються з ним. 
Скомплектовані агрегати повинні забезпечувати в конкретних умовах роботи 
необхідну якість виконуваної технологічної операції, максимальну 
продуктивність і мінімальну витрату палива, тобто мінімум енерговитрат. 
Вказана мета може бути досягнута в тому випадку, коли тяговий (або повний) 
коефіцієнт корисної дії трактора, що працює в складі агрегату, буде близький 
до максимально можливого в заданих умовах. 

Виконання всіх перерахованих вимог (іноді суперечливих) можливо тільки 
при комплексному вирішенні завдань комплектування машинно-тракторних 
агрегатів, як на стадії їх формування, так і безпосередньо в умовах експлуатації. 

Вихідним моментом при комплектуванні будь-якого машинно-тракторного 
агрегату є вибір оптимального складу і швидкісного режиму його роботи. 

В основу методики комплектування ґрунтообробних агрегатів з приводом 
активних робочих органів сільськогосподарських машин від вала відбору 
потужності енергонасиченого трактора покладемо статистичний енергетичний 
баланс останнього. Відомо, що при усталеному русі трактора по горизонтальній 
ділянці поля, баланс потужності агрегату в його складі має наступний вигляд: 

 



 

е f tr pl PTON N N N N Nδ= + + + + , (4.17) 

 
де  Nе – ефективна потужність двигуна трактора; 
Nf, Ntr, Nδ – потужності, які характеризують витрати енергії на подолання 

опорів коченню трактора, тертя в трансмісії, та буксування його рушіїв; 
Npl – тягова потужність трактора; 
NPTO – потужність, яка передається через вал відбору потужності або 

гідросистему трактора. 
 
Із теорії трактора відомо, що: 
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 (4.18) 

 
де  G – вага трактора, кН; 
V – робоча швидкість руху агрегата, км∙(год)-1; 
ηm – механічний коефіцієнт корисної дії трансмісії трактора; 
f – коефіцієнт опору коченню коліс трактора; 
δ – коефіцієнт буксування рушіїв трактора. 
 
У рівнянні (4.17) енергетичного балансу енергонасиченого трактора 

відокремимо корисну (активну) потужність (Na), яка може бути реалізована ним 
для виконання технологічного процесу в складі машинно-тракторного агрегату, 
тобто для подолання тягового опору сільськогосподарських машин (Npl) і для 
приводу їх робочих органів від валу відбору потужності або гідросистеми 
(NPTO): 

 

a e f trN N N N Nδ= − − − . (4.19) 

 
Звичайно, потужність, яка необхідна для роботи агрегату (Nun), не повинна 

бути більшою за Na (Na ≥ Nun). 
З урахуванням залежностей (1) та (2) вираз (3) прийме такий вигляд: 
 

( )1a e m unN N f GV Nη δ= ⋅ − − ⋅ ≥ . (4.20) 

 
Потужність Nun, яка необхідна для роботи тягово-привідного агрегату в 

агротехнічно-допустимому діапазоні швидкостей руху (Vmin,…,Vmax), 
складається з тягової потужності та потужності, яка передається через вал 
відбору потужності трактора, тобто: 

 

un PTO plN N N= ± , (4.21) 



 

 
тут знак «+» або «–» залежить від напрямку «підштовхувальної» реакції 

ротаційного знаряддя. 
Тягова потужність Npl ґрунтообробного агрегату розраховується за такою 

залежністю: 
 

pl plN F V= ⋅ , (4.22) 

 
де Fpl – тяговий опір робочої машини, величина якого залежить від 

конструкції її активних робочих органів. 
Для подальших досліджень скористуємося залежністю для визначення 

тягового опору через питомий опір ґрунтообробних машин: 
 

pl un mF В k= ⋅ , (4.23) 

 
де km – питомий тяговий опір сільськогосподарської машини, кН∙м-1: 
 

( )0 01
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k k V V
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, (4.24) 

 
де k0 – питомий тяговий опір сільськогосподарської машини (кН∙м-1) при 

еталонній швидкості руху V0 = 5 км∙(год)-1; Δс – темп зростання питомого 
тягового опору, %. 

З урахуванням залежностей (4.23) та (4.24) тягова потужність Npl машинно-
тракторного агрегату прийме вигляд: 

 

( )0 01
100

pl un

c
N k V V В V

∆ 
= + −  

. (4.25) 

 
Відомо, що реалізація в агрегаті тягової потужності визначена зчіпними 

властивостями трактора, тобто залежить від здатності його рушіїв передавати 
необхідну потужність (реактивну) для роботи агрегату: 

 

N F Vµ µ= ⋅ , (4.26) 

 
де Nµ – потужність, що обумовлена зчіпними властивостями трактора; 
Fµ – максимальна сила зчеплення рушіїв трактора із ґрунтом, визначається 

за залежністю: 
 

F Gµ λ µ= ⋅ ⋅ , (4.27) 

 



 

де λ – частка експлуатаційної ваги трактора, що припадає на рушій, (для 
колісних тракторів формули 4К4 і для гусеничних тракторів λ = 1);  
μ – коефіцієнт зчеплення рушіїв трактора із ґрунтом. 

Тоді, тягова потужність Nµ pl, що обумовлена зчіпними властивостями 
трактора, з урахуванням втрат на буксування та кочення, може бути визначена 
за наступною залежністю: 

 

pl fN N N Nµ µ δ= − − . (4.28) 

 
Як було сказано раніше, тягова потужність, що обумовлена зчіпними 

властивостями трактора, повинна бути більшою за Npl. З урахуванням 
залежностей (4.18) вираз (4.28) для визначення Nµ pl прийме такий вигляд: 

 

( )pl е m plN GV f N Nµ λµ η δ= − − ⋅ ⋅ ≥ . (4.29) 

 
Розрахунок витрат потужності NPTO на активний привід робочих органів 

тягово-приводного агрегату також залежить від конструкції робочих органів 
сільськогосподарської машини. З теорії сільськогосподарських машин відомо, 
що потужність, яка витрачається на роботу, наприклад, ротаційної 
ґрунтообробної машини складається з суми потужностей на обробіток ґрунту, 
створення «штовхаючої» потужності і подолання втрат в приводі машини. 
Причому, вказані складові визначення потужності на привід робочих органів 
визначені низкою їх конструктивно-технологічних і режимних параметрів, 
зокрема шириною захвату і швидкістю руху знаряддя ( );PTO unN f В V= . 

З урахуванням вищевикладеного для подальших досліджень припустимо, 
що для певної групи сільськогосподарських машин, у яких робочі органи 
однотипні за конструкцією і приводяться в дію від валу відбору потужності або 
гідросистеми трактора, в однакових умовах їх використання необхідна 
потужність NPTO на їх привід пропорційна питомій потужності, яка припадає на 
одиницю ширини захвата агрегату і швидкості його руху: 

 

PTO PTO unN k В V= ⋅ ⋅ , (4.30) 

 
де kPTO – питома потужність, яка витрачається на привід робочих органів 

від валу відбору потужності, кН∙м-1. 
Для обґрунтування такого припущення проаналізуємо експериментальну 

залежність загальної потужності, яка витрачається для роботи ротаційного 
плуга ПР-2,7, від його ширини захвату при різній швидкості руху (рис. 4.3). 
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Рис. 4.3 – Залежність загальної витраченої потужності N 

від ширини захвата Bun плуга PR-2,7 при швидкостях руху: 
1 – 1,17 м∙с-1; 2 – 1,95 м∙с-1  

 
За представленою інформацією на рис. 4.3 в результаті розрахунку питомої 

потужності kPTO, яка витрачається на привід робочих органів ротаційного плуга 
ПР-2,7 за рівнянням (4.30) було встановлено, що в діапазоні вказаних значень 
ширини захвата і швидкості руху варіабельність розрахункової величини kPTO 
не перевищувала 10%. Такий результат є цілком прийнятним, враховуючи 
точність отриманих експериментальних даних на рис. 4.3 та їх апроксимації. А 
тому, в цілому, правомірним є і висунуте припущення стосовно залежності 
(4.30). Також слід погодитись і з тим, що, зв’язок показника kPTO з іншими 
параметрами, які впливають на витрати потужності на привід робочих органів, 
наприклад темпом приросту витрат енергії в розрахунку на 1 км∙(год)-1 
приросту швидкості і т. ін., потрібно обґрунтовано довести. І, мабуть, для 
визначення показника kPTO необхідно буде використовувати більш складні 
залежності. Але ж, підкреслимо, таке припущення потребує наукового 
обґрунтування і надає підстави для подальших досліджень. 

Зрозуміло, що потужність NPTO не повинна перевищувати максимально 
можливу потужність, яку трактор здатний фактично передати через вал відбору 

потужності або гідравлічну систему т
PTON   : 

 
т

PTO PTON N ≤   . (4.31) 

 
В якості основних критеріїв при комплектуванні ґрунтообробних агрегатів 

з тяговими і приводними робочими органами на основі енергонасичених 
тракторів тягово-енергетичної концепції розглянемо наступні: 

– максимальна продуктивність W машинно-тракторного агрегату за 1 год 
«чистої» роботи, га∙(год)-1: 



 

 
0.36 maxunW В V= ⋅ ⋅ → , (4.32) 

 
– максимальний тяговий ηt та повний η коефіцієнти корисної дії трактора: 
 

maxpl
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е PTO

N

N N
η = →

−
, (4.33) 
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N N
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+
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– мінімальна (питома) витрата палива на одиницю виконуваної роботи q, 
кг∙га-1: 

-310
minе еq N

q
W

⋅
= → , (4.35) 

де qе – питома (номінальна) витрата палива двигуном трактора, г∙(кВт∙год)-

1. 
 
Основними параметрами для визначення критеріїв, що характеризують 

раціональність комплектування агрегату, є його ширина захвату Вun і швидкість 
поступального руху V. 

Об’єднавши вирази в єдину систему, отримаємо математичну модель 
реалізації в агрегаті з тяговими і приводними робочими органами корисної 
потужності трактора, що в конкретних умовах роботи забезпечить максимальну 
продуктивність і мінімальну витрату палива: 
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Задача комплектування машинно-тракторного агрегату з тяговими і 

приводними робочими органами залежить від поставленого завдання.  
Методика розв’язання останнього має декілька напрямів: 
1) для заданого енергонасиченого трактора потрібно підібрати 

сільськогосподарську машину з тяговими і приводними робочими органами; 
2) для заданої сільськогосподарської машини з тяговими і приводними 

робочими органами потрібно підібрати агрегатуючий трактор, який забезпечує 
максимальну продуктивність агрегату при мінімальних енерговитратах на 
виконання технологічної операції; 

3) при відомому складі ґрунтообробного агрегату з тяговими і приводними 
робочими органами на основі енергонасиченого трактора необхідно 
обґрунтувати раціональну швидкість його руху, за якою найбільш повно 
використовуються ефективна потужність двигуна трактора в заданих умовах 
експлуатації. 

В вирішенні завдань першого напряму є визначення такої ширини захвату 
Вun і швидкості руху V агрегату, за яких будуть справедливі умови системи 
рівнянь (4.36). 

У вирішенні задач другого напряму, перш за все, необхідно аналітично 
розрахувати діапазони мінімально необхідної експлуатаційної ваги трактора 
Gmin,…,Gmax і ефективної потужності Nе min,...,Nе max його двигуна у 
встановленому діапазоні агротехнічно-допустимих швидкостей Vmin,…,Vmax 
руху агрегату, за яких будуть справедливі умови системи рівнянь (4.36). 

Розв’язання задач третього напряму зводиться до аналітичного визначення 
такої раціональної швидкості V руху машинно-тракторного агрегату, за якою 
також будуть справедливі умови наведеної системи рівнянь (4.36). 

Для виконання поставленого завдання зробимо припущення, що всі 
параметри тракторів і умови їхньої експлуатації, що використовуються в 
розрахунках, є середньозваженими величинами. У реальних умовах всі 
значення параметрів у певному інтервалі змінюються за стохастичним законом. 
В умовах виробничої експлуатації, при вирішенні завдань з раціонального 
комплектування машинно-тракторних агрегатів усередненні параметри 
тракторів і умов їх використання цілком прийнятні й достатні. 

Аналітично дослідимо і послідовно розглянемо вказані вище задачі 
комплектування машинно-тракторного агрегату з тяговими і приводними 
робочими органами від трьох поставлених раніше завдань. 

1) В рішенні завдань першого напряму скомплектуємо тягово-привідний 
машинно-тракторний агрегат на основі перспективного в Україні 
енергонасиченого трактора ХТЗ-243К.20 в складі ротаційного плуга (типу ПР). 

Приводимо нижче технічні характеристики такого машинно-тракторного 
агрегату, а також умови його експлуатаційних досліджень. 

Коротка технічна характеристика ХТЗ-243К.20: 
 Експлуатаційна вага (G), кН     82.9 
 Потужність двигуна (Ne), кВт     184 
 Питома витрата палива (qе) двигуном, г∙(кВт∙год)-1 215 



 

 Потужність, яку трактор здатний передати  

 через вал відбору потужності m
PNON   , кВт: 

  – при 540 хв-1      88.3 
  – при 1000 хв-1      158.9 

Коротка технічна характеристика ротаційних плугів ПР: 
Питомий тяговий опір плуга (k0), кН∙м-1   7.0 
Питома потужність, яка витрачається на привід  
робочих органів від валу відбору 
потужності, (kPTO), кН∙м-1     17.7 
Агротехнічно-допустимий діапазон 
 швидкостей руху (Vmin,…,Vmax), км∙(год)-1   4…7 

Умови експлуатації агрегату 
Агрофон – стерня колосових культур  
Коефіцієнт опору коченню коліс трактора ( f )   0.1 
Коефіцієнт зчеплення рушіїв трактора із ґрунтом (μ) 0.7 
Допустимий коефіцієнт буксування рушіїв ( δ )  0.15 
 
Розв’язок на ПК системи рівнянь (4.36) в середовищі Mathcad дозволив 

отримати наступні результати. В першу чергу було визначено раціональні 
параметри ширини захвату агрегату Вun = 4 м і швидкості руху V = 4.81 км∙(год)-

1. Також були встановлені графічні залежності корисної Na, тягової Nµ pl і яка 
необхідна для роботи агрегату Nun потужностей від швидкості руху агрегату в 
складі ротаційних плугів ПР-4, ПР-2,7 і ПР-2, ширина захвата Вun яких 
становить відповідно 4, 3 і 1.8 м (рис. 4.4). 

З аналізу графічних залежностей на рис. 4.4 слідує, що в інтервалі 
швидкостей від Vmin до Vmах тягові можливості агрегатуючого трактора 
обмежені його зчіпними властивостями (зчеплення рушіїв із ґрунтом 
недостатньо для реалізації корисної потужності двигуна). Частина корисної 
потужності двигуна трактора, яка недовикористовується на подолання тягового 
опору агрегату, може бути передана через вал відбору потужності або 
гідросистему трактора на привід робочих органів сільськогосподарських машин 
або іншого технологічного обладнання. 

Максимальна реалізація корисної потужності трактора в агрегаті 
досягається у двох варіантах його комплектування: за Вun = 4 м і 
V = 4.81 км∙(год)-1 і Вun = 3 м і V = 6.18 км∙(год)-1. Але за критеріями 
максимальної продуктивності, тягового та повного коефіцієнта корисної дії 
трактора і мінімальної витрати палива перший варіант є кращим. Для нього 
вказані параметри сягають W = 1.924 га∙(год)-1, ηt = 0.416, η = 0.716, 
q = 20.56 кг∙га-1, на відміну від другого варіанту складу агрегату, у якого 
W = 1.854 га∙(год)-1, ηt = 0.402, η = 0.698, q = 21.33 кг∙га-1. 
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Рис. 4.4 – Залежність потужностей агрегату від швидкості  
його поступального руху (тягово-приводний агрегат типу ПР  

на основі трактора ХТЗ-243К.20 
 

2) В вирішенні завдань другого напряму для заданого ротаційного плуга 
ПР-2 з шириною захвату Вun = 1,8 м обґрунтуємо необхідну ефективну 
потужність двигуна і вагу трактора, який забезпечує максимальну 
продуктивність агрегату при мінімальних енерговитратах на виконання 
технологічної операції. Технічні показники ротаційних плугів і умови роботи 
агрегату приймемо такі ж самі, як і для першої задачі. 

Розв’язок системи рівнянь (4.36) зроблений на ПК в середовищі Mathcad 
дозволив визначити діапазони мінімально необхідної експлуатаційної ваги 
агрегатуючого трактора 34.4…34.5 кН і ефективної потужності 64...113 кВт 
його двигуна у встановленому діапазоні агротехнічно-допустимих швидкостей 
руху агрегату (рис. 4.5). 

Також було визначено діапазон потужності 35.4…61.9 кВт, яка 
витрачається на привід робочих органів ротаційного плуга в інтервалі 
агротехнічно-допустимих швидкостей його руху. 

За розрахованими параметрами вибирається потрібний агрегатуючий 
трактор. Ним може бути один із тракторів КИЙ-14102 або Беларус-1221.2 
продукції фірми МТЗ – Україна, у яких вага становить 39 кН і 52 кН, а 
номінальна ефективна потужність двигунів 77.2 кВт і 96.0 кВт відповідно. 
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Рис. 4.5 – Залежність мінімально необхідної експлуатаційної ваги G 
трактора і ефективної потужності Ne його двигуна для агрегатування 

із ротаційним плугом ПР-2 за різною швидкістю його руху 
 

Аналіз графічної залежності, наведеної на рис. 4.5 вказує на те, що з 
ростом швидкості руху агрегату, який розглядається, від 4.0 до 7.0 км∙(год)-1 
інтенсивність збільшення необхідної експлуатаційної ваги G трактора і 
ефективної потужності Ne його двигуна різна. Відношення вказаних параметрів, 
як відомо, визначає потрібний рівень енергонасиченості трактора. У вказаному 
інтервалі швидкості руху необхідний рівень енергонасиченості трактора Ne∙G

-1 
змінюється від 1.89 до 4.18 кВт∙(кН)-1. Але ж, за прогнозом динаміки 
енергонасиченості тракторів до 2030 р., показник їх енергонасиченості може 
знаходитися лише на рівні 2.55 кВт∙(кН)-1. За таким рівнем енергонасиченості 
трактор в складі агрегату, що розглядається, зможе реалізовувати швидкість 
руху не більшу за 5.5 км∙(год)-1 (див. рис. 4.5). 

3) У вирішені завдань третього напряму обґрунтуємо раціональну 
швидкість руху тягово-приводного агрегату в складі трактора ХТЗ-243К.20 і 
ротаційного плуга ПР-2,7 з шириною захвату Вun = 3 м. Технічні показники 
ротаційних плугів і умови роботи агрегату приймемо такі ж самі, як і для 
першої задачі. 

Вирішення завдання третього направлення зводиться до визначення 
раціональної швидкості руху даного агрегату, при який найбільш повно 
використовуються тягові можливості трактора в умовах, які розглядаються.  



 

Розв’язок системи рівнянь (4.36) зроблений на ПК в середовищі Mathcad 
відносно швидкості руху V вказаного агрегату показав (рис. 4.6), що на всьому 
інтервалі, який розглядався, потужність Nµ pl, що обумовлена зчіпними 
властивостями трактора більша за його тягову потужність Npl. А це означає те, 
що рушії трактора ХТЗ-243К.20 у вказаному інтервалі агротехнічно-допустимої 
швидкості руху здатні передавати необхідну реактивну потужність для роботи 
агрегату з урахуванням втрат на буксування та кочення. Тобто за вхідними 
умовами завдання зчіпні властивості трактора достатні для долання тягового 
опору плуга ПР-2,7. 
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Рис. 4.6 – Залежність потужності агрегату у складі трактора ХТЗ-
243К.20 і плуга ПР-2,7 від швидкості його поступального руху 

 
Але, якщо в інтервалі швидкості руху від 4.0 до 6.18 км∙(год)-1 корисна 

потужність Na трактора може бути реалізована ним для роботи вказаного 
тягово-привідного агрегату, то в інтервалі від 6.18 до 7.0 км∙(год)-1 вже ні (див. 
рис. 4.6). Цілком очевидно, що раціональна швидкість руху агрегату, що 
розглядається, може бути досягнутою при повній реалізації трактором корисної 
потужності Na, тобто за умови рівності Na = Nun. За вказаною рівністю 
потужностей випливає, що раціональне значення швидкості руху даного 
агрегату становить 6.18 км∙(год)-1. 

ВИСНОВКИ. 
1. Проблему комплектування ґрунтообробних агрегатів з тяговими і 

приводними робочими органами на основі енергонасичених тракторів тягово-
енергетичної концепції слід розв’язувати з урахуванням запропонованої умови 
реалізації корисної потужності через тягову, визначену зчіпними властивостями 
трактора, і потужності, яку трактор здатний фактично передати через вал 
відбору потужності або гідросистему. 



 

2. Використовуючи запропоновану методику, можна вирішувати завдання 
з комплектування ґрунтообробних агрегатів з тяговими і приводними робочими 
органами на основі технічної інформації, представленої в характеристиках 
тракторів і сільськогосподарських машин, та загальновідомій довідковій 
літературі з питань машиновикористання в землеробстві. При цьому підлягає 
подальшому обґрунтуванню припущення, за яким розрахунок потужності на 
привід робочих органів здійснюється через осереднені значення питомої 
потужності на одиницю ширини захвата і швидкості руху агрегату. 

 
Контрольні питання 
1. Якими трьома шляхами розвивається сільськогосподарська техніка та 

впливає на продуктивність праці? 
2. Які показники землеробської техніки Ви знаєте та на які групи 

поділяються? 
 

Тема 5: ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МОБІЛЬНИХ 
ЕНЕРГЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ І МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ 
ТЕХНОЛОГІЧНОГО РІВНЯ 

 
5.1. Актуальність питання. Предмет вивчення 
 
Основну частину матеріально-технічної бази агропромислового комплексу 

становлять засоби механізації. Система машин для механізації 
сільськогосподарського виробництва почала формуватися разом із 
зародженням землеробства. У цей час це мінімально необхідна номенклатура 
сільськогосподарських машин і знарядь, призначених для комплексного 
виконання всіх технологічних процесів у сільськогосподарському виробництві 
в оптимальні агротехнічні строки в різних ґрунтово-кліматичних зонах, з 
мінімальним шкідливим впливом на навколишнє середовище та з найменшими 
витратами ресурсів з метою одержання низької собівартості і високої якості 
продукції, сформована в період планового ведення народного господарства. За 
цим принципом система машин значною мірою зберегла свою структуру й 
дотепер. Однак незалежно від принципу формування – планова або ринкового – 
закономірність його така, що значну частину системи машин становить 
мобільна техніка – трактори, автомобілі, комбайни. 

Трактор споконвічно створювався як тягач замість живої тяглової сили. В 
процесі розвитку галузі механізації сільського господарства конструкція 
трактора удосконалювалася, а сільське господарство насичувалося поряд із 
тракторами іншими самохідними машинами. Намітилася тенденція росту 
номенклатури і загального числа спеціалізованих самохідних машин, особливо 
збиральних: для зернових, картоплі, буряка, овочів і ягід. Парк тракторів 
поповнився машинами нових типів: малогабаритними тракторами, тракторними 
шасі, мотоблоками, енергетичними засобами типу «Полісся». 



 

У зв'язку з розвитком номенклатури і розмаїтістю мобільних машин, які 
використовуються у сільськогосподарському виробництві, одержав широке 
поширення термін «мобільний енергетичний засіб». Однак загальноприйнятого 
розуміння технічною громадськістю цього терміна поки не встановилося. 
Умовимося під мобільними енергетичними засобами сільськогосподарського 
призначення розуміти не всі самохідні машини, а тільки ті з них, конструкція 
яких не містить убудовані робочі органи, призначені для здійснення 
технологічних процесів сільськогосподарського виробництва. До них 
відносяться сільськогосподарські трактори різного призначення, їх модифікації 
й різновиди – тракторні самохідні шасі, енергетичні засоби типу «Полісся», 
мотоблоки та ін. 

До тракторів із числа мобільних енергетичних засобів можна віднести 
лише ті, які є тягачами за своїм функціональним призначенням, хоча теорія 
технологічної експлуатації, безумовно, поширюється на всі мобільні 
енергетичні засоби, призначені для виконання операцій з обробки і збирання 
сільськогосподарських культур. Незалежно від того, є енергетичний засіб 
тягачем чи ні. 

Автомобілі сільськогосподарського призначення також можна віднести до 
мобільних енергетичних засобів, але транспортного призначення. Тому 
розробка методів оцінки технологічних властивостей транспортних засобів 
сільськогосподарського призначення є окремою самостійною й не менш 
актуальною проблемою, ніж проблема технологічної оцінки мобільних 
енергетичних засобів, що виконують польові операції в складі МТА. 
Особливість рішення проблеми технологічних властивостей 
сільськогосподарських транспортних засобів полягає у тому, що транспортні 
роботи в господарстві виконуються у великому обсязі не тільки й не стільки 
автомобілями, скільки тракторами. 

Комбайни не підпадають під поняття «мобільний енергетичний засіб», 
тому що вони містять убудовані в конструкцію робочі органи, що виконують 
комплекс технологічних операцій. Без цього обладнання вони не можуть 
використатися як рухоме джерело сили тяги та енергії. 

Загальноприйнятий термін машинно-тракторний агрегат (МТА) характеризує 
лише склад агрегату, але не розкриває його функціональні властивості і 
призначення. Власне кажучи, МТА – це автономний мобільний 
енерготехнологічний комплекс, призначений для виконання конкретної (однієї 
або декількох) технологічної операції сільськогосподарського виробництва. 
Енергетичний засіб є частиною цього комплексу. На основі того самого 
енергетичного засобу можна комплектувати агрегати різного технологічного 
призначення. 



 

Функціональні властивості комплексу в цілому, а також 
сільськогосподарської машини і трактора окремо повністю визначаються 
вимогами технологічного процесу, здійснюваного цим комплексом. Кількісні і 
якісні показники технологічного процесу, виконуваного МТА, значною мірою 
визначаються конструктивними параметрами і технічними характеристиками 
енергетичного засобу, хоча воно прямо не бере участь у взаємодії з 
оброблюваним матеріалом або середовищем. Якщо співвіднести між собою 
вимоги технологічного процесу та конструктивні параметри енергетичного 
засобу, то можна зробити висновок про ступінь його технологічності. 

Предмет вивчення теорії технологічної експлуатації трактора – методи 
аналізу й оцінки відповідності параметрів і характеристик мобільних 
енергетичних засобів вимогам технологій сільськогосподарського виробництва. 

Нині ринок представлений великою номенклатурою мобільних 
енергетичних засобів, оснащених різноманітним технологічним устаткуванням 
і засобами автоматизації. З метою ринкової кон'юнктури і залучення покупця на 
них установлюють часом зайве або малоефективне встаткування, технологічну 
значимість якого можна визначити тільки за допомогою об'єктивних методів 
оцінки. При уявлюваній невеликій відмінності двох або декількох моделей 
тракторів їхні технологічні властивості в дійсності можуть відрізнятися 
суттєво, або навпаки. 

Завдання правильного вибору енергетичного засобу ускладнюється не 
тільки розмаїтістю моделей енергетичних засобів, але і різноманіттям 
технологічних прийомів їхнього використання в сільськогосподарському 
виробництві. Велике ускладнення вносить ціна трактора, що, як правило, має 
суттєвий розкид. 

Методи теорії технологічної експлуатації дозволяють провести кількісну 
оцінку технологічного рівня енергетичного засобу для його функціонування в 
складі МТА, виявити ступінь відповідності його конструктивних параметрів і 
технічних характеристик, а також технологічних властивостей у цілому 
вимогам технологічного процесу сільськогосподарського виробництва. За 
допомогою цих методів можна розрахувати кількісне значення комплексного 
показника технологічного рівня і провести аналіз ступеня впливу на нього 
окремого конструктивного параметра та показника технічної характеристики 
трактора. 

 
5.2. Взаємозв'язок технологічних властивостей і технічних параметрів 

трактора 
 
Відповідність трактора вимогам технологічного процесу будемо оцінювати 

за допомогою показників його технологічних властивостей. Технологічні 
властивості – це властивості, що характеризують відповідність даного 
мобільного енергетичного засобу технологічним вимогам на всьому комплексі 
сільськогосподарських операцій, для виконання яких у складі МТА воно 
призначено. 



 

Все різноманіття вимог конкретного технологічного процесу, пропонованих 
до МТА, можна виразити наступними основними узагальненими показниками: 
продуктивності, агротехнічної якості виконуваної операції і вартості робіт. 

Продуктивність. Залежить від номінального тягового зусилля трактора, 
потужності двигуна, агрегатуємості трактора із сільськогосподарськими 
машинами, запасу вантажопідйомності шин. Велике значення має зручність і 
безпека роботи тракториста, надійність енергетичного засобу. 

Агротехнічні властивості. Визначаються ступенем впливу тракторних 
рушіїв на ґрунт, пошкоджуваністю культурних рослин, особливо при міжрядній 
обробці. Ці властивості залежать від тиску рушіїв на ґрунт, агротехнічного 
просвіту, оглядовості з місця водія, керованості, уписування рушіїв у міжряддя. 

Вартісні показники. Залежать від вартості енергетичного засобу, паливної 
економічності та експлуатаційних витрат. 

У табл. 6.1 показаний взаємозв'язок деяких показників технологічних 
властивостей, технічних характеристик і конструктивних параметрів, що 
забезпечують технологічні властивості мобільних енергетичних засобів. Між 
показниками технологічного процесу і технічних характеристик енергетичних 
засобів існує чітко виражена однозначна залежність. Однак деякі характеристики 
зв'язані не з одним, а із двома технологічними показниками. Так, показники 
ергономіки енергетичного засобу впливають на агротехнічні показники та на 
продуктивність. Від надійності залежить не тільки продуктивність, але і 
економічні показники технологічного процесу (вартість ремонту, втрати 
врожаю). 

Зв'язок конструктивних параметрів з технічними характеристиками і 
технологічними показниками енергетичного засобу не такий однозначний, як 
зв'язок між характеристиками та показниками. Той самий конструктивний 
параметр впливає на кілька показників і характеристик. Наприклад, 
компонувальна схема енергетичного засобу впливає на всі показники 
технологічного процесу і на більшість технічних характеристик, окрім тих що 
задані і регламентовані (вага трактора, потужність двигуна, тиск рушіїв на ґрунт, 
агротехнічний просвіт, надійність, умови праці) Від рівня автоматизації також 
залежать всі основні показники технологічного процесу (продуктивність, 
агротехнічні і вартість). 

 
Таблиця 5.1. Взаємозв'язок основних показників технологічних 

властивостей, технічних характеристик і конструктивних параметрів 
мобільних енергетичних засобів 

 
Показники  

технологічних  
властивостей 

Характеристики, що визначають 
показники  

технологічних  
властивостей 

Конструктивні 
параметри, які 
впливають на 

показники 
технологічних 
властивостей 

Продуктивність Номінальне тягове зусилля Вага трактора 



 

Номінальна потужність двигуна 
Агрегатуємість 
Технологічний простір, 
навісоздатність  
Ергономіка 
Надійність 
Тиск на ґрунт, просвіт, абрис 
Оглядовість 

Агротехнічні 
властивості 

Уписування в міжряддя 
Ціна трактора 
Витрата пального, масла та ін. 

Вартісні 
властивості 

Надійність 
Екологічність за енергонасиченістю 
Екологічність за ущільненням 
ґрунту 
Екологічність за виносом гумусу 

Екологічність 

Екологічність за забрудненням 
навколишнього середовища 

 
 
Компонувальна 
схема 
 
Відповідність 
призначенню 
трактора: тип 
двигуна, трансмісії, 
ходової системи 
 
Рівень автоматизації 
 
Оснащеність 
технологічним 
обладнанням 

 
За деяких характеристиках (тиск рушіїв на ґрунт, умови праці тракториста, 

оглядовість та ін.) регламентовані значення їх показників можуть бути досягнуті 
простіше або складніше залежно від типу конструктивного рішення. Так, тиск на 
ґрунт гусеничного трактора, як правило, завжди менше, ніж колісного, у межах 
припустимих значень. Це приклад залежності від ходової системи. Можна 
привести приклад впливу компонувальної схеми. При однакових 
характеристиках сидіння, дороги та інших супутніх факторів вертикальні 
коливання на сидіння тракториста, розташованому в проміжку між двома осями 
трактора (4к4б), завжди буде менше, ніж на сидінні, установленому над віссю 
коліс (трактор 4к2). 

 
5.3. Показник технологічного рівня 
 
Технологічні властивості мобільного енергетичного засобу, як було 

сказано, визначаються узагальненими показниками технологічних 
властивостей, які характеризують його продуктивність, агротехнічну якість і 
вартість виконуваної операції. Однак технологічний рівень мобільного 
енергетичного засобу в цілому значною мірою залежить також від його 
технологічної універсальності, що, власне кажучи, також є узагальненим 
показником технологічних властивостей. Тому показником технологічного 
рівня мобільного енергетичного засобу будемо вважати комплексний показник, 
що залежить від основних, найбільш вагомих, узагальнених показників 
технологічних властивостей (продуктивності, агротехнічної якості, вартості 
виконуваної операції та екологічності). 



 

В загальному виді показник технологічного рівня енергетичного засобу Пт 
можна представити у вигляді наступної функціональної залежності: 

 
ПТ = f ( УТ, АТ, WП, СТ, ЕТ,…), 

 
де УТ, АТ, WП, СТ, ЕТ – узагальнений показник відповідно технологічної 

універсальності, продуктивності, агротехнічних властивостей, вартості 
виконання технологічних операцій, екологічності. 

У свою чергу, узагальнені показники залежать від одиничних показників 
технологічних властивостей. Загальна структура показників технологічного 
рівня енергетичного засобів може бути представлена ієрархічною схемою (рис. 
5.1). 

Структура узагальнених показників на рис. 6.1 показана умовно, тому що 
кількість одиничних показників (α, β, γ, С, е), що характеризують узагальнений 
показник, та їх номенклатура залежать від призначення порівнюваних 
енергетичних засобів і конкретного завдання у технологічній оцінці. 

 

 
 

Рис. 5.1 – Ієрархія показників технологічних властивостей 
енергетичних засобів 

 
5.4. Методика розрахунку показника технологічного рівня 
 
Показник ПТ відрізняється тим, що визначальні його узагальнені 

показники не зв'язані між собою або з узагальненим (ПТ) показником ніякою 
аналітичною або емпіричною залежністю. 



 

Розрахунок показника технологічного рівня (ПТ) виконують після того, як 
знайдуть значення всіх узагальнених показників технологічних властивостей, а 
також визначать за допомогою експертних оцінок коефіцієнт вагомості 
кожного з них.  

Вибір трактора-аналога. Розрахунок показника технологічного рівня 
трактора проводять у порівнянні із трактором-аналогом. В сьогоднішніх умовах 
великого імпорту закордонної техніки представляється найбільш логічним 
проводити порівняння із двома тракторами-аналогами. Один трактор-аналог 
повинен бути трактором вітчизняного виробництва або виробництва однієї із 
країн СНД, на зміну якому повинен прийти трактор, розроблювальний 
відповідно до вихідних вимог. Другий трактор-аналог повинен бути 
закордонного виробництва та мати наступні властивості: 

– повинен бути таким же за призначенням, як і розглядуваний трактор;  
– повинен вироблятися серійно; 
– повинен мати однаковий тип рушія з рушієм розглядуваного трактора; 
 – трактор-аналог і розглядуваний трактор повинні бути близькі за 

основними параметрами (потужність двигуна, вага трактора); 
 – допускається порівнювати розглядуваний трактор з універсальним 

мобільним енергетичним засобом; 
– трактор-аналог за технічним рівнем й технологічних показниках повинен 

бути одним із кращих закордонних зразків на світовому ринку. 
Розрахунок показника технологічного рівня виконують після того, як 

знайдуть значення всіх узагальнених показників технологічних властивостей 
(УТ, АТ, WП, СТ, ЕТ), а також визначать коефіцієнт вагомості S кожного з них. 
Показник Пт відрізняється тим, що його складові узагальнені показники не 
зв'язані між собою або з узагальненим показником ніякою аналітичною або 
емпіричною залежністю. Найбільш прийнятним методом знайти таку 
залежність є метод ранжирування одиничних показників шляхом опитування 
експертів. 

Рівняння для визначення показника Пт має вигляд: 
 
ПТ = Sy∙ УТ + SA∙ АТ + Sw∙ WП + Sc∙ СТ + SЕ∙ ЕТ,  (5.1) 
 
де Sy, SA, Sw, Sc, SЕ – коефіцієнти вагомості відповідних узагальнених 

показників технологічних властивостей трактора. 
Далі наведене рівняння з коефіцієнтами вагомості Sy, SA, Sw, Sc, які 

отриманими за допомогою експертних оцінок. Будемо вважати, що ці дані 
характеризують деякі типові умови. 

Рівняння для визначення показника Пт із урахуванням значень 
коефіцієнтів вагомості узагальнених показників, отриманих в результаті 
апріорного ранжирування показників експертами [1] має вигляд: 

 

ТПТТТ С0,1W0,2А0,3У0,4П ⋅+⋅+⋅+⋅= . (5.2) 

 



 

Приклад розрахунку показників технологічних властивостей двох тракторів: 
 

Мобільний енергетий засіб Ут Ат Wn Ст Пт 

Оцінюємий трактор ЛТЗ–155 0,61 0,56 0,7 1 0,65 

Трактор-аналог Fendt 716 Vario 0,65 0,51 0,84 0,66 0,65 

 
Із представлених даних видно, що оцінюємий трактор має однакове 

значення показника технологічного рівня в порівнянні із трактором-аналогом. 
При цьому він поступається трактору-аналогу за такими важливими 
показниками технологічних властивостей, як універсальність і продуктивність, 
і компенсує це, головним чином, за рахунок більш меншої вартості. Отже, у 
оцінюваного трактора ЛТЗ–155 ще зберігаються резерви підвищення 
технологічного рівня. 

Щодо виконаного розрахунку необхідно зробити наступні пояснення. По-
перше, він носить ілюстративний характер. По-друге, коефіцієнти вагомості Sy, 
SA, SТ, Sc прийняті для деяких типових умов. У дійсності значимість кожного з 
узагальнених показників може визначатися конкретними обставинами. 
Наприклад, для одних умов найважливішим є агротехнічна якість і покупець 
готовий поступитися вартістю. Для інших умов універсальність не має ніякого 
значення – важливіше всього продуктивність, а для когось – ціна, і т.д., тобто 
немає ніякої системності у виборі коефіцієнтів вагомості, значимість кожного з 
них визначена покупцем даного трактора. 

Розрахований вище показник технологічного рівня трактора враховує 
узагальнені показники технологічних властивостей, які безпосередньо 
впливають на технологічні властивості. До числа показників, що побічно 
впливають на технологічні властивості трактора, можна віднести показники 
надійності та безпечної роботи тракториста, хоча деякі із цих показників 
впливають на технологічні властивості безпосередньо. 

У зв'язку із цим варто сказати, що пропонований метод оцінки 
технологічних властивостей тракторів не накладає обмежень на кількість 
показників, які можуть ураховуватися при розрахунку технологічного рівня 
трактора. Для обліку показників, які оказують непрямий або опосередкований 
вплив, рівняння (6.1) повинне бути доповнене відповідними узагальненими 
показниками і коефіцієнтами їхньої вагомості. Але в цьому випадку 
коефіцієнти вагомості узагальнених основних або базових показників (УТ, АТ, 
WП, СТ, ЕТ) і значимість кожного із цих показників понизяться. Чим більше 
кількість членів рівняння (6.1), тим менше значимість кожного з них тому, що 
сума коефіцієнтів вагомості повинна дорівнювати одиниці незалежно від того, 
яка загальна кількість ранжируємих показників. При обліку зайвої великої 
кількості показників (у тому числі непрямих) дійсна картина їхньої значимості і 
оцінка технологічних властивостей тракторів можуть виявитися розмитими. 



 

З огляду на викладене, доцільно, виходячи з поставленого завдання, 
рекомендувати гнучкий підхід до оцінки технологічних властивостей, 
виділяючи основні з них і зневажаючи іншими. Тоді рівняння (6.1) буде містити 
порівняно невеликий набір узагальнених показників технологічних 
властивостей, вплив яких на технологічний рівень мобільного енергетичного 
комплексу буде достатньо контрастним. 

Розглянемо актуальність показників технологічних властивостей тракторів 
(екологічності, надійності і ергономічних властивостей), які не враховуються за 
вищезазначеною методикою. 

Екологічні властивості (екологічність). 
Сучасне сільськогосподарське виробництво, що використовує потужну, 

але не завжди близьку до досконалості техніку, розглядається сьогодні як 
величезний комплекс антропогенних факторів, кількість яких і вплив не завжди 
вдається врахувати й передбачити. 

Пояснюється це тим, що у сфері цієї діяльності головним засобом виробництва 
виступає земля, а природне середовище є об'єктом активного втручання людини. 

Негативний вплив МТА на екологічну ситуацію проявляється через 
споживання непоновлюваних ресурсів – багатства надр, енергії, технологічних 
матеріалів і шкідливі наслідки машинних технологій щодо навколишнього 
середовища – ущільнення ґрунтів, винесення гумусу, розорювання ґрунтів, 
забруднення середовища та продукції шкідливими хімічними сполуками, 
руйнування біоценозів тощо. 

Ущільнення ґрунтів проходить, в основному, під дією великої маси МТА. 
Дані досліджень вказують, що під час використання сучасної техніки 
ущільнення ґрунту відбувається на всю глибину ґрунтового профілю. 

Підраховано, що загальна площа від слідів тракторів і 
сільськогосподарських машин за один сезон досягає 90% площі ґрунту, а під 
час застосування інтенсивних технологій сумарна площа проходів ходових 
систем перевищує 100% площі поля. 

Найбільше ущільнення ґрунтів має місце на поворотних смугах, де проходи 
техніки 15–20–кратні. Американські вчені відзначають, що за останні 40 років 
щільність ґрунтів зросла на 20%, а врожайність подекуди знизилась на 30%. 

Ущільнення ґрунту сприяє виникненню водної ерозії на схилах, застою 
води на рівнинах через посилені поверхневі стоки, зниженню ресурсів 
доступної рослинам вологи, збільшенню енергозатрат на обробіток полів. 

Повинні бути розроблені нові стандарти з охорони природи, які мають 
враховуватись і дотримуватись під час проектування, виробництва та 
використання сільськогосподарської техніки. 

В класичній теорії експлуатації МТП показник екологічності комплексу 
машин визначається за формулою: 
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де Ппе – показник екологічності за енергонасиченістю; 



 

Ппщ – показник екологічності за ущільненням ґрунту; 
Ппг – показник екологічності за виносом гумусу; 
Ппз – показник екологічності за забрудненням навколишнього середовища. 
Показник екологічності за енергонасиченістю визначається за формулою: 
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де Пен – межа енергонасичення.  
Показник екологічності за ущільненням ґрунту: 
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де Пщ – межа ущільнення ґрунту (1,5 г/см3); 
Ущ – ущільнення ґрунту, г/см3 
Показник екологічності за виносом гумусу: 
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де Пвг – запаси гумусу в ґрунтах, т/га (на глибині 0...20 см): 

дерново–підзолисті       – 53 
сірі опідзолені – 109 
сіроземи – 37 
червоноземи – 153 

чорноземи: 
звичайні –137 
вилугувані – 192 
типові – 224 
 темно-каштанові            – 99 

Ммг – фактичний винос гумусу під час механізованих технологій (з 
коренеплодами, ерозії тощо): 

 

гSмг гМ М= ⋅ . 

 
Показник екологічності за забрудненням середовища хімічними 

препаратами: 
 

зх
пз

зх

П
П

М
= , 

 
де Пзх – гранично допустима концентрація шкідливих хімічних речовин у 

ґрунті, мг/кг: 
ДДТ – 1,0 хлорамін – 0,005 



 

хлорофос – 0,5 
карбофос – 2,0 
метанол – 1,5 

бутилацетат – 0,1 
бензопірен – 0,02 
метафос – 0,008 

Мзх – фактична маса забруднення, мг/кг. 
 
Таким чином, порівняльна оцінка будь-якого технологічного процесу чи 

комплексу машин комплексному критерію, який характеризує якість виконання 
роботи, енергозбереження, ресурсозбереження, економіку та екологію, 
дозволить прийняти рішення щодо доцільності запровадження у виробництво 
тієї чи іншої розробки, проекту тощо. 

Показник ергономічних властивостей. Показники ергономічних 
властивостей досить різноманітні. Це зручність і безпека доступу, розміщення 
на робочому місці, зручність користування органами керування, мікроклімат у 
кабіні, запиленість і загазованість, а також шум і коливання на робочому місці. 
Перераховані показники впливають на фізичний стан тракториста, його 
стомлюваність і опосередковано позначаються на продуктивності і якості 
роботи МТА. Тривалий вплив цих факторів на тракториста може приводити до 
професійних захворювань. Однак у цей час відсутня методика, що дозволила б 
кількісно оцінити вплив конструктивних параметрів трактора на його 
технологічні властивості через перераховані фактори умов праці тракториста. 
Тому із загального числа показників ергономічних властивостей науковцями 
виділений тільки один – оглядовість із робочого місця, що включений як 
одиничний показник технологічних властивостей трактора (γобз), що 
характеризують узагальнений показник агротехнічних властивостей. 

Показник надійності. Надійність трактора, окремих його вузлів і 
механізмів – основа безперервного, високопродуктивного технологічного 
процесу. Простої МТА через усунення відмов приводять до порушення 
встановлених агротехнічних строків виконання технологічних операцій, що 
викликає втрати врожаю сільськогосподарських культур, а усунення відмов 
вимагає додаткових витрат на матеріали і роботу. Тому при необхідності обліку 
цих факторів показник надійності може бути включений у число узагальнених 
показників технологічних властивостей додатковим членом у рівняння (6.1). 

Перш ніж розглянути показники надійності, необхідно ознайомитися з 
основними поняттями і термінами. 

Терміни та визначення надійності машин установлені ГОСТ 27.002–89 
«Надійність у техніку. Терміни та визначення». 

Надійність – властивість машини зберігати в часі у встановлених межах 
значення всіх параметрів, що характеризують здатність виконувати необхідні 
функції в заданих режимах і умовах застосування, технічного обслуговування, 
зберігання і транспортування. Надійність є комплексною властивістю, що 
залежно від призначення об'єкта і умов його застосування може включати 
безвідмовність, довговічність, ремонтопридатність і збереженість або певні 
сполучення цих якостей. 

Безвідмовність – властивість об'єкта безупинно зберігати працездатний 
стан протягом деякого часу або наробітку.  



 

Довговічність – властивість об'єкта зберігати працездатний стан до 
настання граничного стану при встановленій системі технічного 
обслуговування та ремонту. 

Ремонтопридатність – властивість об'єкта, що полягає в пристосованості 
до підтримки і відновленні працездатного стану шляхом технічного 
обслуговування та ремонту. 

Збереженість – властивість об'єкта зберігати в заданих межах значення 
параметрів, що характеризують його здатність виконувати необхідні функції, 
протягом і після зберігання та (або) транспортування. 

Справний стан – стан об'єкта, при якому він відповідає всім вимогам 
нормативно-технічної та (або) конструкторської документації. 

Несправний стан – стан об'єкта, при якому він не відповідає хоча б одному 
з вимог нормативно-технічної та (або) конструкторської документації. 

Працездатний стан – стан об'єкта, при якому значення всіх параметрів, 
що характеризують здатність виконувати задані функції, відповідають вимогам 
нормативно-технічної та (або) конструкторської документації. 

Непрацездатний стан – стан об'єкта, при якому значення хоча б одного 
параметра, що характеризує здатність виконувати задані функції, не відповідає 
вимогам нормативно-технічної та (або) конструкторської документації. Для 
складних об'єктів допускається розподіл їх непрацездатних станів. При цьому з 
низки непрацездатних станів виділяють частково непрацездатні стани, при яких 
об'єкт здатний частково виконувати необхідні функції. 

Поняття «справний стан» ширше поняття «працездатний стан». 
Працездатний об'єкт, на відміну від справного, задовольняє не всім, а лише тим 
вимогам, які забезпечують виконання їм всіх заданих функцій. При цьому на 
об'єкті можуть мати місце несправності, що не здійснюють вплив на виконання 
цих функцій. 

Граничний стан – стан, при якому машина перестає задовольняти 
експлуатаційним вимогам і правилам техніки безпеки. 

Таким чином, видно, що показники надійності різноманітні, тому що сама 
надійність визначається сукупністю дуже різних властивостей, перерахованих 
раніше. Але основним показником надійності машин в експлуатації визнана 
безвідмовність. До показників безвідмовності відносяться: імовірність 
безвідмовної роботи; середній наробіток на відмову; гамма-процентний 
наробіток на відмову; інтенсивність відмов; параметр потоку відмов; середній 
наробіток на відмову. Тому стандартні показники надійності машини – 
коефіцієнт готовності та коефіцієнт технічного використання – засновані на 
оцінці тривалості її роботи без відмови. 

Відповідно до ГОСТ 27.002–89 коефіцієнт технічної готовності КТ 
визначають за формулою: 
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де Т0 – наробіток на відмову;  
Тв – середній час відновлення. 



 

Коефіцієнт готовності характеризує одночасно дві різних властивості 
трактора: безвідмовність і ремонтопридатність. При ресурсних випробуваннях 
трактора прийнятним коефіцієнтом готовності вважають Кг = 0,97...0,98. 

Ще більш комплексним показником надійності в порівнянні з коефіцієнтом 
готовності при оцінці технологічних властивостей мобільних енергетичних засобів 
є коефіцієнт технічного використання, який може бути визначений за формулою: 
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де Тсум – сумарний наробіток об'єкта;  
Трем – сумарний час простоїв через планові та непланові ремонти; 
Тобс – сумарний час простоїв через технічне обслуговування. 
 
Інші численні показники надійності мобільних енергетичних засобів 

застосовують при цільовому вивченні і дослідженні показників надійності 
машин. 

Як уже відзначене раніше, вплив надійності позначається головним чином 
на двох основних показниках технологічних властивостей: на продуктивності та 
вартості виконуваної роботи. Залежність продуктивності і вартості ремонту та 
обслуговування від надійності враховується з достатньою повнотою через 
коефіцієнт використання часу зміни τсм, тобто через час, витрачений на усунення 
відмови, а вартості – через витрати на придбання матеріалів і запасних частин, а 
також на виконання робіт з ремонту та технічного обслуговування. Для 
розрахунку всіх цих показників розроблені загальноприйняті методичні і 
нормативні документи, і всі вони використані в розробленій методиці 
визначення технологічного рівня проектованого трактора. Такий методичний 
підхід можна вважати детальним з погляду обліку надійності трактора при оцінці 
його технологічних властивостей. Однак, як відзначено раніше, існують 
конкретні показники надійності трактора. Коефіцієнти готовності і 
технологічного використання трактора вимагають проведення натурних дослідів. 
На стадії проектування трактора вони не можуть бути визначені, але можуть 
бути прогнозовані і використані у рівнянні (5.1). З урахуванням показників 
надійності останнє прийме вид: 

 
ПТ = Sy∙ УТ + SA∙ АТ + Sw∙ WП + Sc∙ СТ + SЕ∙ ЕТ + SН∙ НТ,  (5.3) 
 
де SН – коефіцієнти вагомості узагальненого показника надійності;  
НТ – узагальнений показник надійності, дорівнює відношенню коефіцієнтів 

готовності оцінюваного трактора Ксоц і трактора-аналога Ксан: 
 

Н = Ксоц / Ксан. 
 



 

По-перше, у рівнянні (6.3) всі коефіцієнти вагомості повинні бути визначені 
заново, тобто необхідно провести додаткову експертну оцінку показників 
технологічних властивостей і їхнє ранжирування. Внаслідок цього значимість 
одного або декількох базових узагальнених показників знизиться. По-друге, при 
введенні показника коефіцієнта надійності в рівняння (6.3) виникає проблема 
коректності у зв'язку з подвійним обліком показників надійності, що визначають 
як Н, так і узагальнений показник продуктивності WПсм. Коефіцієнти Кг і τсм 
оцінюють втрати технологічного часу. Це питання вимагає додаткового аналізу. 

Розглянемо далі детально кожний з узагальнених показників 
технологічних властивостей та методику його кількісної оцінки. 

 
Контрольні питання: 

 
1. Що розуміють під технологічними властивостями мобільного 

енергетичного засобу? 
2. В чому полягає актуальність оцінки технологічного рівня мобільного 

енергетичного засобу? 
3. Що розуміють під показником технологічного рівня мобільного 

енергетичного засобу? Його структура. 
4. Якими основними узагальненими показниками оцінюється технологічні 

властивості мобільного енергетичного засобу, їх характеристики та 
конструктивні параметри трактора, які їх визначають? 

5. Методика розрахунку показника технологічного рівня мобільного 
енергетичного засобу. 

 
5.5. Оцінка технологічної універсальності мобільних енергетичних 

засобів  
 

5.5.1 Показник технологічної універсальності та методика його 
обчислення 

 
Під технологічною універсальністю розуміють здатність енергетичного 

засобу ефективно виконувати в складі МТА найбільший набір 
сільськогосподарських операцій із загальної їхньої кількості. Універсальність є 
корінною проблемою технічної концепції трактора: чим він більш 
універсальний, тим ефективніший може бути в експлуатації. Тому проблему 
підвищення універсальності трактора намагаються вирішити різними 
конструктивними заходами з початку його створення. 

Непряма оцінка технологічної універсальності може бути виконана за 
коефіцієнтом використання трактора протягом певного часу, наприклад 
календарного року: 

р

у

к

n
К

n
= , 



 

де nр і пк – число відповідно відпрацьованих і календарних днів за час 
роботи енергетичного засобу. 

 
Вищезгаданий показник не дозволяє провести аналіз технологічної 

універсальності енергетичного засобу за ступенем охвата їм 
сільськогосподарських операцій із загального числа. Так, якщо трактор значну 
частину часу зайнятий на обмеженій номенклатурі технологічних операцій, то 
коефіцієнт Ку може бути високим, а універсальність трактора – низкою. Крім 
того, за допомогою коефіцієнта Ку не можна оцінити відповідність вимогам 
технологічного процесу конструктивних параметрів і технічної характеристики 
енергетичного засобу, тому що ці показники не входять у вираження для 
визначення коефіцієнта Ку. 

Можна виділити п'ять видів або груп різних робіт, що охоплюють 
практично весь комплекс польових операцій, які виконуються агрегатами на 
основі мобільних енергетичних засобів. Кожний із цих видів робіт містить 
великий і різноманітний перелік технологічних операцій, спорідних між собою 
за призначенням й близькими за технологічними вимогами до параметрів МТА, 
призначеним для їхнього виконання. Функціональна залежність, що відображає 
ефективність використання енергетичного засобу на окремих видах робіт, має 
вигляд: 

УТ = f ( αа, αп, αм.про, αуб, αтр ), 
 
де αа, αп, αм.про, αуб, αтр – показники можливості ефективного використання 

мобільного енергетичного засобу відповідно в складі начіпних комбінованих 
агрегатів; на ґрунтообробних операціях; на міжрядній обробці просапних 
культур, на збиральних роботах, включаючи кормо збиральні операції; на 
транспортних роботах.  

Поняття «можливість ефективного використання» у цьому випадку містить 
у собі наступний зміст: 

1) наявність конструктивних параметрів і показників технічної 
характеристики енергетичного засобу, без яких воно не може бути технічно 
використане на даному виді робіт. Далі по тексту такі показники позначені 
буквою Н з відповідним індексом; 

2) необхідність співставлення параметрів і показників енергетичних 
засобів з базовим або нормативним. Таке співставлення характеризує 
порівняльну ефективність. 

Методика розрахунку показника технологічної універсальності 
зводиться до наступного. Приймаємо, що значимість кожного виду робіт 
однакова. Це означає, що коефіцієнти вагомості показників α на всіх видах 
робіт рівні між собою. Тоді технологічна універсальність може бути виражена 
як середнєарифметичне значення α на всіх п'яти видах робіт: 
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Показників α є узагальненими і залежать від одиничних, якими є 

конструктивні параметри і показники технічної характеристики енергетичних 
засобів. Тому, перш ніж використати рівняння (7.1), необхідно розрахувати 
кожний з показників: αа, αмо, αп, αуб, αтр. Якщо показник α дорівнює нулю, тому 
що енергетичний засіб не може бути технічно використаний на даному виді 
робіт, то цей показник не виключається з розрахунку, тобто знаменник рівняння 
(7.1) завжди дорівнює загальній кількості видів робіт – 5, як було визначено в 
постановці завдання. 

Визначимо конструктивні особливості і технічні параметри, якими 
повинен володіти енергетичний засіб, для того щоб ефективно виконувати 
технологічні операції на кожному з перерахованих раніше виді робіт. Для цього 
розглянемо кожний з показників α і встановимо, які конструктивні параметри і 
показники технічної характеристики енергетичного засобу впливають на цей 
показник при виконанні того або іншого виду робіт. 

 
 
5.5.2. Визначення показника ефективного використання 

енергетичного засобу в складі начіпних комбінованих агрегатів 
 
Показник αа – показник можливості ефективного використання 

мобільного енергетичного засобу в складі начіпних комбінованих агрегатів. 
Можливість використання енергетичного засобу в складі причіпного 

комбінованого агрегату на цьому виді робіт не розглядаємо, тому що всі 
трактори мають приблизно однакову універсальність у складі комбінованого 
причіпного агрегату. 

Показник αа в складі начіпного агрегату залежить від оснащеності трактора 
технологічним устаткуванням і деяких конструктивних параметрів: 

• наявності передньої навісної системи Нп н.с; 
• запасом рушіїв (передніх і задніх) за вантажопідйомністю αG; 
• запасом рушіїв (передніх і задніх) за тиском на ґрунт αq; 
• кількості технологічних просторів на тракторі для приєднання знарядь 

zор; 
• кількості технологічних просторів на тракторі для розміщення ємностей 

з технологічним матеріалом zем; 
• вантажопідйомності передньої навісної системи тп.н.с;  
• вантажопідйомності задньої навісної системи тз нсз; 
• можливості установки переднього ВВП; 
• оглядовості з робочого місця тракториста αобз. 
Обмежувальним параметром для енергетичних засобів, які 

використовуються у складі комбінованого начіпного агрегату, є наявність 
переднього навісного пристрою Нпнс. Без цього механізму енергетичний засіб не 
може бути використаний в складі начіпного комбінованого агрегату. При оцінці 
технологічної універсальності такого енергетичного засобу варто приймати αа = 
0. 



 

Показники тиску рушіїв на ґрунт враховуються далі при розрахунку αп. 
Тому при розрахунку показника αа ці показники не розглядаємо, щоб 
виключити подвійний облік одних й тих самих параметрів. 

Наявність технологічних просторів для приєднання знарядь zор і 
розміщення ємностей з технологічним матеріалом zем визначається кількістю 
знарядь і ємностей, які можна розмістити (або приєднати) безпосередньо на 
тракторі. Чим більше технологічних просторів для приєднання знарядь і 
розміщення ємностей з технологічним матеріалом, тим більше енергетичний 
засіб пристосований для роботи в складі начіпного комбінованого агрегату. 
Однак варто розрізняти по значимості технологічні простори для приєднання 
знаряддя й для розміщення ємностей з технологічним матеріалом. Наприклад, 
якщо із двох тракторів, які володіють двома технологічними просторами 
кожний, в одного – обидва простору для приєднання знаряддя, а в іншого – 
тільки одне, а друге – для розміщення технологічного матеріалу, то очевидно, 
що технологічні властивості першого трактора, безумовно, вище. Будемо 
оцінювати умовно одиницею кожне zор і 0,5 – кожне zем. 

Наявність переднього ВВП будемо оцінювати за показником Тввп, що буде 
приймати значення: Тввп = 1, якщо конструкцією трактора передбачена 
можливість його установки за заявкою споживача, і Тввп=0, якщо така 
можливість відсутня. 

До роботи в складі начіпних комбінованих агрегатів, що включають кілька 
сільськогосподарських машин, краще пристосовані колісні трактори, тому що 
вони більше універсальні в порівнянні з гусеничними. 

Із усього переліку параметрів і характеристик, що визначають величину αа, 
найбільш складний для розрахунку є показник оглядовості αобз, тому що на 
відміну від інших показників він не приводиться в документації на трактор і 
його складно розрахувати або одержати другим шляхом. В наслідок цього він 
вимушено виключається із числа оціночних показників, незважаючи на свою 
високу значимість. 

Вище викладене говорить про те, що показник αа можна розрахувати за 
наступними параметрами: 

• кількості технологічних просторів для приєднання знарядь zор; 
• кількості технологічних просторів для розміщення ємностей з 

технологічним матеріалом zем; 
• вантажопідйомності передньої навісної системи mпнс; 
• вантажопідйомності задньої навісної системи mзнс; 
• показника можливості установки переднього ВВП Тввп. 
Приймаємо, що значимість кожного параметра однакова з урахуванням 

диференційованого підходу до оцінки zор і zем. Тоді показник можливості 
ефективного використання мобільного енергетичного засобу в складі начіпних 
комбінованих агрегатів αа може бути виражений як середнє арифметичне 
значення від вище перерахованих параметрів. 



 

Натуральні значення одиничних показників технологічних властивостей 
(тпнс, Тввп, γq і т.д.) мають різну розмірність. Тому їх не можна використати в 
натуральному виді при розрахунку показника технологічної універсальності та 
інших узагальнених показників, а варто привести до відносної (безрозмірної) 
форми. При операції приведення у відносний вид за базове значення 
одиничного показника приймають величину, що регламентована ГОСТ або 
іншими нормативними документами. Якщо величина одиничного показника не 
регламентована, то в якості базового приймають екстремальне значення цього 
показника з ряду одиничних показників, які властиві оцінюваним тракторам, 
або із практики світового тракторобудування. 

Тоді розрахунок αа (а далі також інших показників αп, αм.про, αуб, αгр) будемо 
проводити за відносними величинами конструктивних і технічних 
характеристик. Якщо даний показник не нормований, то в кожному окремому 
випадку в якості базового варто приймати якесь умовне, але обґрунтоване 
значення. Тоді: 
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де zор – кількість технологічних просторів для приєднання знарядь на 

оцінюваному тракторі; 
zор.max = 3 – максимальна кількість технологічних просторів для приєднання 

знарядь, властива на сучасних енергетичних засобах; 
zем.тр. – кількість технологічних просторів на оцінюваному тракторі для 

розміщення ємностей з технологічним матеріалом; 
zем.max = 2 – максимальна кількість ємностей з технологічним матеріалом, 

властива для сучасних енергетичних засобах; 
ТВВП – показник наявності переднього ВВП трактора; 
mп.н.с. – вантажопідйомність передньої навісної системи оцінюваного трактора; 
mз.н.с. – вантажопідйомність задньої навісної системи оцінюваного трактора; 
mтр.б – експлуатаційна маса трактора з баластом. 
 
5.5.3. Визначення показника ефективного використання мобільного 

енергетичного засобу на грунтообробних операціях 
 
Показник αп – показник можливості ефективного використання 

мобільного енергетичного засобу на ґрунтообробних операціях (визначається 
для орних агрегатів), залежить від наступних параметрів: 

• енергонасиченості трактора Етр; 
• номінального тягового зусилля трактора Ркрн; 
• рівня баластування трактора, максимальної ваги баластових вантажів Gб; 
• типу й параметрів ходової системи трактора, оцінюємих показником 

тиску рушіїв на ґрунт q; 



 

• величини е – поперечного зсуву на тракторі точки прикладання сили 
опору знаряддя щодо поздовжньої осі симетрії трактора, уздовж лінії за якої 
прикладена сила його тяги; 

• наявності гідропідсилювача зчіпної ваги (ГЗВ) і системи регулювання 
глибини оранки для колісних тракторів Нпл. 

Для трактора загального призначення першорядне значення має тип 
ходової системи. Як відомо, гусеничні трактори мають більш високі тягово-
зчіпні властивості і створюють менший тиск рушіїв на ґрунт у порівнянні з 
колісними тракторами. Щонайкраще ці властивості характеризуються 
показником тиску рушіїв на ґрунт q, що визначає можливості використання 
енергетичного засобу на ранньовесняних роботах із закриттям вологи. Тиск 
рушіїв на ґрунт q можна визначити за рівнянням М.І. Ляско: 
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де Еш – модуль пружності шини, кПа;  
Е0 – модуль деформації ґрунту, кПа;  
рw – внутрішній тиск повітря в шині, кПа;  
Gк – припустиме навантаження на шину, кН;  
D – зовнішній діаметр шини, м;  
bш – ширина шини, м;  
k – коефіцієнт, який розраховується за рівнянням k=1-0,00165∙х5, де 
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При виконанні оранки велике значення має відповідність ширини захвата 

плуга ширині колії трактора, обумовлена показником е (рис. 5.2). Відомо, що 
порушення такої відповідності зміщує точку прикладання сили тягового опору 
плуга щодо поздовжньої осі симетрії трактора, вздовж якої діє сила тяги. 
Внаслідок цього на відстані е виникає постійно діючий розворот ний момент.  

 



 

 
  
Рис. 5.2 – Схема, яка ілюструє співвідношення ширини колії трактора і 

ширини захвата плуга 
 
Залежно від розміщення точки причепа знаряддя до трактора цей момент 

прагне повернути трактор або плуг навколо його вертикальної осі. Під дією 
цього моменту порушується стійкість прямолінійного руху трактора або плуга. 
В обох випадках виникає проблема керованості МТА і дотримання 
агротехнічної якості оранки. 

Величина е незручна для використання в розрахунках. Тому замінимо її 
через відношення Вт/Вд деякої теоретичної ширини колії енергетичного засобу 
Вт при симетричному приєднанні до нього плуга, що є найкращим варіантом 
агрегатування плуга, де поперечний зсув відсутній (е = 0), до дійсної ширини 
колії трактора Вд трактора: 

 
Вт = bk·(n + 1) – 2·A – b; 

В′т = bk·(n + 1) + b, 
 
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. 
Для колісних тракторів, які використовуються на основній обробці ґрунту, 

велике значення має можливість збільшення їхньої сили тяги за рахунок 
баластування. Тому ступінь баластування варто неодмінно враховувати при 
оцінці енергетичного засобу за показником αп. 

Таким чином, рівняння для розрахунку показника αп повинне містити 
наступні параметри: 

• Ркр н – номінальне тягове зусилля трактора; 



 

• Ркр.н.mах= 27 кН для універсально-просапних тракторів (тяговий клас 2) і 
72 кН – для тракторів загального призначення (тяговий клас 6) за ГОСТ 27021–
86 – максимальна величина номінального тягового зусилля; 

• Етр, – енергонасиченість трактора; 
• Етре = 15 кВт/т – еталонна енергонасиченість; 
• Gб – максимальна вага баласту, кН; 
• Gтр – експлуатаційна вага трактора без баласту, кН; 
• Вт – теоретична ширина колії енергетичного засобу при симетричному 

приєднанні до нього агрегатуємого плуга, е = 0; 
• Вд – дійсна ширина колії трактора; 
• qтр – тиск рушіїв на ґрунт; 
• qГОСТ – регламентоване значення тиску рушіїв на ґрунт за ДСТУ 

4521:2006 «Техніка сільськогосподарська мобільна. Норми дії ходових систем 
на грунт».  

Виходячи з рівнозначності цих параметрів значення αп можна розрахувати 
як середнє арифметичне через відносні величини цих параметрів за формулою: 
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Всі сучасні трактори сільськогосподарського призначення, для яких 

необхідна система ГЗВ, як правило, оснащуються нею і системою регулювання 
глибини оранки. Тому обмежувальний показник Нпл у цьому виразі для 
розрахунку αп апріорі не включений. 

Вищенаведений вираз використовується, коли технологічна 
універсальність розглядається як самостійний показник енергетичного засобу. 
Якщо технологічний рівень енергетичного засобу оцінюється за комплексним 
показником Пт то показники αп, які враховуються при розрахунку інших 
узагальнених показників (АТ, WП, СТ), можуть бути виключені з цього виразу. У 
нашому випадку це показники тиску рушіїв на ґрунт q і узгодження ширини 
захвата плуга із шириною колії трактора е, які враховуються при розрахунку 
показника агротехнічних властивостей мобільного енергетичного засобу Ат. Їх 
варто виключити з цього виразу, щоб уникнути подвійного обліку при 
розрахунку комплексного показника технологічного рівня мобільного 
енергетичного засобу Пт. Тоді маємо: 
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5.5.4. Визначення показника ефективного використання мобільного 

енергетичного засобу на міжрядній обробці просапних культур 



 

 
Показник αмо – показник можливості ефективного використання 

мобільного енергетичного засобу на міжрядній обробці просапних культур, 
залежить від наступних параметрів енергетичного засобу: 

• можливості регулювання ширини колії ТВк, 
• агротехнічного просвіту hпр; 
• уписуємості рушіїв у міжряддя по ширині γвп; 
• оглядовості з робочого місця тракториста αобз. 
В Україні просапні культури прийнято обробляти з різною шириною 

міжрядь. Тому першою вимогою до універсально-просапних тракторів є 
наявність механізму регулювання ширини колії. Наявність механізму 
регулювання ширини колії колісного трактора є обмежувальним параметром 
НВк. Діапазон регулювання ширини колії будемо оцінювати відносною 
величиною. 

Як пояснювалося раніше, показник оглядовості не враховуємо. 
За аналогією з розрахунком показників αп і αа значення αмо можна 

визначити, використовуючи наступну залежність: 
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де ТВк – величина регулювання ширини колії оцінюваного трактора, мм; 

ТВкmах = 700 мм – максимальна величина регулювання ширини колії на сучасних 
тракторах. 

Визначення показника уписуємості в міжряддя проводиться за умови, що 
праве колесо трактора рухається по центру міжряддя рослин. 

Натуральний одиничний показник уписуємості  γвп рушіїв у міжряддя 
визначаємо за співвідношенням ширини простору в міжряддя за винятком 
захисної зони і ширини шини колеса (гусениці) оцінюваного трактора (див. рис. 
5.2): 
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де bш – ширина шини колеса оцінюваного трактора, м;  
bпр – простір у міжрядді за винятком захисної зони, розміри якого, у свою 

чергу, залежать від ширини міжряддя і захисної зони, тобто 
 

bпр = с – 2∙ bз, 
 
де с – ширина міжряддя, м;  
bз – захисна зона, м. 



 

Додатково до виконаного розрахунку варто визначити, чи не заходить у 
захисну зону рядка рослин ліве колесо при розташуванні правого колеса по 
центру міжряддя. Відзначене порушення агротехніки буде відбуватися, якщо 
ширина колії трактора не дорівнює ширині міжряддя. 

Показник αмо визначається тільки для універсально-просапних тракторів. 
Для тракторів загального призначення приймають αмо=0. 

Якщо оцінюють технологічний рівень енергетичного засобу за 
комплексним показником Пт агротехнічний просвіт hпр і показник уписуємості 
рушіїв у міжряддя по ширині γвп виключають із розрахунку, тому що вони 
беруть участь при розрахунку показника агротехнічних властивостей 
мобільного енергетичного засобу Ат. Тоді маємо: 
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5.5.5. Визначення показника ефективного використання мобільного 

енергетичного засобу на збиральних роботах 
 
Показник αуб – показник можливості ефективного використання 

мобільного енергетичного засобу на збиральних роботах. Цей показник варто 
розглядати роздільно для агрегатів із причіпними збиральними машинами і для 
агрегатів з високопродуктивними начіпними машинами, які вимагають високої 
потужності (150 кВт і більше) на привід робочих органів через ВВП. 

Причіпні збиральні машини, як правило, не вимагають додаткових 
пристроїв до тракторів, які випускаються серійно. Найбільш специфічні вимоги 
до енергетичного засобу пред'являють високопродуктивні начіпні 
кормозбиральні машини. Збиральні роботи відрізняються від інших польових 
операцій тим, що вони вимагають великої потужності на привід робочих 
органів кормозбиральної машини через ВВП при порівняно малої величини 
тягового опору агрегату. Тому енергетичні засоби, призначені для роботи з 
високопродуктивними кормозбиральними машинами, повинні бути оснащені 
двигуном високої потужності – 150...250 кВт. Гранична потужність сучасних 
кормозбиральних енергетичних засобів становить 445 кВт (в літературних 
джерелах Jaguar–900, BIGX V8). Це значення Ne приймаємо в якості базового. 
Але з появою більш потужних кормозбиральних енергетичних засобів це 
значення може змінюватися. 



 

Енергетичні засоби, призначені для роботи з начіпними 
високопродуктивними кормозбиральними машинами, доцільно оснащувати 
безступінчастою автоматично регульованою трансмісією на привод ходових 
коліс. Така трансмісія стабілізує швидкісний режим технологічного процесу, 
чим підвищує агротехнічну якість виконуваної операції, а також служить 
регулятором завантаження двигуна, підтримуючи заданий навантажувальний 
режим. Регулювання здійснюється шляхом зміни швидкості поступального 
руху агрегату залежно від маси збираємої культури, урожайність якої звичайно 
нерівномірна уздовж гонів. 

Якщо збиральні машини навішуються позаду енергетичного засобу, і 
агрегат переміщається заднім ходом, то трактору необхідно мати повний реверс 
трансмісії і робочого місця тракториста, щоб можна було працювати однаково 
зручно при виконані сільськогосподарських операцій, які вимагають рух 
енергетичного засобу переднім і заднім ходом. Відсутність реверса позбавляє 
машину необхідної технологічної універсальності. Ця вимога обмежувальна – 
Нрев. 

Передня начіпна система необхідна в першу чергу для навішування 
вантажів, які забезпечують поздовжню стійкість кормозбирального агрегату. 
Така необхідність виникає у зв'язку з тим, що навішувана позаду 
кормозбиральна машина має велику масу. Поряд із цим, переднє навішування 
служить для навішування знарядь або ємності з технологічним матеріалом. 
Відсутність переднього навішування є обмежувальним параметром – Нпнс. 

При оцінки технологічної універсальності необхідно також ураховувати 
здатність ВВП тривалий час передавати повну потужність двигуна при 
високому ККД. Це вимога до параметрів ВВП, так само як і вимога 
реверсивності трансмісії і робочого місця тракториста, є обмежувальним. 

З машин, вироблених у країнах СНД і створених у радянський час, 
перерахованим вимогам відповідає спеціальний енергетичний засіб «Полісся». 

Зі сказаного випливає, що до числа параметрів, які визначають можливість 
і ефективність використання енергетичного засобу з начіпними 
кормозбиральними машинами, відносяться наступні: 

• висока потужність двигуна Ne; 
• тип трансмісії на привід ходових коліс Ттрс; 
• наявність повного реверса привода ходових коліс і робочого місця 

тракториста з механізмами керування і приладами Нрев; 
• параметри заднього ВВП НВВП; 
• наявність передньої навісної системи Нпнс; 
• вантажопідйомність передньої навісної системи оцінюваного трактора 

тпмс; 
• вантажопідйомність задньої навісної системи оцінюваного трактора тпмс. 
Показник αуб можна розрахувати за формулою: 
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де Ne – ефективна потужність двигуна, кВт; Nemax = 445 кВт – гранична 

потужність (Jaguar–900, BIGXV8). 
Умовимося, що показник типу трансмісії на привод ходових коліс 

дорівнює Ттрс=1, якщо на тракторі використовується безступінчаста 
автоматично регульована трансмісія, і Ттрс = 0,5, якщо – механічна ступінчата 
трансмісія. 

При відсутності фронтального навісного механізму (Нпнс), або реверса 
привода ходових коліс і робочого місця тракториста з механізмами керування і 
приладами (Нрев), або ВВП, здатного працювати з високим навантаженням 
тривалий час (НВВП), апріорі αуб=0. Тому ці параметри не включені у 
розрахунок. 

 
5.5.6. Визначення показника ефективного використання мобільного 

енергетичного засобу на транспортних роботах 
 
Показник αтр залежить від рівня пристосованості енергетичного засобу до 

виконання транспортних робіт. 
Показник αтр будемо визначати за номінальною годинною продуктивністю 

на транспортних роботах, що розраховується за рівнянням: 
 

ГтрГГГ τvKQW ⋅⋅⋅= , 

 
де QГ – вантажопідйомність тракторного причепа, т;  
КГ =0,3...1 – коефіцієнт використання вантажопідйомності тракторного 

причепа (приймаємо КГ = 1);  
vтр – транспортна швидкість трактора, км/год;  
τГ – коефіцієнт використання часу зміни при русі з вантажем (приймаємо τГ 

= 1). 
Годинну продуктивність на транспортних роботах оцінюваного трактора 

WГ будемо порівнювати з максимально можливою годинною продуктивністю 
на транспортних роботах WГmаx, яку трактор розвиває при КТ = 1 і τГ = 1: 

 

maxmax Гmax Г vQW ⋅= , 

 
де QГmax – максимально можлива вантажопідйомність тракторного причепа 

(приймається 10 т – для універсально-просапних тракторів і 20 т – для тракторів 
загального призначення);  

vmax =60 км/год – максимальна швидкість трактора, що є граничною для 
сучасних колісних тракторів. 



 

Приймаємо для оцінюваного трактора, так само як і для базового, 
коефіцієнти Кт = 1 і τГ = 1. Тоді показник на транспортних роботах 
дорівнювати: 
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Контрольні питання: 

 
1. Що розуміють під технологічною універсальністю мобільного 

енергетичного засобу? 
2. За яких показників оцінюється рівень технологічної універсальності 

мобільного енергетичного засобу, їх характеристика та зв'язок із 
конструктивними параметрами трактора? 

3. Методика оцінки технологічної універсальності мобільних енергетичних 
засобів. 

4. Охарактеризуйте показник можливості ефективного використання 
мобільного енергетичного засобу в складі навісних комбінованих агрегатів. 

5. Охарактеризуйте показник можливості ефективного використання 
мобільного енергетичного засобу на ґрунтообробних операціях. 

6. Охарактеризуйте показник можливості ефективного використання 
мобільного енергетичного засобу на міжрядній обробці просапних культур. 

7. Охарактеризуйте показник можливості ефективного використання 
мобільного енергетичного засобу на транспортних роботах. 

8. Охарактеризуйте показник можливості ефективного використання 
мобільного енергетичного засобу на збиральних роботах. 

 
5.6. Оцінка показника агротехнічних властивостей мобільних 

енергетичних засобів  
 

5.6.1. Структура показника агротехнічних властивостей 
 
Агротехнічні властивості мобільних енергетичних засобів обумовлені 

ступенем впливу тракторних рушіїв на ґрунт, пошкоджуваністю культурних 
рослин, особливо при міжрядній обробці просапних культур. Ці властивості 
залежать від тиску рушіїв на ґрунт, агротехнічного просвіту, оглядовості з 
місця водія, керованості, уписування рушіїв у міжряддя. 



 

Просапні культури займають значні площі в загальній структурі посівних 
площ країни. Це кукурудза на силос і зерно, соняшник, картопля, цукровий 
буряк, соя та ін. Кожна з них має певні особливості, на підставі яких 
висуваються відповідні вимоги до технології і засобів для механізованої 
обробки. Високостеблові культури вимагають застосування трактора з більшим 
агротехнічним просвітом. Для нормального розвитку коренеплодів, особливо 
буряка, шкідливе надмірне ущільнення ґрунту рушіями в міжряддях. Картопля, 
крім того відрізняється ряснистим бадиллям, яке може ушкоджуватися ходовою 
системою трактора. Специфічні вимоги пред'являють до тракторів овочеві, 
плодово-ягідні, субтропічні і садово-виноградні культури. 

Ті самі трактори універсально-просапного призначення працюють у різних 
міжряддях. Для симетричного проходження колеса між рядками рослин 
регулюють ширину колії трактора або заміняють комплект коліс. Способи 
зміни колії бувають різні: переміщенням коліс на півосях; розсовування коліс 
разом з півосями; «перекидання» коліс та ін. 

Щоб підвищити агротехнічні властивості трактора при роботі в міжряддях 
ряснистих культур, на колеса встановлюють спеціальні пристрої – ботвовідводи. 

До тракторів, які використовуються при обробці просапних культур, 
пред'являють додаткові, в порівнянні з іншими операціями, вимоги. З одного 
боку, їх рушії повинні бути досить вузьким, щоб не створювати високого тиску 
на ґрунт і не ушкоджувати стеблову частину культурної рослини. А з іншого 
боку, рушії повинні витримувати вертикальне навантаження, що постійно 
збільшується в міру вдосконалювання технологій сільськогосподарського 
виробництва. Складність полягає в тому, що ці вимоги альтернативні, а 
показники, що характеризують їх, нормуються захисною зоною і тиском повітря 
в шинах (0,08...0,1 МПа). Ширина шини і тиск повітря в неї визначають 
припустиме навантаження, тобто граничну вагу трактора. Наприклад, ширина 
колеса трактора, призначеного для проведення міжрядної обробки цукрового 
буряка на богарних землях, не повинна перевищувати 21 см (від ширини 
міжряддя потрібно відняти дві захисні зони: 0,45–2∙0,12=0,21 м). Настільки 
жорсткі вимоги змушують застосовувати здвоєні з кожної сторони трактора 
задні колеса і пропускати рядок рослин між ними (див. рис. 8.1). Одинарні 
колеса такої ширини створювали б дуже високий тиск на ґрунт, а самі 
працювали б з перевантаженням. 

Вимоги до прохідності трактора в міжряддях просапних культур 
регламентуються агротехнічним просвітом і захисною зоною. 

На схемі розташування тракторних коліс у міжряддях показана захисна 
зона х і агротехнічний просвіт Апр. Положення тракторного рушія в міжрядді 
оброблюваної культури може бути як симетричним, так і несиметричним 
(наприклад, при здвоюванні коліс, виконанні міжрядної обробки гусеничними 
тракторами загального призначення і т.д.). У таких випадках в якості захисної 
зони приймають мінімальну відстань. 



 

Агротехнічний просвіт трактора hпр визначається уписуваністю рослин у 
просвіт під ним або в контур (абрис), утворений найбільш низько 
розташованими конструктивними елементами трактора (рис. 5.3). Вимоги з 
геометрії контуру (абрис) поки конкретно не сформульовані і не 
регламентуються, тому в технічному завданні на трактор указують 
агротехнічний просвіт hпр. Мінімальним значення hпр, як правило, може бути 
під картерами заднього мосту, двигуна, коробки передач або під іншими 
корпусними деталями, розташованими більш низько. 

 

 
 

Рис. 5.3 – Схема розташування тракторних коліс у  
міжряддях оброблюваних культур 

 
У якості загальноприйнятих агротехнічних показників трактора 

використають тиск на ґрунт q, агротехнічний просвіт hпр і абрис. Два перших 
показники регламентовані державними стандартами. Однак для повної оцінки 
агротехнічних властивостей енергетичних засобів цих двох показників 
недостатньо. Агротехнічні погрішності в роботі МТА багато в чому залежать 
від уписуємості рушіїв у міжрядді, оглядовості, керованості енергетичного 
засобу і деяких інших параметрів та показників технічної характеристики 
трактора. 

Структура Ат залежить від призначення оцінюваного енергетичного засобу 
і мети вирішуємого завдання. Наприклад, при порівняльній оцінці тракторів 
універсально-просапного призначення в якості одиничних можна прийняти 
наступні показники агротехнічних властивостей: тиск рушіїв на ґрунт (γq), 
агротехнічний просвіт (γh), оглядовість із робочого місця тракториста (γобз), 
уписуємість рушія в міжряддя (γвп), маневреність (γм), площа витоптування поля 
рушіями (γпл). Тоді в загальному виді узагальнений показник агротехнічних 
властивостей для універсально-просапного трактора можна виразити в такий 
спосіб: 

 



 

АТ = f ( γq, γh, γобз, γвп, γм, γпл). 
 

Залежно від поставленого завдання кількість показників агротехнічної 
якості роботи мобільного енергетичного засобу може бути збільшена, 
диференційована або узагальнена. 

Натуральні значення одиничних показників технологічних властивостей 
(γq, γh, γобз, γвп, γм, γпл) мають різну розмірність. Тому їх варто привести до 
відносної (безрозмірної) форми, як і у випадку розрахунку технологічної 
універсальності Ут. 

 
5.6.2. Методика розрахунку показника агротехнічних властивостей 
 
Відповідно до ГОСТ 15467–79 «Керування якістю продукції» узагальнений 

показник агротехнічної якості (властивості) мобільного енергетичного засобу 
може бути виражений сумою добутків коефіцієнтів вагомості Si одиничного 
показника якості продукції на відносні значення цих же одиничних показників γi: 

 

пл.γм.γвп.γобз.γhγqγТ ПЛМВПобзhq
SSSSSSА γγγγγγ ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅= , 

 
де Si – коефіцієнти вагомості одиничних відносних показників 

агротехнічних властивостей. 
Найбільш прийнятним методом отримання значень коефіцієнтів вагомості 

Si одиничних відносних показників агротехнічної властивості поставленого 
завдання служить метод ранжирування одиничних показників шляхом 
опитування експертів.  

Методом ранжирування одиничних показників за результатами 
опитування експертів в [1] були отримані значення коефіцієнтів Si, а рівняння 
для визначення показника агротехнічних властивостей Ат має вигляд: 

 

м.пл.hобзqвп.Т 0,050,100,140,190,240,28А γγγγγγ ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅= . 

 
Показник оглядовості γобз на відміну від інших одиничних показників не 

приводиться в документації на трактор і його складно розрахувати або 
отримати експериментальним шляхом, тому при розрахунку показника АТ іноді 
ним знехтують, незважаючи на свою високу значимість. В такому випадку 
показник агротехнічних властивостей Ат має вигляд: 

 

м.пл.hqвп.Т γ0,1γ0,15γ0,2γ0,25γ0,3А ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅= . 

 
Показник тиску рушіїв на ґрунт γq визначається як співвідношення тиску 

qгост ДСТУ 4521:2006 «Техніка сільськогосподарська мобільна. Норми дії 
ходових систем на ґрунт» і тиску на ґрунт рушіїв оцінюваного трактора qтр: 

 



 

ГОСТ
q

тр

q
γ

q
= . 

 
Показник уписуємості γвп рушіїв у міжряддя визначається 

співвідношенням ширини простору у міжрядді з урахуванням захисної зони і 
шириною шини колеса оцінюваного трактора: 

 

 
ш

пр.

вп.
b

b
γ = , 

 
де bш – ширина шини колеса оцінюваного трактора; 
bпр. – простір у міжрядді з урахуванням захисної зони, величина якого у 

свою чергу залежать від ширини міжряддя і захисної зони: 
 

bпр. = c – 2bз, 
 
де c – ширина міжряддя, м;  
bз – захисна зона, м. 
Захисна зона – це відстань bз між осьовою лінією рядка рослин і крайкою 

колеса або гусениці (див. рис. 5.3). Для кожної культури рекомендується 
конкретна захисна зона, значення якої зазначені в табл. 5.2. 

Деякі автори при визначенні ширини захисної зони пропонують 
враховувати також діаметр і кут повороту керованого колеса, що забезпечує 
заданий курс руху. 

 
Таблиця 5.2. Значення ширини міжрядь і захисних зон 

 
Культура Ширина міжряддя, м Захисна зона, м 

Кукурудза і соняшник 0,7; 0,9 0,2 
Картопля 0,6; 0,7; 0,9 0,2 
Цукровий буряк:  
неполивний  
поливний 

 
0,45  
0,6 

 
0,12...0,15 

0,15 
Бавовник 0,6; 0,8; 0,9 0,20 
Овочеві 0,45; 0,6; 0,7; 0,9 – 
Плодові 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8 – 
Виноградники 1,5; 2,5; 3; 4 – 

 



 

Показник агротехнічного просвіту γh. Агротехнічний просвіт для 
універсально-просапних тракторів повинен становить 0,6...0,7 мм, а для 
тракторів загального призначення – 0,4...0,5 м. Агротехнічний просвіт 
універсально-просапного трактора визначається висотою стебла рослин у 
період останньої міжрядної обробки, коли вона досягає не більше 0,6 м. Тому в 
якості основного значення в розрахунках агротехнічний просвіт приймається 
рівним 0,7 м. 

Тоді показник агротехнічного просвіту буде становити: 
 

 
пр.тр

h

пр.max

h
γ

h
= ,  

 
де hпр.тр – агротехнічний просвіт оцінюваного трактора, м; 
hпр. max = 0,7 м – базовий агротехнічний просвіт. 
 
Показник оглядовості з робочого місця водія γобз.  
Оглядовість – це сукупність параметрів машини, які характеризують 

можливість і умови прямого огляду (без застосування допоміжних пристроїв) 
об'єктів спостереження з робочого місця оператора в процесі її керування. 
Показники оглядовості і методи їхнього визначення регламентуються ГОСТ 
12.2.019–86. На рис. 5.4 наведена схема зон оглядовості з робочого місця 
тракториста на прикладі універсально-просапного трактора:  

1,2 – зони, які використовуються для оцінки стану, рельєфу поля і границі 
скошеної і нескошеної ділянок;  

3 – зона керування, видимість якої забезпечує сприйняття інформації про 
необхідність зміни або збереження напрямку руху; 

4 – зона контролю, видимість якої забезпечує оцінку положення передніх 
коліс щодо рослин; 

5 – зона розташування робочих органів; 
6 – зона положення зчіпних і причіпних пристроїв; 
7 – габаритна зона силосозбиральної машини; 
8 – зона вивантаження технологічного матеріалу.  
Вимоги з оглядовості залежать від призначення трактора, тому вони по-

різному відтворюються в його конструкції. 
Оглядовість може бути визначена також за методикою І.І. Тре–пененкова за 

зонами поля, які не видимі для тракториста, за допомогою коефіцієнта 
 

к
обз обз

c к

S
К

S S
γ= =

−
, 

 
де Sк – площа контуру трактора в плані, м2;  
Sc – площа невидимої зони (силуету), м2. 



 

На рис. 5.5 а, б і в наведені невидимі трактористом зони (заштриховані) 
колісного трактора, самохідного шасі і гусеничного трактора. Чим менше 
невидима зона, тим краще оглядовість, тим більше коефіцієнт оглядовості. 

Показник оглядовості можна визначити тільки експериментальним шляхом. 
 

 
Рис. 5.4 – Зона спостереження тракториста 

 

 
Рис. 5.5 – Схема оглядовості: а – колісного трактора; 

б – тракторного самохідного шасі; в – гусеничного трактора 
 



 

Показник маневреності γм. Складність маневрування на поворотній смузі 
та при заїзді в борозну, міжряддя і т.д. прийнято оцінювати за мінімальним 
радіусом повороту енергетичного засобу Rmin, значення якого можна взяти з 
технічної характеристики трактора або визначити. 

У якості базового приймемо найменший мінімальний радіус повороту з 
оцінюваних тракторів. Тоді: 

 

min
м

min тр

R
γ

R
= , 

 
де Rmin тр – мінімальний радіус повороту оцінюваного трактора, м;  
Rmin – базове значення мінімального радіуса повороту, м. 
 
Мінімальний радіус повороту – половина діаметра окружності від 

середини сліду переднього зовнішнього колеса при русі трактора, коли керовані 
колеса повернені на максимальний кут. 

Основним маневром трактора в складі МТА у технологічному процесі є 
розворот агрегату на поворотній смузі і заїзд на поле для нового проходу. 
Ширина поворотної смуги повинна бути мінімальною. Виходячи із цієї вимоги 
радіус повороту МТА, який залежить від мінімального радіуса повороту 
трактора, повинен бути якнайменшим. 

Щоб забезпечити мінімальний радіус повороту трактора, яке прийнято 
задавати в межах 4,5...5,5 м залежно від тягового класу, передні колеса повинні 
повертатися на 45...50°. Мінімальна ширина остова двигуна становить 
приблизно 500 мм. Найбільш складно виконати вимогу мінімального радіуса 
повороту в конструкції універсально-просапного трактора, ширина колії якого 
регламентується шириною міжряддя. 

Рішення цієї проблеми ускладнюється для універсально-просапних 
тракторів тим, що за умовами використання трактора в складі начіпного 
комбінованого агрегату шини передніх коліс повинні мати досить великий 
розмір за діаметром і шириною, щоб витримувати навантаження від 
фронтальної машини, і не створювати надмірного тиску на ґрунт. 

Це актуально і для тракторів загального призначення, хоча вони не 
призначені для роботи в міжряддях. Так, застосування способу повороту за 
допомогою шарнірно зчленованої рами на тракторах колісної формули 4К4б є 
вимушеним. Обмеження ширини колії викликано необхідністю витримати 
співвідношення ширини колії і ширини захвата плуга, з однієї сторони. З 
іншого боку, габаритна ширина застосовуваних найчастіше V-подібних 
двигунів і напіврам не дозволяє забезпечити поворотом тільки передніх коліс 
на необхідну величину. 

У тракторів колісної формули 4К2 мінімальний радіус повороту 4...4,5 м, в 
4К4а – 5...5,5 м (без підгальмовування), у тракторів 4К4б – 6...7 м. При здвоєнні 
коліс мінімальний радіус повороту збільшується. 



 

Мінімальний радіус повороту гусеничного трактора залежить від 
механізму повороту і коливається від 0 до 0,5Вк. 

Мінімальний радіус повороту машинно-тракторного агрегату завжди 
більше мінімального радіуса повороту трактора. Основні фактори, що 
визначають мінімальний радіус повороту МТА – довжина агрегату, ширина 
захвата знаряддя і спосіб з'єднання сільськогосподарського знаряддя і трактора. 
Чим довший агрегат і ширше захват знаряддя, тим більший мінімальний радіус 
повороту і ширина поворотної смуги. 

З метою оптимізації траєкторії руху МТА на поворотній смузі (від виїзду 
на поворотну смугу до в'їзду в загонку) на тракторах з високим рівнем 
автоматизації передбачається виконання цього маневру в автоматичному 
режимі. При цьому здійснюється автоматичне погоджене керування 
виглиблення і заглиблення робочих органів знаряддя, швидкісним і 
навантажувальним режимами роботи двигуна, органами повороту трактора. 

 
Показник площі ущільнення γпл. Існує кілька методів визначення 

шкідливого впливу на ґрунт рушіїв тракторів. Найбільш достовірними з них є 
експериментальні методи із прямим виміром урожайності по колії тракторного 
рушія і порівняння із урожайністю поза колією. Однак експериментальні дані 
щодо проектованих і нових енергетичних засобах, які підлягають порівняльній 
оцінці, знайти в літературі важко. У цьому випадку можна рекомендувати 
теоретичний метод визначення втрати врожайності пропорційно площі 
витоптування поля рушіями трактора (пропорційно ширині рушія) з 
урахуванням показника тиску рушія на ґрунт γq. Тиск q характеризує (побічно) 
питому величину зниження врожайності, а в сполученні із площею 
витоптування – втрату врожаю на витоптаної рушіями площі. У свою чергу, 
величина q напряму залежить від ширина шини колеса трактора. Тому 
одиничний відносний показник площі витоптування поля рушіями γпл будемо 
оцінювати за мінімальною шириною шини колеса для порівнюваних тракторів: 

 

 γ
ш

min ш
пл.

b

b
= , 

де bш – ширина шини колеса оцінюваного трактора, м; 
bш.min – мінімальна ширина шини серед оцінюваних тракторів, м. 
 
За вищевикладеною методикою розраховують узагальнений показник 

агротехнічних властивостей оцінюваних тракторів. На підставі розрахунку 
узагальненого показника агротехнічних властивостей можна розробити 
конструктивні заходи щодо їхнього підвищення. 

 
Контрольні питання: 

 
1. Чим обумовлені агротехнічні властивості мобільних енергетичних 

засобів? 



 

2. Від яких параметрів  мобільних енергетичних засобів залежать їх 
агротехнічні властивості? 

3. Методика оцінки агротехнічних властивостей мобільних енергетичних 
засобів. 

 
5.7. Оцінка показників продуктивності мобільних енергетичних 

засобів і вартості виконання технологічних операцій 
 
5.7.1. Методика оцінки показника продуктивності мобільних 

енергетичних засобів 
 
Потенційна продуктивність енергетичного засобу – це продуктивність зі 

знаряддям такої ширини захвата Взах, при якому його тяговий опір Рор дорівнює 
номінальному розрахунковому тяговому зусиллю трактора Ркр.н, а швидкість 
руху МТА максимальна при даній потужності двигуна, але не перевищує 
швидкості, установленої правилами агротехніки (vтp ≤ vдоп): 
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де kор – питомий опір знаряддя, кН/м. 
Термін «продуктивність трактора» з технічної точки зору є некоректним, 

тому що сам по собі, без знаряддя, трактор не може виконувати 
сільськогосподарську операцію і, отже, не може розвивати продуктивність. Але 
використання трактора із сільськогосподарською машиною, обумовлене 
поняттям «потенційна продуктивність» і конкретною характеристикою, що 
узгоджена із параметрами трактора, дозволяє розглядати МТА як єдиний 
енерготехнологічний комплекс із постійним показником продуктивності 
(Wп=const) для даного трактора. За цією умовою потенційну продуктивність 
цілком припустимо прийняти в якості одного з базових показників роботи 
трактора і доцільно включити його в число показників технічної та 
технологічної характеристики трактора додатково до існуючим. 

Потенційна продуктивність характеризує потенційні можливості і не 
залежить: від конкретних умов роботи енергетичного засобу; характеристики 
використовуваної з ним машини; параметрів технологічного режиму і т.д. Саме 
тому Wn може служити базовим показником, стосовно до якого варто 
оцінювати пристосованість до виконання з найбільшою продуктивністю 
конкретних технологічних операцій оцінюваним енергетичним засобом у 
різних експлуатаційних умовах. 



 

В загальному випадку продуктивність прийнято кваліфікувати як один з 
основних техніко-економічних показників. Поряд із цим, він характеризує 
тривалість строку виконання тієї або іншої окремої сільськогосподарської 
операції або комплексу, внаслідок чого продуктивність можна віднести також 
до числа непрямих показників, які характеризують агротехнічні властивості 
енергетичного засобу. 

Розглянемо взаємозв'язок між потенційною продуктивністю і основними 
параметрами та характеристиками енергетичного засобу. Для цього 
використаємо добре відомі залежності з курсу теорії трактора і експлуатації 
машинно-тракторного парку: 

 
Wп/см = Взах∙ Vтр∙ τсм, 

 
де Wn/см – потенційна змінна продуктивність;  
Взах – ширина захвата знаряддя;  
Vтр, – номінальна швидкість трактора;  
τсм – коефіцієнт використання часу зміни. 
Якщо прийняти тяговий опір знаряддя рівним номінальному тяговому 

зусиллю трактора (Рор=Ркр.н), то, використовуючи рівняння Ркр.н = φкр.н∙Gтр, 
можна записати: 
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де Gтр – експлуатаційна вага трактора, кН; 
φкр.н – коефіцієнт використання крюкового зусилля трактора. 
З цього випливає, що максимальна ширина захвата конкретного знаряддя 

при обробці ґрунту з даним питомим опором залежить від ваги трактора і 
коефіцієнта використання ваги, що відповідає номінальному тяговому зусиллю. 

Коефіцієнт опору знаряддя kор залежить від швидкості його руху. Тому при 
порівняльній оцінці тракторів в однакових ґрунтових умовах, з однаковою 
характеристикою механічних властивостей ґрунту kор для всіх порівнюваних 
варіантів буде різним залежно від дійсної швидкості руху МТА з даним 
трактором: 
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де kо – питомий опір знаряддя при швидкості V0=5 км/год, кН/м; 
d – глибина обробітку грунту, м; 
Δс – темп зростання питомого тягового опору, %. 
Швидкість трактора можна знайти з рівняння для визначення потужності 

Nкр=Ркр∙Vтр. У складі агрегату швидкість трактора варто визначати з 
урахуванням впливу на неї експлуатаційних факторів: 
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де ηт – тяговий ККД трактора;  
χд – коефіцієнт можливого завантаження двигуна моментом опору Мс 

відносно номінального значення крутного моменту дизеля Мн;  
k – коефіцієнт можливого використання потужності двигуна; 
Nн.е. – номінальна експлуатаційна потужність двигуна. 
Коефіцієнт можливого завантаження двигуна моментом опору χд можна 

апріорі оцінити за величиною коефіцієнта пристосовності kм, який, як відомо, 
представляє собою відношення максимальної величини крутного моменту 
(Мк.мах) на коректорній гілці регуляторної характеристики двигуна до 
номінального (Мк.н.): 

 
kм = Мк.мах / Мк.н. 

 
Коефіцієнт пристосовності kм знаходиться в межах 1,15...1,35. 
З теорії трактора відомо, що коливання, які виникають в процесі роботи 

трактора, впливають на його тягово-енергетичні показники і, зокрема, на 
зниження потужності двигуна. 

Відношення потужностей двигуна, що відповідає номінальному крутному 
моменту при перемінному навантаженні (Nд.е.) і при постійному (Nн.е.) визначає 
коефіцієнт можливого використання потужності двигуна: 

 
k = Nд.е. / Nн.е. 

Маємо: 
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Тяговий ККД трактора ηт залежно від постановки завдання може бути, 

наприклад, представлений у вигляді добутку 
 

т тр f δη η η η= ⋅ ⋅ , 

 
де ηтр – ККД трансмісії трактора; 
ηf – ККД опору коченню трактора; 
ηδ– ККД буксування трактора. 
Кожна із складових рівняння (9.9) може бути розрахована для конкретного 

конструктивного виконання агрегатів трактора. 



 

Коефіцієнт використання часу зміни τсм розраховують за залежностями, 
відомими з курсу експлуатації машинно-тракторного парку. При порівнянні 
між собою мобільних енергетичних засобів за показниками технологічних 
властивостей з розгляду варто виключити складові часу зміни, що не залежать 
від властивостей енергетичного засобу. Це втрати часу зміни з організаційних 
причин, метеорологічних умов, фізіологічних потреб механізаторів, порушення 
технологічного процесу. Тоді 
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де Στі – сума коефіцієнтів часу зміни, які відображають втрати часу зміни 

на підготовчі операції з агрегатування енергетичного засобу із 
сільськогосподарськими машинами τп, технологічне обслуговування агрегату 
τт, усунення несправностей τн і виконання щозмінного технічного 
обслуговування τв енергетичного засобу, холості переїзди τх;  

n – число коефіцієнтів τ. 
Розглянемо конструктивні параметри і технічні характеристики трактора, 

які впливають на перераховані вище коефіцієнти. Час на підготовку МТА до 
роботи, який обумовлює коефіцієнт τп, залежить від агрегатуємості трактора із 
сільськогосподарськими машинами, зручності їхнього з'єднання між собою. 
Приєднувальні пристрої повинні бути зручними для використання, не вимагати 
застосування спеціального інструмента. Велике значення має чисельність осіб, 
необхідних для складання агрегату. 

Пристосованість енергетичного засобу до агрегатування можна 
проілюструвати на такому прикладі. Якщо воно складається з енергетичного та 
технологічного модулів (МЕЗ), то на з'єднання або роз'єднання модулів 
необхідно додатковий час у порівнянні зі звичайним трактором. Час для 
визначення τп визначають хронометражем трудомісткості виконання операцій з 
підготовки МТА до роботи. 

Час технологічного обслуговування МТА, який обумовлює коефіцієнт τт 
найбільш суттєво залежить від наявності у енергетичного засобу площадки для 
розміщення ємностей з технологічним матеріалом, тому що запас 
технологічного матеріалу дозволяє знизити час на заправлення агрегату за 
рахунок скорочення їхньої кількості. 

Час, який витрачається на щозмінне технічне обслуговування і на усунення 
несправностей, визначається ступенем технічної досконалості енергетичного 
засобу, його технічним рівнем. 



 

Коефіцієнт τх, який враховує час на холості переїзди, залежить в основному 
від складу агрегату та у меншій мірі – від параметрів енергетичного засобу. 
Проте, наприклад, трактор з підресореним переднім мостом, оснащений 
демпфером поздовжньо-кутових коливань (що особливо важливо при русі з 
вивішеною начіпною машиною), здатний переміщатися в складі МТА при 
холостих переїздах з більш високою середньою швидкістю в порівнянні із 
трактором, технічно менш вдосконаленим. 

Таким чином, відносний показник продуктивності Wп визначається за 
залежністю: 
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де WПсмmax – максимальна потенційна продуктивність серед порівнюваних 

тракторів, га/год; 
 WПсмтр – потенційна продуктивність оцінюваного трактора, га/год. 
 
 
5.7.2. Методика оцінки показника вартості виконання технологічних 

операцій 
 
Для оцінки показника вартості виконання технологічних операцій 

необхідні економічні показники роботи. За основу для розрахунку приймемо 
сукупні витрати П на одиницю наробітку (грн./га) згідно з ДСТУ 4397:2005 
«Методи економічного оцінювання техніки на етапі випробовування». Цей 
стандарт визначає наступні терміни та визначення понять. 

Сукупні витрати  – сума експлуатаційних витрат та нижньої межі 
ефективності капітальних вкладень у виробництво, що визначають ставкою 
пільгового кредиту Національного банку України виробникам 
сільськогосподарської продукції. 

Прямі експлуатаційні витрати – сума витрат коштів, необхідних для 
виконання технологічного процесу. Експлуатаційні витрати визначають як суму 
витрат на заробітну плату обслуговуючому персоналу, амортизаційні 
відрахування, ремонтування та технічне обслуговування, паливно-мастильні 
матеріали, допоміжні технологічні матеріали. 

Інвестиційні вкладення – сума одночасних грошових витрат на придбання, 
доставку, монтування (додаткове складання) та обкатку сільськогосподарської 
техніки, а також будівництво спеціальних споруд та приміщень, необхідних для 
її експлуатації. Розмір інвестиційних вкладень співпадає з балансовою вартістю 
сільськогосподарської техніки. 

Лімітна ціна машини – ціна, яка прийнятна для споживання нової машини 
під час виробництва конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції, 
тобто продукції, що за споживчими властивостями і цінами відповідає рівню, 
достатньому для ведення рентабельного господарства. 



 

Балансова вартість машини – вартість машини (без непрямих податків) з 
урахуванням затрат на доставку, монтування (додаткове складання), 
налагодження, а також інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням 
машини до стану, в якому вона придатна до експлуатації. 

Коефіцієнт ефективності інвестиційних вкладення – нижня межа 
інвестиційних вкладень у виробництво. Визначають пільговою ставкою 
кредиту Національного банку України виробникам сільськогосподарської 
продукції. 

Річний обсяг робіт – обсяг робіт чи кількість продукції, що може бути 
вироблена протягом року за допомогою сільськогосподарської техніки. 

Нормативне річне зональне навантаження – фактична тривалість роботи 
машини, яку визначають номенклатурою та агротехнічними строками 
виконання. 

Нормативне річне завантаження – середня тривалість використовування 
машини протягом року в Україні. 

Заробітна плата обслуговуючому персоналу – сума грошових коштів, 
використаних на оплату праці згідно з встановленим погодинними тарифними 
ставками з урахуванням всіх видів доплат за продукцію, класність, стаж роботи 
тощо. 

Нарахування на заробітну плату – нарахування на заробітну плату внесків 
до фондів соціального страхування (пенсійного фонду, фонду соціального 
страхування на випадок безробіття, фонду страхування з тимчасової втрати 
працездатності, фонду страхування від нещасних випадків на виробництві). 

Амортизаційні відрахування – річна нормативна величина відрахувань від 
балансової вартості техніки на повне її відновлення. 

Норма амортизаційних відрахувань – щорічна норма відрахувань у 
відсотках від балансової вартості техніки, спрямована на відновлення її 
первинної вартості. 

Затрати на ремонт – сума грошових коштів на капітальне та поточне 
ремонтування сільськогосподарської техніки. 

Норма відрахувань на капітальний ремонт – середньорічна норма витрат, 
необхідних для відновлення експлуатаційних властивостей техніки. 

Норма відрахувань на поточне ремонтування та технічне обслуговування 
– середньорічна норма витрат, необхідних для підтримування машини з 
робочому стані. 

Амортизаційний строк – час, протягом якого здійснюється повне 
відновлення первинної вартості машини через амортизаційні відрахування. 

Затрати на паливно-мастильні матеріали – вартість витраченого 
паливного та мастильних матеріалів на обсяг виконаної роботи чи кількість 
виробленої продукції. 

Сукупні витрати (П) у гривнях на одиницю наробітку визначають за 
формулою: 

 
П = И + К · Ен, 

 



 

де И − прямі експлуатаційні витрати, грн./га; 
 К − питомі інвестиційні вкладення, грн./га. 
Ен− коефіцієнт ефективності інвестиційних вкладень.  
Коефіцієнт ефективності капітальних вкладень (Ен) визначають за 

формулою: 
 

Ен=Сб / 100, 
 
де Сб − ставка пільгового кредиту Національного банку України у 

відсотках. 
 Питомі інвестиційні вкладення К в нашому випадку обумовлені вартістю 

Б мобільного енергетичного засобу і його нормативним річним наробітком 
Тт·WПсм, тут Тт – нормативне річне завантаження трактора, год; WПсм – 
потенційна змінна продуктивність, га/год: 
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Балансову вартість трактора (Б) у гривнях визначають за формулою: 
 

Б=Цм · kб, 
 
де Цм − ціна трактора без податку на додану вартість, грн. 
 kб – коефіцієнт, який враховує додаткові витрати після придбання 

трактора: kб=1,1 − для тракторів, що не потребують монтажних робіт чи 
додаткового складання безпосередньо на місці експлуатації; kб=1,2 − якщо 
потребують вище перелічені роботи. 

Нормативне річне завантаження тракторів визначається кількістю годин їх 
роботи і часовою продуктивністю. Орієнтовна тривалість роботи тракторів за 
рік може бути прийнята наступною: 

- гусеничні трактори тягового класу 3 та 6 – 800…1000 год; 
- колісні трактори тягового класу 0,9 – 1000…1200 год; 
- колісні трактори тягового класу 1,4 і 5 – 1000…1100 год;  
- колісні трактори тягового класу 3 – 900…1000 год; 
- колісні трактори тягового класу 6 – 600…800 год. 
Прямі експлуатаційні витрати (И) у гривнях на одиницю наробітку 

визначають за формулою: 
 

И = З + Г + Р+ А + Ф + М, 
 
де З − затрати на оплату праці обслуговуючого персоналу, грн./га; 
 Г − затрати на паливно-мастильні матеріали та електроенергію, грн./га; 



 

 Р − затрати на технічне обслуговування, поточне та капітальне 
ремонтування, грн./га; 

 А − затрати на амортизацію, грн./га; 
 Ф − затрати на допоміжні матеріали та обладнання, грн./га; 
 М − затрати на зберігання, страхування та монтування, грн./га. 
 Затрати на оплату праці обслуговуючого персоналу (З) у гривнях на 

одиницю наробітку визначають за формулою: 
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де ri − погодинна тарифна ставка оплати праці тракториста, грн./год.;  
 kД − коефіцієнт, що враховує доплати до годинної ставки за продукцію, 

класність, стаж роботи тощо;  
 ni − коефіцієнт нарахувань на заробітну плату (пенсійний фонд, соціальне 

страхування, фонд сприяння зайнятості); 
 WПсм − потенційна продуктивність трактора за годину змінного часу, 

га/год. 
Затрати коштів на паливно-мастильні матеріали або електроенергію (Г) у 

гривнях на одиницю наробітку визначають за формулою: 
 

Г = q · kп · Цп, 
 
де q − питомі витрати пального (електроенергії), л (кВт·год)/ га; 
Цп − ціна одного літра пального (однієї кіловат-години електроенергії), 

грн./л (грн./ кВт·год); 
kп− коефіцієнт, що враховує вартість мастильних матеріалів. 
 Питомі витрати пального можна розрахувати за рівнянням: 
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gе – питомі витрати пального, кг/кВт·год; 
kор – коефіцієнт опору знаряддя, кН/м; 
σ=0,03…0,08 – коефіцієнт збільшення витрати пального (характеризує 

частку непродуктивної витрати пального по відношенню до робочій витраті); 
ηт – тяговий ККД трактора; 
ρт =0,825 кг/л – середня густина дизельного пального. 
 Затрати на капітальне, поточне ремонтування та технічне обслуговування 

(Р) у гривнях на одиницю наробітку визначають за формулою: 
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де rТ − коефіцієнт відрахувань на поточний ремонт та технічне 

обслуговування; 
 rК − коефіцієнт відрахувань на капітальний ремонт; 
 Тт− нормативне річне завантаження, год. 
 Затрати на амортизацію трактора (А) у гривнях на одиницю наробітку 

визначають за формулою: 
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де а − коефіцієнт відрахувань на амортизацію трактора. Визначають за 
допомогою прямолінійного методу нарахування амортизації, тобто 

а= 1 / n , 
де n− термін служби в роках. 
 Затрати на зберігання, страхування та монтування трактора (М) у гривнях 

на одиницю наробітку визначають за формулою: 
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де ЗПІ − затрати праці і-ої категорії працівників на доскладання та 

монтування устаткування, люд.–год.; 
 ЦД − вартість матеріалів, які використані на доскладанні та монтуванні 

трактора, грн.; 
 SЗСМ − річні витрати на зберігання та страхування трактора, грн.; 
 з – норма відрахувань на зберігання, страхування та монтування трактора. 
 Затрати на допоміжні технологічні матеріали та обладнання (Ф) у гривнях 

на одиницю наробітку визначають за формулою: 
 

,і ТіФ h Ц= ⋅∑  

де  hі − питомі витрати і-го виду технологічного матеріалу, кг(м, шт.)/га; 
 ЦТі − ціна одиниці і-го технологічного матеріалу, грн./кг(м, шт.). 
 Таким чином, відносний показник вартості виконання технологічного 

процесу Ст визначається за залежністю: 
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де Пmin – мінімальні сукупні витрати серед порівнюваних тракторів, грн./га; 
 Птр – сукупні витрати для оцінюваного трактора, грн./га. 
 

Контрольні питання: 
 

1. Що розуміють під потенційною продуктивністю мобільного 
енергетичного засобу? 

2. Що розуміють під сукупними витратами? 
3. Що розуміють під прямими експлуатаційними витратами? 
4. Що розуміють під інвестиційними вкладеннями? 
5. Що розуміють під балансовою вартістю машини? 
6. Що розуміють під річним обсягом робіт мобільного енергетичного 

засобу? 
7. Що розуміють під нормативним річним зональним навантаженням  

мобільного енергетичного засобу? 
8. Що розуміють під нормативним річним завантаженням мобільного 

енергетичного засобу? 
9. Що розуміють під амортизаційними відрахуваннями? 
10. Що розуміють під нормою амортизаційних відрахувань? 
11. Що розуміють під амортизаційним строком? 
12. Методика оцінки показника продуктивності мобільних енергетичних 

засобів. 
13.  Методика оцінки показника вартості виконання технологічних 

операцій. 
 


