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Змістовий модуль 2. «ВИМОГИ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ БЛОКОВО-

МОДУЛЬНИХ МТА» 
Тема1.  «НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ УНІВЕРСАЛЬНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ 

ЗАСОБІВ» 
 
Малогабаритні та жорсткостиковані енергетичні засоби і агрегати на їх 

основі. 
З метою економії енергоресурсів на фоні подорожчання енергоносіїв в 

багатьох галузях народного господарства виникла потреба в малогабаритній 
техніці. В останній період сформувалась точка зору, що під цим терміном 
слід розуміти: малогабаритні трактори (МТ), малогабаритні шасі (МШ) та 
малотонажні вантажні автомобілі (МВА) [1].   

Враховуючи класифікацію тракторів тягової концепції по тяговому зу-
силлю, до МТ відносяться енергетичні засоби класу 0,2 та 0,6.  Проте з їх до-
помогою вирішується лише частина питань ефективного використання мало-
габаритної техніки. Так, агрегатування МТ з вантажним причепом не вирішує 
ряду проблем внутрішньогосподарського малотонажного перевезення із-за 
низьких транспортних швидкостей. У МТ відсутні вільні місця для встанов-
лення агрегатованих машин - знарядь і т.д. 

В той же час відомі МШ (типу Т-16МГ) не мають навісних механізмів 
тощо, а МВА не вирішують  проблем тягових ТМ і МШ. 

Для зниження витрат споживачу потрібна техніка, побудована на інших 
принципах і функціональних схемах. Прикладом може бути малогабаритний 
енергомодуль (ЕМ), функціонально триєдино замінюючий МТ, МШ і МВА. 

ЕМ - рамний тягово-енергетичний засіб формули 4К2 з передньою роз-
ташованою кабіною і відкритим майданчиком над заднім мостом. Тягові ро-
боти проводяться при включених знижених передачах роздавальної коробки, 
а транспортні -  на прямій. 

Коротка технічна характеристика енергомодуля ЕМ-0,6 (Рубцовський 
індустріальний інститут, Росія) 

Тяговий клас    0,6 
Потужність двигуна, кВт  21 
Колія, мм     1630-1690 
Діапазон швидкостей, км/год  3,6 - 53 
Діапазон тягових зусиль, кН   0,3 - 15 
Вантажопідйомність, т   1,0 
ЕМ-0,6 оснащений заднім навісним механізмом, переднім, середнім і 

заднім ВВП. На його основі можна отримати малогабаритний трактор для 
оранки (плуг ПН-2-20) та іншого основного обробітку ґрунту, косарку 
(Вр=1,6 м), бульдозер, навантажувач, екскаватор і автомобіль тощо. 



Одним із ефективних шляхів подальшого розширення функціональних 
можливостей даного (і подібних йому) енергозасобу є установка переднього 
навісного механізму. Проте при цьому слід пам’ятати, що таке рішення не 
дозволяє зменшити габарити та масу ЕЗ. Протилежним цьому є напрямок, 
пов'язаний з граничним зменшенням розмірів ведених керованих коліс аж до 
заміни їх аутригерами і частковою передачею функції керування та тяги ко-
лесам с.-г. машин. У цьому варіанті зниження питомої ваги енергетичної час-
тини в агрегаті досягає по масі до 50% і по вартості - до 60% [2]. Такі показ-
ники забезпечує ЕЗ у вигляді одновісної модифікації з переднім і заднім роз-
міщенням стикуємих вузлів, синхронних та незалежних ВВП (стик - трак-
тор).  

Принципова схема агрегатів на базі одновісного ЕЗ з колісною форму-
лою 2К2 отримала назву жорсткостикованих або стик - агрегатів. Цей тер-
мін представляє агрегати модульного типу, енергетична і технологічна час-
тина яких мають спільну жорстку роз'ємностиковану в експлуатації основу.  

  
Проблеми та можливості використання на польових роботах  трьохвіс-

них енергетичних засобів сільськогосподарського призначення 
На сучасному етапі найбільш актуальним є створення і впровадження у 

виробництві жорсткостикованих МТА різного призначення потужністю 22-
33 кВт у зв'язку з необхідністю різкого скорочення ручної та малокваліфіко-
ваної праці в тих областях сільського господарства, де використання потуж-
них ЕЗ економічно недоцільне або навіть практично неможливе. 

Стик-трактор забезпечує такі варіанти побудови модульних агрегатів: 
- з вантажною платформою - транспортний; 
- з вантажною платформою і технологічним обладнанням - транспортно 

- технологічний; 
- з додатковою веденою віссю - самохідне шасі; 
- з додатковим ведучим мостом - універсальний трактор з колісною фо-

рмулою 4К4; 
- з технологічною с.-г. машиною і додатковим навішуванням спереду 

робочих органів - самохідний комбайн; 
- з додатковим енергетичним модулем - трактор-тандем з подвоєною 

потужністю та силою тяги. 
Проведені теоретичні та експериментальні дослідження і випробування 

жорсткостикованих агрегатів на базі шасі Т-16МГ (МЕЗ-0,6- IМЕСГ і 
ХЗТСШ) та СШ-28 підтвердили гіпотезу про технічну здійсненність та еко-
номічну доцільність впровадження у виробництво такого напрямку констру-
ювання енергетичних засобів.   

Проведені роботи і по створенню жорсткостикованих агрегатів на ос-
нові  серійних тракторів більш високих класів.  Один із таких варіантів пе-
редбачає використання в якості одновісного енергетичного модуля -
передньої частини трактора К-701, а технологічного - причепа 3ПТС-12 [3]. 
Їх з'єднання забезпечується завдяки оснащенню енергетичного модуля коле-
сами з механізмом піднімання та серійного поздовжньо- осьового шарніру, 



внутрішня труба якого розміщена на енергетичному, а зовнішня- на техноло-
гічному модулі.  По такій схемі одновісний енергетичний модуль може бути 
виконаний на базі серійних шарнірно зчленованих тракторів класу 3 і 5. 

Для універсально- просапних тракторів класу 1,4 один із варіантів сти-
кового пристрою передбачає установку трьохточкової навісної системи на 
вертикальному шарнірі. Оснащення трактора пристроєм для підіймання пе-
редніх коліс і керування поворотом навісної системи дозволяє використову-
вати його з технологічними модулями, маса яких в декілька разів перевищує 
масу самого трактора.  

Слід підкреслити, що аналогічні розробки ведуться і за рубежем. Так, 
німецькою фірмою AGG створений одновісний силовий агрегат “PU” потуж-
ністю 115 кВт [4], оснащений кабіною і передньою, а також задньою швид-
кодіючими зчіпними механізмами. В якості додаткової опори при перемі-
щенні використовуються ходові колеса технологічної частини агрегату або 
другого такого ж (трактор-тандем) спареного енергетичного блоку. На основі 
“PU” можна скомплектувати збиральну машину, транспортний, орний та інші 
МТА. 

Проте, при всіх своїх позитивних якостях, вказаний вище напрямок 
моделювання енергетичних засобів має суттєві недоліки.  По - перше, в авто-
номному положенні одновісний ЕЗ повністю губить якості самостійної тран-
спортної одиниці. I це є важливим, якщо навіть подолати усталений стерео-
тип мислення про трактор як фізичний об'єкт. По - друге, відмінною ознакою 
жорсткостикованих агрегатів є можливість їх роз'єднання по вертикалі. Але 
оперативне виконання такої операції в рядових умовах експлуатації може бу-
ти просто неможливим. По - третє, практичне впровадження стик - агрега-
тів потребує розробки і освоєння цілої гами нових сільськогосподарських 
машин і знарядь, що саме по собі є задачею досить проблематичною.  

Останній момент є досить важливим і у справі практичного застосу-
вання на сільськогосподарських роботах трьохвісних енергетичних засобів.  
Раніше уже були розглянуті приклади технічної здійсненності останніх. Про-
те слід прийняти до уваги, що практично всі ці ЕЗ конструктивно складні. Iз-
за жорсткого (в горизонтальній площині) приєднання третього мосту агрега-
ти на їх основі (як і ЕЗ в автономному положенні) мають (або можуть мати) 
недостатню маневреність і великі енерговитрати під час руху на поворотній 
смузі. Навіть таке конструктивне рішення, як підіймання третього моста в 
транспортне положення (фінський трактор Valmet),- не вирішує проблеми в 
цілому. Фактичне річне завантаження трьохвісних ЕЗ високих тягових класів 
(5 і більше) на протязі року може не перевищувати половини нормативного. 
Взагалі, енергетичні засоби 6К6, характеризуються ще недостатньою адапти-
вністю по відношенню до змін матеріально - технічної бази в сфері експлуа-
тації.  

Не дивлячись на це, на заході вважають, що основою комплексу для 
вирощування, наприклад, просапних культур стане самохідна машина бага-
тоцільового призначення саме з шістьма ведучими колесами одинакового ро-



зміру.  Але це при умові, якщо будуть суттєво опрацьовані технологічні, еко-
номічні  та інші аспекти їх застосування.  

 
Перспективи застосування мобільних енергетичних засобів з  колісною 

формулою 4К4 
Енергетичні засоби з колісною формулою 4К4 з'явилися при створенні 

“супертракторів”, тобто машин з великою потужністю і високим тяговим зу-
силлям (50 кН і більше).  Для реалізації останнього ЕЗ класичної схеми пот-
рібно було б застосовувати дуже габаритне заднє ведуче колесо трактора. 
Щоб запобігти цьому, зчіпну масу ЕЗ по можливості рівномірно розподілили 
по осях, обидві зробили ведучими з однаковими колесами. 

Суттєвою технологічною відміною такої компоновки є наявність май-
данчика за кабіною над задніми колесами, що дає можливість використову-
вати сідельний зчіпний  пристрій (СЗП) та розміщати вмістища з технологіч-
ним матеріалом. Однак с.-г. причепи на оснащаються СЗП, в результаті чого 
ця якість ЕЗ залишається нині лише потенційною. 

Серійне виробництво вмістищ для технологічного матеріалу також не 
налагоджене. Механізатори використовують екземпляри місцевого виготов-
лення (внесення аміачної води під час оранки, наприклад). Однак ці вмістища 
мають такі великі розміри, що практично виключають візуальний контроль за 
технологічним процесом. З'явились документи, які забороняють установку 
вмістищ на задньому майданчику ЕЗ, хоча широка експлуатаційна практика 
підтвердила їх високу ефективність. У зв’язку з цим стоїть задача створення 
вмістищ такої форми, яка не заважала б спостеріганню за якістю технологіч-
ного процесу з робочого місця тракториста (приклад - технологічні вмістища, 
розроблені Одеським філіалом НАТI). 

Одним із напрямків реалізації такої компоновки ЕЗ є створення самохі-
дних шасі. Основними їх перевагами перед тракторами є: 

- трьохрядне ешелоноване розміщення знарядь замість двохрядного; 
- розміщення технологічних вмістищ та сільськогосподарських машин 

у міжосьовому просторі; 
- задовільний огляд робочих органів машин з робочого місця операто-

ра. 
До недоліків слід віднести: 
- складність навішування сільськогосподарських машин у міжосьовому 

просторі; 
-  трудність здійснення приводу передніх рушіїв ЕЗ при збереженні ві-

льного простору між вісями його коліс.  
Тракторні шасі не отримали широкого розповсюдження у світовій 

практиці с.-г. виробництва. Пояснюється це тим, що до цих ЕЗ ще не розроб-
лений відповідний шлейф машин. Виробляєме на Україні шасі Т-16МГ у по-
рівнянні з трактором використовується на технологічних операціях вкрай 
обмежено.  Основну частину часу його застосовують на транспортних робо-
тах. Про перспективу створення жорсткостикованих МТА на основі Т-16МГ 
говорилось вище. 



По компоновочній схемі і технологічним властивостям до числа трак-
торних шасі можна віднести моделі німецьких фірм  Фендт та Дойтц-Фар. 
Оригінальність компоновок цих ЕЗ в тому, що на місці двигуна - вільна зона 
(Фендт), а двигун з горизонтально розміщеними циліндрами установлений 
під кабіною. Добрий фронтальний огляд знарядь у ЕЗ фірми Дойтц-Фар за-
безпечується за рахунок трохи піднесеної кабіни і похилого капоту. У ЕЗ з 
вільним оглядом легше здійснюється поворот з малим радіусом, їх компоно-
вка створює кращі умови для реалізації суміщених операцій тощо. Проте, як 
вважають англійські фахівці, обов'язковою умовою розповсюдження ЕЗ по-
дібного типу є випуск до них не менше 50-60 різних сільськогосподарських 
машин та знарядь. 

Австрійською фірмою Штайєр розроблена модель енергетичного засо-
бу Stayer -8300A, енергонасиченість якого становить  (42 кВт/т).  У світі цей 
ЕЗ відомий під назвою Мекс-Мобіль (М.-Мобіль). Оригінальність М.-Мобіля 
полягає в тому, що його передні колеса більші задніх. До речі, по відношен-
ню до реверсивного Stayer -8300A з практично рівноцінними переднім та за-
днім навісними механізмами поняття “передні і задні колеса” цілком умовні.  

Найбільш істотною відмінністю М.-Мобіля від інших ЕЗ є дуже висока 
енергонасиченість, в результаті чого він практично втратив властивості тяга-
ча і в основному призначений для роботи з активно привідними машинами. У 
Stayer -8300A гідрооб'ємний привід на ходові колеса, обмежений потужністю 
75 кВт, та механічний привід ВВП, здатний передавати в режимі тривалої 
роботи більше 120 кВт. Така комбінація приводу визначається призначенням 
машини і направлена на отримання високого ККД трансмісії в цілому. 

Гідрооб'ємний привід на ходові колеса придає ЕЗ важливу експлуата-
ційно - технологічну властивість безступінчастого автоматичного регулю-
вання швидкості поступального руху. При відборі значної потужності на ро-
бочі органи збиральних машин завантаження двигуна регулюється зміною 
швидкості руху і подачею зеленої маси. 

Для М.-Мобіля розроблений комплекс машин з активними робочими 
органами різного призначення і втому числі для обробітку ґрунту та збиран-
ня кормів. З огляду на те, що грунтообробні машини з активними робочими 
органами не знайшли такого широкого застосування, щоб для них потрібно 
було створювати спеціальний енергетичний засіб, а М.-Мобіль не був прис-
тосований до виконання тягових операцій, він не знайшов поки що розпов-
сюдження в сільському господарстві. По аналогічним причинам не вирішене 
питання впровадження в с.-г. виробництво подібного французького енерге-
тичного засобу Bima-300. 

Найбільшу перевагу серед розробок такого типу мають так звані “виві-
льняємі енергетичні засоби” (ВЕЗ) конструкції ВIСГОМу (Росія) [1,2,3].   

 
Технологічні рільничі комплекси на основі вивільняємих енергетичних 

засобів (ВЕЗ) 
Енергетичний модуль ВЕЗ представляє собою оснащений пристроєм 

для жорсткого стикування і універсальною навісною системою двохвісний 



(4К4)  енергетичний засіб з гідротрансмісією.  При виконанні технологічних 
операцій в якості технологічного модуля використовується універсальне тех-
нологічне шасі (УТШ) для навішування сільськогосподарських машин. ВЕЗ- 
сполучення енергетичного модуля з УТШ- трьохвісне однобрусове самохідне 
шасі з колісною формулою 6К4 або 6К6. 

Агрегатування УТШ проводиться шляхом його підняття і подальшого 
“наїзду” на сільськогосподарське знаряддя.  Наявність двох навісних систем 
(у міжосьовій зоні УТШ і ззаду енергетичного модуля) дозволяє компонувати 
комбіновані агрегати.  

Для складання збирального агрегату використовується тільки енерге-
тичний модуль, а УТШ після розстикування установлюється на відкидні 
стійки. 

Стикування і розстикування ЕМ з УТШ проводиться одним механіза-
тором за 0,5 год. 

Коротка технічна характеристика ВЕЗ-150 
 
Потужність двигуна, кВт  110 
Сила тяги, кН    23 - 35 
Колія, м     2,8 
Кількість ВВП    3 
Енергонасиченість, кВт/т 
 -енергетичного модуля  18,3 
 - ВЕЗ     15,3 
Експериментальна перевірка ВЕЗ-150 з комплексом машин в першу 

чергу проводилась на вирощуванні цукрового буряка. Ріст продуктивності 
праці за рахунок підвищення робочих швидкостей (Vр)  МТА у цій галузі 
неможливий, оскільки подальше зростання Vр приводить до погіршення яко-
сті посіву, підвищенню пошкодження рослин і втрат під час збирання вро-
жаю. Знизити витрати на виробництві цієї культури можна тільки за рахунок 
росту ширини захвату машин, суміщення операцій тощо.  

Комбінований агрегат для передпосівного обробітку ґрунту і посіву 
включав 18-рядний культиватор  КРШ-8,1 і сівалку ССТ-18Б.  На збиранні 
врожаю застосовували 6-рядні машини. Спереду ВЕЗ-150 для збирання гички 
жорстко приєднували гичкозбиральний модуль, а ззаду навішували очисник 
коренеплодів.  Було встановлено, що по агротехнічним показникам техноло-
гія з використанням 18-рядних машин і ВЕЗ-150 не поступається базовій. 
Глибина колії після проходу ВЕЗ-150 з комбінованим посівним агрегатом на 
3-6 мм менша, ніж після проходу трактора класу 2.  

Широке застосування вивільняємий енергетичний засіб може знайти у 
овочівництві. Так, для обробітку та збирання 80-100 га капусти і такої ж 
площі моркви достатньо трьох ВЕЗ-150 замість чотирьох спеціальних само-
хідних збиральних машин. 

Використання ВЕЗ-150 на вирощування картоплі дозволило збільшити 
ширину захвату і застосовувати комбіновані агрегати. Внаслідок цього суттє-
во підвищилась продуктивність праці і урожайність.   



Слід підкреслити, що не дивлячись на дещо обмежене функціональне 
призначення, ВЕЗ принципово відрізняються від усіх інших конструктивних 
розробок, оскільки вони є енергетичними засобами перемінного тягового 
класу. В основу їх побудови покладено модульний принцип. 

Поряд з колісними, ведеться пошук нових конструктивних схем гусе-
ничних ЕЗ. Прикладом є принципово нова компоновка трактора з трикутним 
гусеничним обводом (НАТI, Росія). Такий підхід дозволяє знизити експлуа-
таційну масу ЕЗ, зменшити негативний вплив ходової системи на грунт, під-
вищити ефективність агрегатування з навісними знаряддями.  

Принцип трикутного обводу в ходовій системі реалізований фірмою 
Case, яка випускає гусеничні трактори з шарнірно - зчленованою рамою. 

Проводяться роботи по створенню гусеничних ЕЗ великої потужності 
при використанні універсалізації трактора, як самостійного енергоблоку, 
який застосовують як автономно або спарено з однотипними тракторами. За-
лежно від відносного розміщення енергоблоків, з'єднання їх в агрегаті мо-
жуть бути по схемі: а) “тандем”; б) “катамаран”; в) “уступ”; г) “комбі”.  

З'єднання типу “тандем” доцільно застосовувати у випадку, коли номі-
нальне тягове зусилля трактора, віднесене до його  габаритної ширини, мен-
ше питомого тягового зусилля знаряддя. “Катамаран” і “уступ” використо-
вують у протилежному випадку, причому перша схема ефективна при малій 
довжині технологічної частини МТА, а друга - при великій. 

Американські конструктори розробили “катамаран” із двох тракторів, 
загальною потужністю 565 кВт. У Польщі виготовляють трактори “катамара-
ни” для роботи на ягідниках і в садах. Ця машина, створена на базі трактора 
“Урсус Ц-360”, йде зразу по двох міжряддях. “Катамаран” може бути вико-
ристаний для внесення добрив, рихлення ґрунту тощо. 

Вчені IМЕСГ в результаті аналізу різних схем з'єднання тракторів 
прийшли до висновку, що для двох Т-150 найраціональнішою є схема типу 
“катамаран”. Використання такого ЕЗ доцільно в пікові періоди сільськогос-
подарських робіт. Енергетичним засобом керує один механізатор. Продукти-
вність праці МТА на основі таких ЕЗ зростає в 1,8-1,9 рази. 

Слід проте відзначити: що поряд з позитивними якостями, подібні ЕЗ 
мають і недоліки, головну роль серед яких відіграє зростання імовірності те-
хнічних відмов. 

  
Гусеничні енергетичні засоби нетрадиційних компоновочних схем 
До недавнього часу розвиток активного приводу технологічної частини 

гусеничного МТА стримувався складністю конструювання синхронного 
ВВП. Нині уже є позитивні рішення цієї проблеми. Розроблено макетний зра-
зок мобільного енергозасобу, який включає трактор Т-150 і активнопривід-
ний гусеничний причеп, вантажопід'ємністю 8 т [4]. 

Експериментальна перевірка цього енергетичного засобу в умовах без-
доріжжя підтвердила високі тягово - зчіпні властивості, задовільну маневре-
ність, керованість та стійкість його руху.  Активно - привідний причеп суттє-



во знизив буксування рушіїв як в режимі прямолінійного переміщення, так і 
під час руху на поворотній смузі. 

Слід підкреслити, що активізація колісної технологічної маси гусенич-
ного МТА недоцільна із-за неоднакових втрат на буксування двох принципо-
во різних рушіїв. Більш ефективним є баластування гусеничного ЕЗ підви-
щеної енергонасиченості вагою напівнавісної зчіпки або опорної ферми мос-
тового типу. 

Для гусеничних енергетичних засобів розроблені гусениці нових типів: 
- з резинометалічними шарнірами, які забезпечують підвищений ресурс 

на усіх типах грунтів; 
- стрічкові безшарнірні з резиновими і пневматичними башмаками, що 

дозволяє рівномірно розподілити тиск на грунт і знизити його ущільнення.   
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Тема 2. «ТЯГОВО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОНЦЕПЦIЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ  ЗА-

СОБIВ I БЛОКОВО- МОДУЛЬНI АГРЕГАТИ» 
 
Передумови створення агрегатів на основі енергетичних засобів тягово 

- енергетичної концепції. 
Аналіз технологічних, агротехнічних та інших факторів, які визначають 

концепцію енергетичного засобу, показують, що їх вимоги суперечливі, топу 
намагання підвищити одні властивості приводять до зниження інших. Так, 
основні вимоги - ріст продуктивності МТА, енергоозброєності механізаторів 
і скорочення їх кількості - можуть бути реалізовані тільки шляхом підвищен-
ня потужності двигуна і збільшення номінального тягового зусилля, тобто 
маси ЕЗ. Рішення проблем хімізації і застосування комбінованих агрегатів 
також веде до збільшення маси МТА і навантаження на колеса ЕЗ.  



Агротехнічні вимоги в першу чергу передбачають зниження тиску ру-
шіїв на грунт, застосування вузьких коліс, які добре вписуються у міжряддя 
просапних культур, зменшення кількості проходів МТА по полю.  

Протиріччя вимог агротехніки і розвитку функціональних властивостей 
трактора тягової концепції досягло критичного стану і створює об'єктивні 
труднощі в подальшому удосконаленні їх параметрів, позаяк не можна пос-
тупитися одними вимогами на користь іншим. Це можна показати на наступ-
них прикладах.  

Гранична сумарна вантажопідйомність чотирьох шин, які вписуються у 
міжряддя просапних культур, відповідає приблизно 60-70 кН при агротехніч-
но допустимому тискові повітря у них 0,1 мПа, а експлуатаційна вага універ-
сально - просапного трактора класу 2 (виходячи із умов надійності) дорівнює 
приблизно 55 кН. Вага с.-г. машин і технологічних вмістищ для такого ЕЗ та-
кож складає 40-50 кН. Отже, сумарна вага навісного комбінованого МТА 
може досягати 100 кН. Таким чином, вантажопідйомність коліс трактора кла-
су 2 значно нижча граничної. Оскільки технологічна частина МТА проявляє 
тенденцію до збільшення ваги, то такий стан речей у перспективі буде, ма-
буть, незмінним. 

Колісні трактори загального призначення кл. 5 (типу К-701) досягли 
граничного значення по ущільнюючому впливу на грунт. У зв'язку з цим по-
дальше підвищення потужності трактора такого типу в рамках тягової конце-
пції неможливе, оскільки воно вимагає підвищення експлуатаційної маси, що 
(в свою чергу) веде до перевищення регламентуємого стандартами осьового 
навантаження навіть на дорогу з твердим покриттям. 

Протиріччя між необхідністю зменшення маси трактора при збережен-
ні його тягово - зчіпних властивостей може бути розв'язане у складі МТА, 
якщо в якості зчіпної використовувати масу всього агрегату, включаючи тех-
нологічну частину, а не тільки масу трактора. 

Одним із напрямків розв'язку цієї проблеми є оснащення технологічної 
частини агрегату ведучими колесами, які приводяться від системи відбору 
потужності трактора. Практичне рішення такого варіанту найефективніше 
тільки при умові модульної побудови енергетичних засобів. 

  
Модульні енергетичні засоби (МЕЗ) і агрегати на їх основі: загальні 

поняття та визначення. Перспективи використання 
Стосовно сільського господарства під терміном “модуль” пропонується 

розуміти складову частину МТА, закінчену в монтажному та функціональ-
ному відношеннях. 

Даним формулюванням однозначно визначається і отримавший в 
останній час широке розповсюдження термін “блоково - модульний агрегат”. 
Основними частинами останнього є енергетичний (ЕМ) та технологічний 
(ТМ) модулі. В той час, як перший із них включає в себе двигун, трансмісію, 
ходову систему та пост керування, то другий - частину агрегату, призначену 
для виконання того чи іншого технологічного процесу. 



Слід, проте, підкреслити, що в далі мова йтиме про модульне констру-
ювання не тільки і не стільки МТА, як його основи, тобто енергетичного за-
собу. 

У випадку модульної побудови, ТМ в першу чергу є складовою части-
ною самого енергетичного засобу. А якщо це так, то він (ТМ) крім техноло-
гічної повинен зберігати за собою і тягову функцію, створюючи у сукупності 
з ЕМ енергетичний засіб перемінного тягового класу. 

Виходячи із концептуальних основ розвитку трактора другого поколін-
ня, вперше розроблені д.т.н., проф. Кутьковим Г.М., приймемо ряд основних 
визначень та понять, необхідних для освоєння наступного матеріалу: 

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

Енергетичний модуль (ЕМ)- це трактор тягово-енергетичної концеп-
ції у складі МЕЗ. 

Технологічний модуль (ТМ)- це візок з активним приводом коліс, 
призначений для виконання як тягових, так і технологічних функцій,  які до-
зволяють  ефективно використовувати потужність двигуна ЕМ. 

В найбільшій мірі даним визначенням відповідає МЕЗ конструкції НВО 
НАТI [1,2,3].  Його основу складає ЕМ, в якості якого використовується 
трактор високої енергонасиченості (24-27 кВт/т). В залежності від виконува-
ної роботи він або працює самостійно, або стикується з технологічними мо-
дулями (від одного до трьох і навіть більше).  Останні оснащені пристроями 
для стикування з сільськогосподарськими знаряддями і технологічними вміс-
тищами, ВВП, навісним механізмом і, природньо, - активним приводом ко-
ліс. 

В чому ж полягають переваги МЕЗ і чи існує перспектива їх розвитку 
на Україні? 

Сполучення ЕМ з різною кількістю технологічних модулей представляє 
собою,  як уже підкреслювалось, енергетичний засіб перемінного тягового 
класу. В результаті з’являється можливість або скоротити номенклатуру 
тракторів там, де вона дуже розгалужена, або навпаки - вирішити проблеми, 
що викликані відсутністю енергетичних засобів певних тягових класів. 

Остання властивість дуже цінна для розвитку тракторної енергетики 
України. Пояснюється це наступним. У відповідності до СТ СЕВ 628-85 ти-
порозмірний ряд тракторів включає 10 тягових класів. Iз цієї кількості, як по-
казали дослідження IМЕСГ, для господарств нашої країни достатньо 7 базо-
вих моделей ЕЗ класів 0,2; 0,6; 1,4; 2; 3; 5 і 6. 

Річне завантаження першого і останнього із них значно поступається 
завантаженості тракторів тягових класів  1,4; 2; 3 і 5. На долю останніх при-
падав і припадає основний об'єм с.-г. робіт. 

Нині сільському господарству України потрібно близько 550 тис. трак-
торів. Наявність не перевищує 390 тис., із яких 27% підлягає списанню на 
протязі 2-3 найближчих років, а приблизно 65% відпрацювали свій амортиза-
ційний строк. 



Кількісний дефіцит ЕЗ поглиблюється дефіцитом по номенклатурі, ос-
кільки Україна із 4 основних моделей тракторів виробляє тільки дві (кл.1,4 та 
3). 

Для заповнення утворених прогалин необхідно або закупляти відсутні 
ЕЗ за кордоном, або налагодити їх самостійне виробництво. Обидва шляхи 
для України практично неможливі. 

Вихід із цього скрутного становища можливий завдяки створенню та 
впровадженню МЕЗ універсально-просапного призначення на базі виробляє-
мого трактора класу 1,4 (ЮМЗ-6) та МЕЗ загального призначення на основі 
трактора класу 3 (Т-150К). Для прикладу на рис. зображена матриця модуль-
ної побудови можливого типорозмірного ряду енергетичних засобів.  

 
Рис. 1 - Матриця модульної побудови типорозмірного ряду колісних  

блоково - модульних енергетичних засобів: 
Nем- номінальна потужність двигуна ЕМ; 
Рем, Ртм - тягові зусилля ЕМ і ТМ відповідно; 
(зеленим кольором позначене сумарне тягове зусилля); 
*- можливий варіант агрегатування ЕМ. 
 
Для практичної його (ряду) реалізації потрібна модернізація двох існу-

ючих моделей тракторів і додатковий випуск відповідної кількості техноло-
гічних модулів з тяговими зусиллями 6 і 25 кН. 

Модернізація тракторів передбачає оснащення їх двигунами з двома рі-
внями потужності і валами синхронного її відбору. При роботі ЕМ у складі 
МЕЗ або з активно-привідними с.-г. машинами і знаряддями використовуєть-
ся другий (більш високий) рівень, в протилежному випадку - перший.  

Чи можливо модульний енергетичний засіб перемінного тягового класу 
створити на основі трактора не тягово-енергетичної, а існуючої тягової кон-
цепцій? 

Відповідь на це принципово важливе запитання дамо у вигляді наступ-
ного аналізу. Для вивчення впливу збільшення кількості ведучих вісей на тя-
гово-зчіпні властивості трактора МТЗ-52 (4К4) ВIМ разом з ХТЗ розробили 
до цього трактора додатковий активно-привідний міст з колесами 12-38”. 
Експлуатаційна маса МТЗ-52 дорівнювала 3450 кг, а енергонасиченість - 11,5 
кВт/т. Значення цих же параметрів для макета (тобто трактора і додаткового 
моста) відповідно складали 5300 кг і 7,4 кВт/т. Отже по масі макет точно від-
повідав трактору тягового класу 2 (МТЗ-142, наприклад). 



Під час тягових випробувань було встановлено, що на полі, підготов-
леному до посіву, максимальна тягова потужність, яку розвивав МТЗ-52, до-
рівнювала 21,5 кВт і досягалась вона при номінальному тяговому зусиллі 
11,8 кН та швидкості руху 1,82 м/с. Макет в аналогічних умовах розвивав по-
тужність 25,2 кВт при тяговому зусиллі 19,1 кН і швидкості 1,33 м/с. 

Таким чином, приєднання додаткового ведучого моста до звичайного 
трактора кл. 1,4 визвало ріст номінального тягового зусилля на 62%. Однак, 
із-за недостатньої енергонасиченості МТЗ-52, швидкість руху макета змен-
шилась на 27%. В результаті приріст максимальної тягової потужності склав 
усього 17%. 

Якби макет міг реалізовувати розвинуте ним номінальне тягове зусилля 
19,1 кН на тій же робочій швидкості, що і трактор (1,82 м/с), то тоді б приріст 
тягової потужності склав не 17, а 62%. Але для виконання цієї умови енерго-
насиченість макета повинна бути не 7,4, а 11,5-12,0 кВт/т. Звідси витікає, що 
енергонасиченість МТЗ-52 повинна складати не менше 18 кВт/т. А така зна-
чина розглядуваного показника є характерною ознакою трактора не тягової, а 
тягово-енергетичної концепції. 

I останній момент. Якщо, наприклад, прийняти енергонасиченість тра-
ктора класу 2 таку ж, як у МТЗ-52 (11,5 кВт/т), то розвинута першим макси-
мальна тягова потужність може бути близько 36 кВт. Це на 38% більше, ніж 
у розглядуваного макета. Отже, продуктивність МТА на основі серійного 
МТЗ-52 з додатковим мостом буде у крайньому разі на 27% менше, ніж у 
аналогічних агрегатів на базі трактора класу 2. 

Не має реальної перспективи створення МЕЗ перемінного тягового 
класу шляхом відповідного баластування серійного трактора. Доведемо це на 
прикладі. 

По даним тягових випробувань номінальне тягове зусилля ЮМЗ-6М, 
оснащеного баластом 714 кг, на полі, підготовленому до посіву, склало 14,6 
кН. Коефіцієнт використання зчіпної маси трактора (3500+714=4214 кг) дорі-
внював при цьому т=0,35. Для створення на основі ЮМЗ-6М МЕЗ класу 1,4-
2 потрібен технологічний модуль, який розвивав би тягове зусилля 6 кН (див. 
рис.). При вказаній значині коефіцієнта  т маса ТМ повинна складати не 
менше 1745 кг. Виникає питання, де і яким чином на тракторі ЮМЗ-6М мо-
жна розмістити сумарний баласт масою 714+1745=2459 кг, якщо гранична 
вантажопідйомність шин просапних ЕЗ нижча допустимої уже зараз. 

Крім того, баластування більш ефективне на твердому ґрунті, тоді як 
нестача тягово-зчіпних властивостей трактора більш чутлива на м'якому фо-
ні. 

Вирішення проблем, пов'язаних з відсутністю на Україні тракторів кл. 2 
і 5 шляхом активізації маси призначених для них знарядь з метою подальшо-
го використання останніх з енергетичними засобами кл. 1,4 і 3 навіть у теоре-
тичному плані розглядати недоцільно. Хоча б уже тому, що для цього необ-
хідно створити цілий шлейф нових машин з підвищеною матеріалоємністю. 

В той же час, МЕЗ притаманна висока технологічна адаптивність, оскі-
льки вони можуть агрегатуватися практично з усіма серійними та модернізо-



ваними с.-г. знаряддями. Практичне впровадження цих енергетичних засобів 
не вимагає створення нової матеріально-технічної бази у сфері їх експлуата-
ції. 

 
Обґрунтування вибору принципових схем МЕЗ універсально-

просапного та загального призначень 
Енергетичні модулі МЕЗ універсально-просапного (УПП) та загального 

(ЗП) призначень зберігають за собою, як уже підкреслювалось, і тягові функ-
ції. У зв'язку з цим тягово-енергетичні показники всього МЕЗ будуть залежа-
ти від параметрів ходової системи ЕМ. 

Власне кажучи, питання перспективності колісної схеми любого трак-
тора вимагає аналізу багаточисельних з позиції критеріїв максимальної про-
дуктивності, мінімуму енергетичних, трудових, матеріальних і економічних 
витрат з урахуванням природньо-кліматичних умов, фізико-механічних хара-
ктеристик ґрунтів, структури посівних площ тощо.  

Враховуючи можливі майбутні напрямки розвитку тракторної енерге-
тики України, приймемо, що в якості енергетичного модуля МЕЗ УПП можна 
розглядати енергозасоби як класичної, так і інтегральної компоновочних 
схем.  В обох варіантах ширина шин енергетичних (а значить і технологіч-
них) модулів повинна вписуватися в міжряддя просапних культур, шириною 
70 см. 

Використання ЕМ з шарнірно-зчленованою рамою виключається. 
Спроби застосування таких тракторів на вирощуванні просапних культур по-
казали, що вони потребують великої захисної зони. У противному випадку 
спостерігається підвищене пошкодження культурних рослин. При цьому ви-
явилось, що проблема в певній мірі може бути вирішена тільки після дообла-
днання трактора з шарнірно-зчленованою рамою спеціальним коригуючим 
пристроєм. 

Використання енергетичного засобу традиційної компоновки в якості 
ЕМ для МЕЗ УПП є більш доцільним. Пояснюється це наступним.  Діаметр 
керованих коліс у “інтегральних” тракторів більший, ніж у “класичних”.  В 
результаті мінімальний радіус повороту останніх, як правило, менший. Для 
покращення повороткості перших вимушені робити керованими колеса обох 
вісей, що ускладнює конструкцію і підвищує її вартість. До того ж слід мати 
на увазі, що зменшення діаметру рушіїв “інтегрального” ЕЗ (на 20-30% по ві-
дношенню до задніх коліс “класичного” трактора) уже саме по собі приво-
дить до певного погіршення його тягових властивостей. 

Фахівці фірми Steyr на основі тягового і техніко-економічного аналізів 
прийшли до висновку, що для тракторів потужністю до 110 кВт найбільш оп-
тимальною є схема з передніми колесами дещо меншого розміру у порівнян-
ні з задніми. В цьому випадку при задовільній повороткості ЕЗ одночасно 
збільшується вантажопід'ємність його керованих коліс. В результаті 
з’являється можливість установки переднього навісного механізму, який 
сприяє розширенню функціональних властивостей трактора. 



Якщо і можна розглядати “інтегральний” енергетичний засіб в якості 
ЕМ МЕЗ УПП, то тільки у варіанті з керованими передніми колесами. Iсную-
чі нині технічні рішення, не дивлячись на певне подорожчання конструкції, 
забезпечують такому трактору задовільну повороткість. 

 
Особливості агрегатування модульних енергетичних засобів перемін-

ного тягового класу 
Що стосується енергетичного модуля МЕЗ загального призначення, то 

для цієї цілі не виключається трактор із шарнірно-зчленованою рамою і коле-
сами однакового розміру. В принципі може бути використаний і енергетич-
ний засіб традиційної компоновки. 

Не залежно від колісної формули та функціонального призначення 
МЕЗ, енергетичний модуль повинен бути повнопривідним. Західні фірми уже 
давно трактори потужністю більше 60 кВт виробляють тільки в такому варіа-
нті, оскільки однієї ведучої вісі недостатньо для розвивання високих тягово-
енергетичних показників. 

У повнопривідних ЕЗ нині застосовують диференційний та блокований 
міжвісеві приводи. Для активізації коліс технологічного модуля МЕЗ на пер-
шому етапі достатньо застосування механічної трансмісії. Тип міжвісевого 
приводу при цьому може бути блокованим із застосуванням муфт вільного 
ходу, які автоматично підключають потрібну вісь при заданому буксуванні.  

Застосування диференційного приводу не дає відчутного ефекту у під-
вищенні тягового ККД МЕЗ, в той час, як характеризується деяким усклад-
нення конструкції. Крім того, переваги міжвісевого диференціального приво-
ду найбільш сприятливо проявляються при повороті ЕЗ, коли колеса кожної 
вісі рухаються по різним траєкторіям. У цьому випадку автоматично виникає 
необхідна кінематична невідповідність в міжвісевому приводі. 

Слід, проте, підкреслити, що даний ефект в повній мірі проявляється 
лише тоді, коли поворот ЕЗ проходить під впливом суттєвого тягового нава-
нтаження. Інакше може бути доцільним блокований привід, який з допомо-
гою обгінних муфт залишає активною лише одну із всіх вісей МЕЗ. Розвива-
ємої при цьому тяги, як показали попередні експериментальні дослідження 
Південного філіалу IМЕСГ, цілком достатньо для здійснення практично лю-
бого МТА на основі МЕЗ. 

При використанні одного ТМ, останній розміщується ззаду ЕМ. Такий 
варіант агрегатування модулів більш прийнятний, ніж, наприклад, у ВЕЗ. В 
першу чергу тому, що із-за конструктивних і технологічних причин далеко не 
кожне знаряддя можна розмітити між ЕМ і ТМ. Це можливо або у випадку 
застосування спеціалізованого ЕЗ (чим, власне кажучи, і є ВЕЗ), або при ви-
користанні спеціально виготовлених машин. Із-за низької імовірності появи 
останніх на Україні в найближчому майбутньому, варіант розміщення с.-г. 
машин та знарядь між модулями ЕЗ є не актуальним. 

З'єднання енергетичного і технологічного модулів МЕЗ в горизонталь-
ній площині може бути як жорстким, так і шарнірним. Вибір конкретної схе-
ми залежить від багатьох факторів.  В напрямку зниження енергетичних ви-



трат особливо важливу роль відіграють поздовжня база ЕЗ та колія. Більше 
всього це стосується орних агрегатів. Справа в тому, що в залежності від 
співвідношення ширини ходової системи ЕЗ і конструктивного захвату плуга, 
останній може приєднуватися або симетрично, або з поперечним зміщенням. 
При симетричному приєднанні лінія тяги ЕЗ співпадає з напрямком руху. У 
випадку, коли ширина захвату орного МТА менша ширини ходової системи 
ЕЗ, між напрямком руху і силою тяги утворюється кут, що є причиною збі-
льшення тягового опору плуга. З метою запобігання асиметричного приєд-
нання знаряддя на оранці використовують спосіб, коли ЕЗ рухається правими 
колесами у борозні. Однак, таке рішення малоефективне. 

Рух енергетичного засобу поза борозною з асиметрично приєднаним 
плугом приводить не тільки до зростання енерговитрат орним МТА, а і поро-
джує проблему стійкості його руху в силу того, що на ЕЗ збоку плуга постій-
но діє розвертальний момент. Результатом впливу останнього може бути не 
тільки зниження швидкості руху і погіршення якості роботи орним МТА, але 
і навіть втрата ним роботоздатності із-за сповзання енергетичного засобу в 
борозну. 

Для запобігання цього явища існуючі орні МТА настроюють таким чи-
ном, щоб відстань від стінки борозни до коліс правого борту ЕЗ була прибли-
зно рівною глибині обробітку. А це, в свою чергу, приводить або до зростан-
ня тягового опору плуга - якщо установлення згаданої відстані здійснюється 
за рахунок його правостороннього поперечного зміщення відносно власного 
зчіпного пристрою (варіант 1), або до зростання розвертального моменту - 
якщо зміщення плуга виконується разом зі зчіпним пристроєм по навісці 
енергетичного засобу (варіант 2). 

Дослідженнями встановлено, що при зміщенні плуга по другому варіа-
нту його тяговий опір не змінюється, оскільки залишається без зміни кут між 
напрямком руху та силою тяги ЕЗ. Саме тому такому рішенню потрібно від-
давати перевагу. 

Виходячи із потенційних тягових можливостей МЕЗ і співвідношення 
їх колії з шириною захвату плугів, останні можуть бути приєднані до даних 
енергетичних засобів не тільки симетрично, а навіть з лівостороннім попере-
чним зміщенням. Дослідженнями встановлено, що таке агрегатування плуга 
сприяє зниженню його тягового опору. Причому, оскільки такий результат 
обумовлений зниженням навантаження на польові дошки - не виключена 
можливість експлуатації плуга при знятті декількох із них. Якщо ж урахува-
ти, що на долю останніх припадає до 17% опору плуга, то такий прийом є до-
сить ефективним з точки зору зниження енерговитрат, підвищення швидкості 
руху і, в кінцевому результаті, продуктивності орного МТА. Цілком зрозумі-
ло, що кількісні значини цих показників будуть залежати від величини лівос-
тороннього поперечного зміщення плуга. Практичні рекомендації по його 
вибору будуть представлені пізніше. 

Наявність переднього навісного механізму у МЕЗ створює передумови 
для складання на його основі орних та інших агрегатів по схемі “push- pull”. 



Аналіз різних схем з'єднання ЕМ і ТМ у поздовжньо - вертикальній 
площині показав, що з позиції тягово-зчіпних властивостей найбільш опти-
мальним є варіант, який передбачає приєднання технологічного модуля до 
енергетичного з допомогою чотирьохланкової навісної системи останнього, 
налагодженої по трьохточковій схемі. Це дозволяє самостійно агрегатувати 
ЕМ з любим серійним знаряддям. Крім того,  установка центральної та ниж-
ніх тяг заднього навісного механізму ЕМ під бажаними кутами дозволяє 
здійснити оптимальний розподіл експлуатаційної маси МЕЗ по мостах. 

Ці та інші особливості агрегатування модульних енергетичних засобів 
перемінного тягового класу будуть розглянуті нижче на конкретних прикла-
дах. 

 
Конструкція та коротка технічна характеристика МЕЗ універсально- 

просапного призначення 
В якості енергетичного модуля МЕЗ класу 2-4 (МЕЗ-200) використову-

ється універсально-просапний трактор кл.2. В МЕЗ конструкції НАТI- це 
МТЗ-142, потужність двигуна якого (Д-260Т) дорівнює 142 кВт (див. рис). 
Трактор оснащений синхронним валом відбору потужності з характеристи-
кою 5,7 обертів на метр пройденого шляху. 

 
Рис. 1 - Модульний енергетичний засіб універсально - просапного при-

значення 
 
Технологічний модуль даного МЕЗ- це опорна рама, до якої жорстко 

прикріплений ведучий міст, що має привід від хвостовика синхронного ВВП 
ЕМ з допомогою карданного валу через погоджувальний редуктор. Відклю-
чення приводу коліс ТМ здійснюється або важелем керування ВВП з кабіни 
ЕМ, або спеціальною ручкою погоджувального редуктора. 



Вертикальні і горизонтальні шарнірні з'єднання рами забезпечують їй 
поворот відносно ЕМ на ± 30о в горизонтальній і на ± 15о- в поперечно-
вертикальній площинах. 

Технологічний модуль оснащений вантажною платформою для устано-
влювання на ній технологічних вмістищ загальним об'ємом до 3000 л. Для 
агрегатування з різними сільськогосподарськими знаряддями та машинами 
додатково використовуються: 

- причіпний пристрій (поперечина зі скобою) - для роботи з причіпни-
ми знаряддями; 

- тягово-зчіпний пристрій-при агрегатуванні з напівпричепами; 
- сідельний пристрій-для роботи з сідельними напівпричепами. 
 
Як показали результати тягових випробувань, використання ТМ дозво-

ляє підвищити тягове зусилля (при максимальному значенні умовного тяго-
вого ККД) з 28 (ЕМ - трактор МТЗ-142) до 45 кН (ЕМ+ТМ). При збільшенні 
зчіпної маси на 51% приріст тяги складає 60%.  Такий результат забезпечу-
ється за рахунок суттєвого “multipass” ефекту.  

Номінальне тягове зусилля МЕЗ-200, визначене в процесі тягово-
динамічних випробувань, складає 33 кН. Досягається воно при буксуванні 
рушіїв 13% і швидкості руху 9 км/год. 

Таким чином, тягово-зчіпні властивості МЕЗ-200 дозволяють йому аг-
регатуватися зі шлейфом с.-г. машин і знарядь, призначених для тракторів 
класу 3.  Енергетичний модуль даного МЕЗ може експлуатуватися зі знаряд-
дями для трактора класу 2. 

Найпершими операціями основного обробітку ґрунту після збирання 
урожаю є лущення стерні колосових та дискування стерні грубостебельних 
культур. В процесі агрегатування МЕЗ-200 з лущильником ЛДГ-15, останній 
був налагоджений на глибину обробітку ґрунту 6-8 см при кутові атакування  
дисків 35о. Робоча швидкість МТА обмежувалась якістю роботи, а тому не 
перевищувала 9 км/год. 

Дискування стерні бороною БДТ-7 проводилось на швидкості  9- 10 
км/год при глибині обробітку 6-10 см. Тягове навантаження не перевищувало 
20 кН, буксування рушіїв -6%, ступінь використання потужності двигуна - 
65-70%.  

Експлуатаційно-технологічні випробування показали, що змінна про-
дуктивність праці у обох МТА на базі МЕЗ-200 вища, а питомі витрати пали-
ва - нижчі нормативних, встановлених для аналогічних агрегатів на основі 
колісного трактора кл. 3 (Т-150К). 

На лущенні стерні приріст змінного виробітку складав 10-12%, а еко-
номія палива - до 45%. На дискуванні ці показники були рівні 24 та 30% від-
повідно. Слід відзначити, що змінна продуктивність аналогічних базових 
МТА на основі Т-150К (які випробовувались паралельно з новими) також пе-
ревищувала нормативну, але була нижчою за продуктивність нових агрегатів 
на основі МЕЗ-200. 



Продуктивність, трудоємкість агрегатування та маневреність МТА на 
базі МЕЗ-200 і Т-150К на культивації ґрунту плоскорізом КПШ-3,8 були 
практично однаковими. Економія витрат палива складала 14-15%. 

Випробування МЕЗ-200 і трактора Т-150К з двома культиваторами 
КПС-4 і 8 боронами БЗТС-1,0 проводили на швидкостях 6,5-10,5 км/год. Тя-
гове навантаження на цих операціях дорівнювало 28-32 кН. При глибині об-
робітку ґрунту 8-10 см буксування рушіїв МЕЗ-200 складало 12%, а буксу-
вання рушіїв Т-150К- близько 18%.  Економія палива новим МТА- 16-18%. 

Iз зростанням робочої швидкості суттєвого зростання тягового опору 
технологічної частині МТА не спостерігалось. Але на підвищеній швидкості 
не видержувалась рівномірність глибини обробітку. 

МЕЗ-200 і трактор Т-150К задовільно агрегатуються з культиватором 
КШУ-12. Продуктивність обох агрегатів була практично однакова при мен-
ших (на 20%) погектарних витратах палива МТА на основі МЕЗ. При роботі 
цього енергетичного засобу з культиватором КШУ-12 замість 2-х КПС-4 
зменшуються витрати палива, краще використовується потужність двигуна. 

Загальний висновок. При використанні МЕЗ-200 на операціях по осно-
вному обробітку ґрунту продуктивність праці МТА на його основі у гіршому 
випадку не поступаються по зазначеному показнику аналогічним агрегатам 
на основі колісного трактора Т-150К. Щодо питомих витрат палива, то у но-
вих МТА вони менші як рахунок більш економічного двигуна МЕЗ, так і за-
вдяки менших витрат на його переміщення і буксування. Остання перевага 
пояснюється більш розвинутою ходовою системою МЕЗ-200 та кращою про-
явою “multipass” ефекту. 

Енергетичний модуль МЕЗ може досить ефективно використовуватися 
на тягово-привідних операціях. В процесі експлуатаційно-технологічних ви-
пробувань цього енергетичного засобу з розкидачами мінеральних (РУМ-8) 
та органічних (ПРТ-10) добрив, а також силосозбиральним комбайном КСС-
2,6 встановлено, що у всіх варіантах агрегатування потужність двигуна вико-
ристовувалась не більше, ніж на 55%. Це засвідчує про високі потенційні 
можливості експлуатації ЕМ МЕЗ з більш енергоємкими тягово-привідними 
машинами. 

У порівнянні з аналогічними агрегатами на базі трактора Т-150К про-
дуктивність нових МТА знаходилась на одному рівні, а питомі витрати пали-
ва були нижчі на 20- 25%. Пояснюються це як меншою (на 2,8 т) масою ЕМ 
МЕЗ, так і кращою економічністю його двигуна. 

Позаяк радіус повороту у енергетичного модуля МЕЗ-200 на 1,2 м 
менший, ніж у Т-150К, то витрати часу на повороти у нових МТА на 8-10% 
нижчі, ніж у базових. Якість виконання технологічних процесів всіма агрега-
тами відповідала агротехнічним вимогам. 

Слід відзначити, що в силу своєї високої універсальності МЕЗ може 
широко використовуватися на транспортних роботах як з багатовантажними, 
так і сідельними напівпричепами. типу ОдАЗ - 885. З корисною масою 8100 
кг МЕЗ-200 може рухатися по польовій дорозі зі швидкістю до 28 км/год. Під 
час руху на асфальтованій дорозі з таким навантаженням достатнього актив-



ного приводу задніх коліс енергетичного модуля МЕЗ. Привід переднього 
мосту ЕМ та коліс ТМ може бути відключеним. Проте при переміщенні на 
злущеному полі активними повинні бути всі три мости. 

Висока стійкість руху МЕЗ УПП (із-за збільшеної поздовжньої бази) 
дозволяє   реалізувати на його основі 18- рядну систему вирощування про-
сапних культур (Вр = 12,6 м) із міжряддями 70 см. На посіві технологічний 
модуль МЕЗ-200 агрегатувався із 12- рядною пневматичною сівалкою конс-
трукції ПФ IМЕСГ (умовна марка СПЧ-12). В передній частині до нього при-
єднували напівнавісну зчіпку СН-75, на крила якої навішували трьохсівальні 
секції під умовною маркою СПЧ-3 (плакат). Вакуум для них забезпечував 
спеціально розроблений в ПФ IМЕСГ газоструминний компресор. Ексгаустер 
задньої сівалки мав привід від ВВП технологічного модуля МЕЗ-200. 

На міжрядному обробітку використовували культиватор КРН-8,4 та дві 
бокові секції під умовною маркою КРН-2,1. Ширина захвату кожного боко-
вого знаряддя відносилось до ширини захвату центрального як 1:4. 

За 10 годин роботи такими МТА можна засіяти і відповідно обробити 
не менше 100 га просапних культур.  Ступінь завантаження двигуна МЕЗ 
знаходився при цьому на рівні 70%. Цей факт вказує на те, що практична ре-
алізація 18- рядної системи просапних можлива на основі одного тільки енер-
гетичного модуля. Проте поздовжня база останнього дорівнює 2,7 м проти 
5,3 м у МЕЗ-200, в результаті чого МТА на базі одного ЕМ більш чутливий 
до збурюючого впливу, що відповідним чином відбивається на стійкості його 
руху (тобто вона погіршується). 

Високі тягово-енергетичні властивості МЕЗ універсально-просапного 
призначення створюють реальні передумови для реалізації 24-рядної 
(Вр=16,8 м) системи вирощування просапних культур. Підтвердженням цьо-
му є результати досліджень  в умовах імітації МТА у складі МЕЗ-200, зчіпки 
СН-75 та трьох культиваторів КРН-5,6.  

 
Конструкція та коротка технічна характеристика МЕЗ загального приз-

начення (ЗП) 
Енергетичний модуль МЕЗ загального призначення (МЕЗ-300, рис.2) 

відрізняється від серійного трактора Т-150К наявністю синхронного приводу 
ВВП і двигуном СМД-601. Останній обладнаний коректором-перемикачем, 
який дозволяє в польових умовах здійснювати перерегулювання потужності 
дизеля з 162 до 190 кВт. 

Технологічний модуль МЕЗ-300 виконаний на базі заднього моста тра-
ктора Т-150К. Всі його вузли, за винятком навісного і переднього зчіпного 
механізмів, - штатні. Задній навісний пристрій взятий від трактора К-700. 

Відносна кутова рухливість модулів МЕЗ-300 в горизонтальній і верти-
кальній площинах така ж, як і у МЕЗ-200 (±30о  та ±15о відповідно). 



 
  
Рис.2 - Модульний енергетичний засіб перемінного тягового класу 3-5 

(МЕЗ-300) 
Випробування МЕЗ-300 на безполицевому обробітку (КПШ-9), чизе-

люванні (ПЧ-4,5), дискуванні (БД-10) та суцільній культивації (4 КПС-4+ 
16БЗТС-1,0) ґрунту показали, що по своїм тягово-енергетичним та агротехні-
чним показникам агрегати на основі нового енергетичного засобу відповіда-
ють як нормативним, так і дійсним показникам аналогічних агрегатів на базі 
трактора класу 5 (К-700). Виняток складають орні МТА. Використання МЕЗ-
300 на оранці в агрегаті з плугом ПНЛ-8-40 у порівнянні з МТА в складі Т-
150К і ПЛН-5-35 дозволяє підвищити продуктивність праці не менше, ніж на 
60% і знизити погектарні витрати палива не менше, ніж на 30% [1]. Вказаний 
результат забезпечується особливостями агрегатування МЕЗ з плугом. 

Під час вибору схеми приєднання цього знаряддя до МЕЗ необхідно 
враховувати напрямок тяги, який істотно впливає як на тяговий опір, так і на 
стійкість руху орного агрегату. Напрямок тяги визначається положенням 
проекцій на горизонтальну площину двох точок: миттєвого центру обертання 
(МЦО) навісного механізму технологічного модуля МЕЗ і так званого “цен-
тру опору” (ЦО) плуга. 
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Тема 3 «ЕРГОНОМIЧНI ВЛАСТИВОСТI ТА ЕКОЛОГIЧНА БЕЗПЕЧНIСТЬ 

НОВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ЗАСОБIВ» 
 
Основні напрямки зменшення ущільнюючого впливу ходових систем 

енергетичних засобів та сільськогосподарських машин і знарядь на грунт 
В результаті досліджень серійної техніки з'ясовано, що переущільнення 

ґрунту: 
- погіршує його структуру, аерацію, водопроникність, нітріфікаційну 

здатність; 
- погіршує мікрорельєф агрофону та умови проведення наступних тех-

нологічних операцій; 
- знижує ефективність дій мінеральних добрив і сприяє розвиткові еро-

зійних процесів; 
- підвищує тяговий опір грунтообробних машин, за рахунок чого на 10-

17% зростають питомі витрати енергії та палива; 
- призводить до зменшення урожайності зернових колосових та проса-

пних культур на 2-15%; 
- визиває зниження технічної продуктивності агрегатів на 8-12% [1]. 
Основними шляхами суттєвого зменшення ущільнюючого впливу ру-

шіїв МТА на грунт є: 
Технологічні заходи: 
- проведення польових робіт в найбільш сприятливі для розпушування 

ґрунту періоди. Суворе дотримування технологічної дисципліни; 
- застосування сівозмін, які послаблюють грунтоерозійні процеси; 
- суміщення операцій, виконуємих за один прохід агрегату, що змен-

шує додаткові енерговитрати, пов'язані з розпушуванням слідів після прохо-
ду ходових систем МТА. Впровадження цього прийому забезпечується висо-
кою функціональною універсальністю та задовільною адаптивністю нових 
енергетичних засобів до існуючого та нового парку с.-г. знарядь; 

- впровадження чизельного обробітку ґрунту, який менш енергоємкий у 
порівнянні з відвальною оранкою, руйнує плужний спід і дозволяє вдвічі бі-
льше накопичувати і зберігати вологу в грунті; 

- впровадження нульового обробітку ґрунту; 



- застосування технологічних колій на вирощуванні зернових колосо-
вих культур з відстанню між ними не менше 21 м; 

Конструктивні заходи: 
- широке застосування тягово-привідних агрегатів; 
- використання широкопрофільних (арочних) шин з низьким внутріш-

нім тиском повітря; 
- оснащення енергетичних засобів здвоєними або строєними колесами; 
- використання модульних енергетичних засобів; 
- застосування гусеничних енергетичних засобів на основних польових 

роботах при підвищеній вологості ґрунту; 
- оснащення гусениць асфальтохідними накладками, впровадження гу-

моармованих гусениць; 
- обладнання колісних енергетичних засобів напівгусеничним ходом 

тощо. 
 
Методика вибору шин для сільськогосподарської техніки по її      впли-

ву (тиску) на грунт 
Нині рівень впливу рушіїв на грунт регламентується нормативними до-

кументами.  При їх (рушіїв) виборі необхідно визначити параметри шин, які 
б відповідали вимогам для роботи на заданому агрофоні. Вихідними даними 
при цьому є навантаження на одиничний колісний рушій та допустимий мак-
симальний тиск на грунт. Розрахунок параметрів проводиться в наступному 
порядку [2]: 

1. Виходячи із компоновочних та конструктивних міркувань задається 
діаметр обода колеса (насадовий діаметр - d) та зовнішній діаметр шини Д. 

2. Визначається висота профілю шини (Н) по формулі: 
 

Н= (Д-d)/2 
 
3. Розраховується значина допустимого деформування ([h]) шини 
 

[h]=[]·H, 
 

де []- відносна допустима деформація шини (приймається залежно від 
профілю. Для звичайних шин []=0,14-0,19; для арочних шин []=0,25; для 
пневмокотків []=0,20. 

4. Враховуючи задану значину  максимально допустимого тиску на 
грунт ([Qmax]) визначають відповідний середній (Qср) тиск на жорстку ос-
нову: 

 
Qср= [Qmax]·K1/K2, 

 

де -K1,K2 - поправкові коефіцієнти, які враховують відповідно діаметр 
шини і поздовжню нерівномірність розподілу тиску по її площі контакту [3]. 



5. Знаходиться контурна площа пятна контакту шини (Fк) на жорстку 
основу: 

 
Fк= Gк/Qср, 

 
де Gк- навантаження на шину. 

6. Розраховуються розміри пятна контакту: 
а) половина довжини пятна контакту 
 

Ак=К3·(Д·[h] - [h]2)1/2, 
 
де К3- емпіричний коефіцієнт, який враховує зменшення довжини кон-

такту у порівнянні з розрахованою. Значина коефіцієнта К3 наступна: 
- 0,70- при Д 900 мм; 
- 0,75- при 900 < Д  1100 мм; 
- 0,79- при Д > 1100 мм; 
- 0,81- для арочних шин. 
 
б) половина ширини п'ятна контакту 
 

Вк= Fк/(Ак··), 
 

де - поправковий коефіцієнт, який враховує відхилення форми п'ятна 
контакту від еліпса; =1,02. 

7. Знаходиться ширина профілю шини по формулі [3]: 
 

Вш= 1,25·(В2к/[h] +[h])- H  
 
8. Знаходиться відношення Н/Вш і оцінюється отриманий профіль ши-

ни на відповідність заданому по [5]. Якщо профіль шини не відповідає зада-
ному, необхідно повернутися до пункту 3 і уточнити розрахунки. 

9. Використовуючи отримані розраховані значини Ак, Вк, Fк та Qср, 
визначають максимальну нормальну напружину в грунті на глибині 0,5 м по 
[3] і порівнюють з допустимою по [6]. На основі отриманої інформації прий-
мається рішення про можливість і шляхи забезпечення (включаючи тиск по-
вітря в шинах) заданих норм впливу рушіїв на грунт. 

10. Оцінюється можливість конструктивного здійснення отриманого 
результату виходячи із допустимих габаритів, компоновки, агрегатування і 
наявності шин.  Розглядається варіант здвоєння чи строєння коліс. 

Представлена методика може бути використана як на етапі конструю-
вання енергетичних засобів та сільськогосподарських машин, так і на етапі їх 
широкої практичної експлуатації в реальних виробничих умовах.  

  



Передумови розробки колійної системи землеробства 
 Нині практично в усьому світі найбільш актуальною є проблема пере-

ущільнення ґрунту ходовими системами енергетичних засобів та сільського-
сподарських машин. Спроба  вирішити цю проблему шляхом застосування 
шин низького тиску, здвоєних і навіть строєних коліс, скорочення числа про-
ходів МТА по полю тощо, дає лише частковий ефект. 

В цілому негативний вплив ходових систем МТА на грунт у крайньому 
разі не зменшується. Основна причина полягає в тому, що переущільнення 
орного горизонту, як відомо, залежить не стільки від питомого тиску на гру-
нт, скільки від загального навантаження на вісь. Крім того, бажання достиг-
нути меншого ущільнення середовища розвитку культурних рослин знахо-
диться у певному протиріччі з проблемою підвищення продуктивності ма-
шинно-тракторних агрегатів. Завдяки існуючій тяговій концепції розвитку 
енергетичних засобів це безумовно супроводжується збільшенням їх маси. 
Причому незалежно від того яким шляхом здійснюється ріст продуктивності 
праці МТА: за рахунок збільшення ширини захвату чи за рахунок підвищен-
ня швидкості робочого руху, оскільки потужність двигуна та маса серійних 
енергетичних засобів зв'язані прямопропорційною залежністю. 

Не вирішує проблеми і застосування комбінованих МТА. Так, згідно 
даних Національної лабораторії динаміки грунтів США більше 75% збитків 
від переущільнення припадає на самий перший контакт рушія з грунтом [1]. 
Тому скорочення кількості проходів агрегатів по полю не досить ефективно з 
точки зору запобігання суттєвих змін структурного складу ґрунту. Підкрес-
люється, що навіть при нульовому обробітку ґрунту не зменшується небезпе-
ка переущільнюючого впливу збоку ходових систем МТА. 

Застосування гусеничного рушія замість колісного хоча і зменшує не-
гативний вплив на грунт, однак є далеко не радикальним засобом вирішення 
цієї проблеми. Результати багаторічних досліджень Південного філіалу 
IМЕСГ по підтвердженню цього факту вже приводились раніше. 

Iз приведеного вище аналізу витікає, що традиційні методи зменшення 
ущільнюючого впливу ходових систем на грунт бажаного ефекту не дають. I 
цей результат цілком закономірний, оскільки існуючі технології вирощуван-
ня сільськогосподарських культур не вирішують основного протиріччя сис-
теми “рушій -грунт”. Суть її полягає в тому, що для досягнення високих 
тягово-зчіпних властивостей енергетичного засобу рушії останнього по-
винні контактувати з сухим і ущільненим грунтом, в той час як для но-
рмального росту культурних рослин потрібне оптимально вологе і пухке 
середовище. 

Ці вимоги є абсолютно альтернативними. Їх поєднання можливе тіль-
ки при рухові МТА по постійній технологічній колії (ПТК). Мається на 
увазі повне виключення ґрунту в зоні вирощування сільськогосподарських 
культур і ущільнення його в зоні проходу рушіїв (у крайньому разі важких 
енергетичних засобів). Робоча ширина захвату усіх МТА при цьому або дорі-
внює, або кратна кроку ПТК. Поверхня слідів останньої, як вважають деякі 
вчені, повинна на 7-10 см підноситися над поверхнею агрофону.  Практичне 



здійснення такої мети потребує розробки спеціальної технології прокладання 
ПТК. 

  
Суть та техніко-економічна ефективність вирощування с.-г. культур із 

застосуванням постійної технологічної колії 
Слід відзначити, що частина поля (8-10%) припадає на сліди постійної 

технологічної колії. Залежність сумарної її значини (S) від кроку ПТК (Н) за-
довільно апроксимується залежністю виду: 

 
S= C+D/H, 

 
де С і D- постійні коефіцієнти. 

Не дивлячись на те, що з ростом Н площа слідів ПТК зменшується, збі-
льшення кроку постійної технологічної колії доцільно (а іноді і технічно мо-
жливе) тільки до певної значини. Враховуючи функціональний зв'язок Н з 
робочою шириною захвату МТА (Вр), можна припустити, що максимальна 
значина кроку ПТК буде визначатися тяговим опором технологічної частини 
МТА на самій енергоємкій операції та тягово-зчіпними властивостями вико-
ристовуємих при цьому енергетичних засобів: на вирощуванні просапних ку-
льтур Нmax=12,6 м, а на вирощуванні зернових - 18 м. 

Світовою практикою уже накопичений певний досвід в напрямку ви-
вчення та практичної реалізації системи колійного землеробства. Роботи ве-
дуться в США, Ізраїлі, Австралії, Англії, країнах Західної Європи, в Росії та 
Україні. Досить часто агрегати комплектуються або на основі модифікованих 
с.-г. енергетичних засобів, або на базі самохідних агромостів з шириною за-
хвату 6-10 м. 

Вітчизняна наука намагається реалізувати технологію вирощування 
сільськогосподарських культур із застосуванням ПТК на основі використан-
ня як перспективних, так і серійних енергетичних засобів. Так, Українським 
НДI грунтознавства та агрохімії разом з Харківським СГI проводились дослі-
дження по визначенню ефективності застосування постійної технологічної 
колії на вирощуванні просапних культур. Прокладання ПТК, крок якої стано-
вив 5,4 м, здійснювалось одночасно з боронуванням зябу. При виконанні всіх 
наступних операцій енергетичні засоби рухались тільки по слідах технологі-
чної колії [2]. 

З 1989 року дослідження по застосуванню ПТК у сільськогосподарсь-
кому виробництві проводить Південний філіал IМЕСГ. Розроблені ним ком-
плекси машин призначені для реалізації колійного землеробства з кроком 8,4 
та 12,6 м- на вирощуванні просапних, і з кроком 10,5 м- на вирощуванні зер-
нових колосових культур. Досліджувані МТА складались як на базі серійних 
тракторів Т-150 та ЮМЗ-6, так і на основі перспективного модульного енер-
гетичного засобу перемінного тягового класу 2-4 (МЕЗ-200) [4-6]. 

У чому ж полягає суть колійної системи землеробства та яка її ефекти-
вність та перспективи? 



По відомим причинам основна доля переущільнення припадає на ве-
сінній період польових робіт. Тільки, скажімо, на вирощуванні просапних 
культур за цей час проводиться, як правило, сім технологічних операцій: бо-
ронування зябу, ранньовесіння та передпосівна культивації, посів з наступ-
ним коткуванням, досходове та післясходове боронування посівів. 

У випадку застосування традиційної технології робоча ширина захвату 
використовуємих при цьому агрегатів різна. Що стосується технології, яка 
передбачає застосування маршрутизованого руху МТА, то робочий захват 
технологічної частини кожного із них кратний кроку прокладання ПТК. В бі-
льшості випадків величина кратності дорівнює 1. 

Після виконання перерахованих операцій існуючим та новим комплек-
сами машин площа ґрунту, що зазнав ущільнення збоку ходових систем ене-
ргетичних засобів, у другому випадку (тобто при використанні ПТК) у 2,7 ра-
зи менший (див.рис. 1). 

 

 
 
Рис. 1 - Схема розміщення слідів  рушіїв енергетичних засобів на ви-

рощуванні  просапних (кукурудзи) з використанням ПТК (б) і без неї (а) 
  
Аналогічні дані отримані академіком В.В.Мєдвєдєвим на вирощуванні 

цукрового буряку, кукурудзи та озимої пшениці (табл.1) 
Таблиця 1 - Площа ущільнення поля (м2) при різних технологіях виро-

щування сільськогосподарських культур 
Культура По існуючій технології По новій технології 
Буряк 29218 17538 
Кукурудза 28966 15238 
Пшениця 22542  8296 

 



Одним із передбачаємих результатів застосування маршрутизованого 
руху МТА є підвищення врожайності с.-г. культур. 

Проте суттєвий ефект при цьому може бути отриманий тільки після до-
вгочасного впровадження ПТК. 

Більш реальним ефектом, який можна отримати уже на першому році 
впровадження системи землеробства з постійною колією, є зменшення витрат 
енергії МТА, оскільки рух по слідах ПТК однозначно характеризується як 
ростом тягово-зчіпних властивостей енергетичного засобу, так і значним 
зниженням опору на його кочення. Із результатів досліджень проведених в 
Австралії, витікає, що щільність ґрунту в зоні доріжок технологічної колії 
приблизно у 5 разів вища, ніж щільність ґрунту основного агрофону. В ре-
зультаті тяговий ККД енергетичного засобу зростає не менше, ніж на 8%, а 
витрати палива зменшуються на 11%. 

Аналогічні результати отримані ПФ IМЕСГ при дослідженні руху по 
ПТК агрегату у складі МЕЗ-200, зчіпки СН-75, центрального культиватора 
КРН-8,4 та двох бокових культиваторів під умовною маркою  КРН-2,1. 

Застосування ПТК передбачає збільшення швидкості робочого руху 
МТА. Пояснюється це як зменшенням буксування, так і покращенням плав-
ності переміщення енергетичного засобу при маршрутизованому рухові. 

Слід також відзначити, що рух агрегатів по постійній колії створює ос-
нову для широкого впровадження автоматизації на вирощуванні сільськогос-
подарських культур. Роботи у цьому напрямку ведуться в багатьох країнах 
світу.  

 
Вимоги до енергетичного засобу, використовуємого для вирощування 

с.-г. культур із застосуванням ПТК 
Результати багаторічних теоретичних та експериментальних дослі-

джень на вирощуванні сільськогосподарських культур із застосуванням пос-
тійної технологічної колії дозволили  зробити висновок, що ефективне впро-
вадження нової колійної системи землеробства можливе при виконанні на-
ступних вимог до параметрів ПТК, енергозасобу  та технологічної частини 
МТА. 

Вимоги до параметрів постійної технологічної колії: 
- прямолінійність слідів ПТК повинна відповідати вимогам (як най-

більш суворим) до прямолінійності посівів просапних культур. Згідно агро-
технічних вимог [1] відхилення осьової лінії рядка просапних на довжині 50 
м не повинне перевищувати 5 см. Дослідження показують, що досягнення на 
практиці даної вимоги цілком можливе. 

- стабільність кроку прокладання ПТК повинна відповідати вимогам до 
стикових міжрядь просапних культур. Відхилення ширини останніх не по-
винне перевищувати 5 см [1].  Реальні значини середнього квадратичного 
відхилення кроку ПТК від заданого, як витікає із багаторічних досліджень, 
можуть вписуватися в ці рамки, якщо енергетичний засіб та МТА на його ос-
нові будуть повністю відповідати сформульованим по відношенню до них 
вимогам (див. нижче). 



- прокладання слідів ПТК допустиме на полях зі схилом не більше 3о. У 
противному випадку можлива водна ерозія ґрунту в зоні пролягання слідів 
постійної технологічної колії. Слід підкреслити, що основна площа полів 
півдня України відповідає цій вимозі. 

Вимоги до енергетичного засобу: 
- номінальне тягове зусилля при крокові ПТК 8 м і більше - не менше 

30 кН. Дослідженнями встановлено [2], що найбільш ефективним є варіант 
вирощування с.-г. культур з ПТК, крок якої 8 м і більше. Для агрегатування 
грунтообробних знарядь з такою шириною захвату потрібен енергетичний 
засіб, номінальне тягове зусилля якого не менше вищевказаного. 

- бажано, щоб ходова система була колісною. У цьому випадку глибина 
слідів ПТК є більшою і значно рівнішою у поздовжньому напрямку. Остан-
ній момент позитивно впливає на плавність ходу енергетичних засобів під 
час їх руху по ПТК.  

- наявність переднього навісного пристрою, конструктивні параметри 
якого не допускають розвантаження керованих коліс при роботі з фронталь-
ним знаряддям чи машиною.  

- компоновка - інтегральна або класична з можливістю руху реверсом. 
У цьому випадку ймовірність розвантаження керованих коліс енергетичного 
засобу від впливу тягового опору передньонавісного знаряддя значно змен-
шується. 

- при прокладанні слідів ПТК тиск в шинах повинен бути максималь-
ним. Цим самим забезпечується максимальна значина глибини, а значить і 
наступного візуального відсліджування  слідів ПТК. 

- рушії повинні вписуватися в міжряддя вирощуємих просапних куль-
тур. Зазначена вимога стосується енергетичних засобів, експлуатація яких 
планується на вирощуванні просапних культур. 

Вимоги до технологічної частини МТА: 
- відсутність повороту в горизонтальній площині відносно енергетич-

ного засобу під час руху на гоні. Вільне приєднання технологічної частини 
МТА до енергетичного засобу являє. собою фізичний маятник з його незале-
жним ступенем вільності. В результаті під час руху агрегату по ПТК причіп-
не знаряддя завдяки вільним коливанням в горизонтальній площині може за-
гортати її (колії) сліди. Жорстке приєднання технологічної частини МТА до 
енергетичного засобу позбавлене такої можливості, що є позитивним наслід-
ком з точки зору подальшого руху агрегатів по ПТК. 

- технічна здійсненність агрегатування спереду чи ззаду та (при необ-
хідності) збоку енергетичного засобу.  

- рівність або кратність (з урахуванням перекриття суміжних проходів) 
конструктивної ширини МТА прийнятому крокові ПТК.  

- наявність маркерних пристроїв під час прокладання слідів ПТК. Виліт 
кожного маркера розраховується з урахуванням кроку технологічної колії.  

- наявність передньонавісного розпушувального знаряддя при прокла-
данні слідів постійної технологічної колії. Дослідженнями встановлено, що 
для досягнення необхідної глибини слідів ПТК, а також потрібної вирівняно-



сті їх в поздовжньому напрямку, спереду агрегату для прокладання слідів те-
хнологічної колії повинне бути розміщене знаряддя для розпушення ґрунту 
[3].  Ширина його захвату (Вп) знаходиться із виразу: 

 
Вп ≥ Вк +b +2·(S+), 

 
де Вк- колія енергетичного засобу; 

b- ширина сліду колеса енергетичного засобу;   
 S- відстань від сліду колії до найближчого робочого органу, при якому 

колія не загортається грунтом. лабораторними дослідженнями встановлено, 
що значина S повинна бути в межах 20- 30 см; 

- перекриття між слідами передньонавісного знаряддя та задніми ро-
бочими органами МТА. 

- наявність пристроїв для запобігання присипання слідів ПТК під час 
виконання операцій, пов'язаних з обробітком ґрунту. В противному випадку 
сліди колії можуть бути повністю загорнуті під час проведення, наприклад, 
культивації ґрунту і стати практично непомітними на час посіву з усіма ви-
пливаючими звідси негативними наслідками.  
 - наявність пристроїв для розпушування слідів постійної технологічної 
колії  на вирощуванні зернових колосових та зернобобових культур. 

 
Загальні положення та визначення мостових енергетичних систем 
Кардинальне підвищення виробництва с.-г. продукції, суттєве вирі-

шення проблеми ущільнення ґрунту і т.д. можна здійснити тільки на сонові 
принципово нових рішень. Одне із них передбачає застосування мостової си-
стеми землеробства, основаної на використанні агромостів та ПТК. 

Агроміст - це потужний сільськогосподарський агрегат, який базується 
на парі рушіїв, що переміщається по напрямниках, прокладених уздовж поля. 
Він дозволяє не тільки виключити негативний вплив ходових систем на гру-
нт, але і впровадити в сільське господарство індустріальні методи виробниц-
тва продукції, характерні для промисловості. Передумовами широкого 
впровадження агромостів полягають в наступному: 

- грунт не підлягає впливу збоку ходової частини агрегату, що практи-
чно виключає її будь-яке ущільнення; 

- продуктивність праці значно зростає із-за збільшення ширини захва-
ту, швидкості руху, суворого додержання прямолінійного переміщення, мо-
жливості цілодобової роботи, використання електроприводу робочих органів, 
застосування електротехнологій тощо; 

- створюється можливість автоматизації всіх технологічних операцій по 
вирощуванню сільськогосподарських культур в оптимально агротехнічні 
строки; 

- виникають умови для ефективного впровадження програмування 
урожаїв. 

Є і інші переваги, які підтверджують великі потенційні можливості мо-
стових агрегатів. Однак, із-за значної матеріалоємкості та високої вартості 



перших варіантів агромостів, а також значних початкових капіталовкладень 
ці агрегати в свій час не знайшли якого-небудь застосування.  

Нині інтерес до мостового землеробства значно зріс. Над створенням 
агромостів працюють в США, Англії, Японії, Польщі, Голандії, Росії, Україні 
та інших країнах. Так, наприклад, в Англії фермер Даулер з 1982 року вико-
ристовує агроміст на площі 94 га. Результати роботи показали, що урожай-
ність вирощуємих культур при цьому збільшилась не 10%, значно зменши-
лась енергоємність ґрунту і т.д. 

В Ізраїлі на базі трактора з двигуном потужністю 180 к.с. розроблено 
агроміст із захватом 6 м, який застосовується на культивації, сівбі, внесенні 
мінеральних та органічних добрив [11].  

Якщо реально підійти до питання конструювання мостових агрегатів, 
то його необхідно вирішувати поетапно. На першому етапі в якості енергети-
чних станцій можна використовувати трактори, а в якості напрямників - ущі-
льнені доріжки чи напрямні борозни (тобто ПТК).  

Один із таких агрегатів представлений на рисунку. Рама 1 з робочими 
органами шарнірно з'єднується із двома колісними енергетичними засобами 
2, які переміщаються по напрямним доріжкам (ПТК).  

При координатному способі руху, коли рама 1 не розвертається, енер-
гетичні засоби в кінці гону роблять синхронний поворот на 90о і переходять 
на іншу позицію. Таку схему можна використовувати з робочими органами 
ненаправленої дії (фрезами, боронами, котками тощо). 

При роботі агрегату з робочими органами направленої дії (культивато-
ри, сіялки, лущильники і т.д.) поворот в кінці гону здійснюється наступним 
чином. Спочатку один енергозасіб розвертає раму на іншу позицію шляхом її 
розвороту на 180о, а потім другий енергетичний засіб розвертається на такий 
же кут відносно вертикального шарніру, що з'єднує його з  рамою. 

Застосування на агрегаті системи дублерного водіння енергозасобом - 
роботом із кабіни енергозасобу-лідера дозволяє вдвічі скоротити число меха-
нізаторів в період польових робіт. Мостовий агрегат, виконаний по розгляду-
ваній або подібній схемі, не потребує великих капітальних витрат і його 
створення в найближчий час цілком реальне. З допомогою таких агрегатів 
першого покоління можна буде вирішувати задачі створення більш доскона-
лих автоматизованих мостових агротехнічних комплексів (АМАК) [12]. 
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Рис.1 - Схема мостового агрегату на основі мобільних колісних енерге-

тичних засобів та ПТК 
 
По суті справи АМАК- це самохідний сільськогосподарський завод, 

установлений поперек поля чи групи полів по вій його/її (групи) ширини. За-
водський корпус АМАК, виконаний із полегшених металоконструкцій та 
пластику, піднесений над грунтом на 2-3 м і з допомогою необхідної кількос-
ті опор з електрифікованими ходовими системами установлений на ПТК. Під 
час роботи він повільно (1-5 км/год) переміщається вздовж поля човниковим 
способом. В кінці гону не розвертається, не транспортується із угіддя на 
угіддя і демонтується після закінчення ресурсного строку служіння (25-50 
років).  

Як і на любому заводі, АМАК підключений до державної лінії електро-
передачі, але на стаціонарно, а з допомогою струмознімачів. АМАК має не-
обхідну кількість службових приміщень, включаючи і гігієнічні. 

У вихідній моделі АМАК-системи вирішені питання просторового уз-
годження транспортування технологічного матеріалу, обслуговуючого пер-
соналу, навісних модулів, збирання та зберігання урожаю, оперативного кон-
тролю за технологічним процесом, резервування найбільш відповідальних 
складових частин, ремонту, забезпечення мікроклімату всередині комплексу. 
Основні технічні рішення АМАК- системи виконані на рівні винаходів [13]. 

Не дивлячись на те, що точну економічну оцінку мостовим агрегатам 
нині дати досить складно, посередньо про їх можливості можна судити по 
наступним даним. Одне тільки застосування ПТК дозволило ряду кооперати-
вів бувшої НДР підняти продуктивність праці, знизити працемісткість і під-
вищити урожайність зернових із загальним ефектом 100 марок на 1 га. Пло-
ща землі, відведеної під сліди ПТК, не перевищувала при цьому 10%. 

У 1972-1977 рр. ефективність мостових агрегатів перевірялась на полі-
гоні ПКФ ВIМ у дослідах з використанням електровізка з комплектом сільсь-
когосподарських знарядь, який рухався по стальних рейках. Отримані бага-
тообіцяючі результати: урожай цукрового буряка (без зрошення) -138,4 т/га, 
столового буряка- 41,1 т/га без зрошення, а із зрошенням- 88 т/га. 

Поява мостових агрегатів передбачає широке застосування такого про-
гресивного методу зрошення, як кореневе водопостачання рослин. Урожай-
ність сільськогосподарських культур підвищується при цьому на 20-30%, а 
норма зрошення (у порівнянні із дощуванням) зменшується в 10-15 разів. 

Нині умови для створення мостових агрегатів повністю дозріли, що 
створює потужну основу для переходу до широкого розвертання конструк-
торських робіт по їх розробці та виробничій перевірці.  
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