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ОЦІНКА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОСТІ  
МОБІЛЬНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ 

 
МЕТА РОБОТИ  
Ознайомлення майбутніх фахівців з критеріями оцінки ефективної 

роботи мобільних енергетичних засобів у складі МТА з позиції їх тех-
нологічної універсальності та набуття практичних навичок у методоло-
гії кількісної оцінки останньої. 

 
1 ВКАЗІВКИ З САМОПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ 
1.1 Завдання для самостійної підготовки 
Вивчити: 
- технологічні властивості тракторів [1, с. 328-332]; 
- взаємозв'язок технологічних властивостей і технічних параметрів 

трактора [1, с. 373-374; 410-415]. 
Ознайомитися: 
- з методикою оцінки технологічної універсальності мобільних 

енергетичних засобів (теоретичний матеріал методичних вказівок). 
Скласти звіт по роботі: (розділ 4 методичних вказівок). 
Робота повинна бути оформлена окремим звітом на аркушах  фо-

рмату А4 згідно з вимогами  ДСТ 2.105-95 ЄСКД. 
 
1.2 Питання для самопідготовки 
1. Що розуміють під технологічними властивостями мобільного 

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

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

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

нологічні властивості мобільного енергетичного засобу, їх характерис-
тики та конструктивні параметри трактора, які їх визначають? 

 
1.3 Рекомендована література 
1. Кутьков Г.М. Тракторы и автомобили: теория и технологичес-

кие свойства: Учебник / Г.М. Кутьков - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 506с. 
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2 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
 
2.1 Програма роботи 
2.1.1 Виконуючи роботу, студенту необхідно навчитися: 
− методам аналізу і оцінки відповідності параметрів і характерис-

тик мобільних енергетичних засобів вимогам технологій сільськогоспо-
дарського виробництва. 

2.1.2 Здійснити: 
− кількісну оцінку технологічної універсальності мобільних енер-

гетичних засобів. 
Скласти звіт та захистити роботу. 
 
2.2 Оснащення робочого місця  
1. Робочий зошит. 
2. Методичні вказівки до виконання роботи. 
3. ЕОМ. 
4. Інструкція з охорони праці (відповідно з ДНАОП 0.00-4.25-98). 
 
3 МЕТОДИКА  ВИКОНАННЯ РОБОТИ  
 
3.1 Теоретичні відомості 
Під технологічною універсальністю розуміють здатність енерге-

тичного засобу ефективно виконувати в складі МТА найбільший набір 
сільськогосподарських операцій із загальної їхньої кількості. 

Можна виділити п'ять видів або груп різних робіт, що охоплюють 
практично весь комплекс польових робіт, які виконуються агрегатами 
на основі мобільних енергетичних засобів. Кожний із цих видів робіт 
містить великий і різноманітний перелік технологічних операцій, схо-
жих між собою за призначенням і близьких за технологічними вимога-
ми до параметрів МТА, призначеним для їхнього виконання. Функціо-
нальна залежність, яка визначає ефективність використання енергетич-
ного засобу на окремих видах робіт, має вигляд: 

УТ = f ( αа, αп, αм.о, αуб, αтр ), 
де αа, αп, αм.о, αуб, αтр – показник можливості ефективного викорис-

тання мобільного енергетичного засобу відповідно в складі начіпних 
комбінованих агрегатів, на грунтообробних операціях, на міжрядній 
обробці просапних культур, на збиральних роботах, включаючи кормо-
збиральні операції, на транспортних роботах.  
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Якщо прийняти, що значимість всіх п'яти видів робіт однакова, а 
значить і коефіцієнти вагомості показників α на всіх видах робіт рівні 
між собою, то технологічна універсальність може бути виражена як се-
реднєарифметичне значення α на всіх п'яти видах робіт:  
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Показник αа – можливості ефективного використання мобільного 
енергетичного засобу в складі начіпних комбінованих агрегатів, розра-
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де zор – кількість технологічних просторів для приєднання знарядь 
на оцінюваному тракторі; 

zор.max = 3 – максимально можлива кількість технологічних просто-
рів для приєднання знарядь, що властиво для сучасних енергетичних 
засобів; 

zем.тр. - кількість технологічних просторів на оцінюваному тракторі 
для розміщення ємностей з технологічним матеріалом; 

zем.max = 2 – максимально можлива кількість ємностей з технологі-
чним матеріалом, що властиво для сучасних енергетичних засобів; 

ТВОМ – показник наявності переднього ВВП трактора; 
mп.н.с. – вантажопідйомність передньої навісної системи оцінюва-

ного трактора, кг; 
mз.н.с. – вантажопідйомність задньої навісної системи оцінюваного 

трактора, кг; 
mтр.б – експлуатаційна маса трактора з баластами, кг. 
Наявність переднього навісного пристрою є обмежувальним пара-

метром для енергетичних засобів, які використовуються у складі комбі-
нованого начіпного агрегату. Тому що без цього механізму енергетич-
ний засіб не може бути використаний в складі начіпного комбінованого 
агрегату. При оцінці технологічної універсальності такого енергетичного 
засобу αа варто приймати рівним нулю. 

Наявність переднього ВВП будемо оцінювати за показником ТВОМ, 
яке буде приймати значення: ТВОМ = 1, якщо трактор оснащений перед-
нім ВВП, і ТВОМ= 0, якщо на тракторі відсутній передній ВВП. 

Наявність технологічного простору для приєднання знарядь буде-
мо оцінювати умовно одиницею кожне zор, а простір для розміщення 
ємностей з технологічним матеріалом 0,5 – кожне zем. 
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Показник αп – показник можливості ефективного використання 
мобільного енергетичного засобу в складі орного агрегату, розрахову-
ється за рівнянням: 
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де Ркр н – номінальне тягове зусилля трактора, кН; 
Ркр.н. mах – максимальна величина номінального тягового зусилля, 

кН, за ГОСТ 27021-86 для універсально-просапних тракторів (тяговий 
клас 2) Ркр.н.mах=27 кН і для тракторів загального призначення (тяговий 
клас 6)  Ркр.н. mах=72кН; 

Етр – енергонасиченість трактора, кВт/т; 
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 симетрич-

ному приєднанні до нього агрегатуємого плуга, м; 
Вд – дійсна ширина колії трактора, м; 
qтр – тиск рушіїв на ґрунт, кПа;  
qГОСТ =80 кПа – тиск рушіїв на ґрунт за ДСТУ 4521:2006 «Техніка 

сільськогосподарська мобільна. Норми дії ходових систем на ґрунт». 
Відомо, що найкращий варіант агрегатування плуга – це симетри-

чне його приєднання до трактора, тобто поперечний зсув відсутній       
(е = 0), в такому випадку теоретична колія енергетичного засобу пови-
нна дорівнювати: 

    Вт = bk·(n + 1) - 2·A – b;    (4) 

    В′т = bk·(n + 1) + b,     (5) 
де Вт, В′т - колія енергетичного засобу при переміщенні рушіїв йо-

го правого борту поза борозною і у борозні відповідно;  
bk - конструктивна ширина захвату корпуса плуга;  
n - число корпусів знаряддя;  
А – відстань від борозни до зовнішньої крайки рушія; b - ширина 

рушія трактора. 
Значення еталонної енергонасиченості становить 15 кВт/т для трак-

торів колісної формули 4К4 і визначає оптимальне відношення потужно-
сті і маси трактора. Також вона характеризує роботу трактора при номі-
нальному тяговому зусиллі і відповідної їй швидкості, а отже й при мак-
симальному тяговому ККД ηтmax. У зв'язку із цим, порівнюючи енергона-
сиченість оцінюваного трактора з еталонною енергонасиченістю можна 
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визначити наскільки вона відповідає еталонним умовам роботи і опти-
мальному відношенню потужності та маси трактора. 
 Тиск рушіїв на ґрунт qтр можна визначити за рівнянням М.І. Ляс-
ко: 
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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 

  
шшшш b

D
х

b

D
прита

b

D
при

b

D
х ⋅=≥≤= 6,64,34,3 .  (7) 

Показник αм.о - показник можливості ефективного використання 
мобільного енергетичного засобу на міжрядній обробці просапних 
культур (визначається тільки для універсально-просапних тракторів, 
для тракторів загального призначення приймають амо=0) розраховується 
за рівнянням: 
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де ТBк – діапазон регулювання ширини колії оцінюваного тракто-
ра, мм; 

ТBкmax = 700 мм – максимальна величина регулювання ширини ко-
лії із числа серійних тракторів; 

hпр – агротехнічний просвіт оцінюваного трактора, мм;  
hпрmax – максимальна величина агротехнічного просвіту, яка влас-

тива сучасним тракторам, hпрmax = 700 мм; 
bш – ширина шини колеса оцінюваного трактора, м;  
bпр – простір у міжрядді за винятком захисної зони, м, розміри яко-

го залежать від ширини міжряддя і захисної зони: 
bпр = с – 2∙ bз, 

де с – ширина міжряддя, м; 
bз – захисна зона, м. 
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Захисна зона bз – це відстань між осьовою лінією рядка рослин і 
кромкою колеса або гусениці. Для кожної культури рекомендується 
конкретна захисна зона. Відомо, що для кукурудзи та соняшника із ши-
риною міжряддя 0,7 м захисна зона становить bз=0,2 м. 

Показник αуб – показник можливості ефективного використання 
мобільного енергетичного засобу на збиральних роботах (розглядається 
окремо для агрегатів із причіпними збиральними машинами та для аг-
регатів з високопродуктивними начіпними машинами, які вимагають 
високої потужності (150 кВт і більше) на привід робочих органів через 
ВВП) розраховується за рівнянням: 

 
2
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= ,  (9) 

де Nе – ефективна потужність двигуна, кВт; 
Nе max= 445 кВт – величина базової (максимальної) потужності; 
Ттрс – тип трансмісії на привід ходових коліс, Ттрс.=1, якщо на тра-

кторі використовується безступінчаста автоматично регульована 
трансмісія, і Ттрс.=0,5, якщо на тракторі використовується механічна 
ступінчаста трансмісія. 

При відсутності фронтального навісного механізму на тракторі, 
або реверса привода ходових коліс і робочого місця тракториста з ме-
ханізмами керування і приладами, або ВВП, здатного працювати з ви-
соким навантаженням тривалий час приймається αуб=0. 

Причіпні збиральні машини, як правило, не вимагають додаткових 
пристроїв до тракторів, які випускають серійно. Найбільш специфічні ви-
моги до енергетичного засобу пред'являють високопродуктивні начіпні 
кормозбиральні машини. 

Збиральні операції відрізняються від інших польових операцій 
тим, що вимагають більшу потужність на привід робочих органів кор-
мозбиральної машини через ВВП при малій величині тягового опору 
агрегату. Тому енергетичні засоби, призначені для роботи з високопро-
дуктивними кормозбиральними машинами, повинні бути оснащені дви-
гуном високої потужності 150…250кВт. Гранична потужність сучасних 
кормозбиральних енергетичних засобів становить 445 кВт – Jaguar-900, 
BIG X V8. Це значення Nе приймаємо в якості базового. Однак з по-
явою більш потужних кормозбиральних енергетичних засобів це зна-
чення може уточнюватися. 

Повний реверс трансмісії і робочого місця тракториста необхідні 
для того, щоб можна було працювати однаково зручно при виконанні 
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сільськогосподарських операцій, які вимагають рух енергетичного засо-
бу переднім і заднім ходом. Відсутність реверса позбавляє машину не-
обхідної технологічної універсальності. 

При оцінці технологічної універсальності необхідно враховувати 
здатність ВВП тривалий час передавати повну потужність двигуна (tвом) 
при високому ККД. Це вимога до параметрів ВВП, так само як і вимога 
реверсивності трансмісії та робочого місця тракториста є обмежуваль-
ною. 

Передня навісна система необхідна в першу чергу для навішуван-
ня вантажів, які забезпечують поздовжню стійкість кормозбирального 
агрегату. Така необхідність виникає у зв'язку з тим, що навішувана по-
заду кормозбиральна машина має велику масу. Поряд із цим передня 
навіска служить для навішування знарядь або ємності з технологічним 
матеріалом. Наявність переднього навішування є обмежувальним пара-
метром. 

Показник αтр визначається номінальною годинною продуктивніс-
тю на транспортних роботах і розраховується за рівнянням: 

 
maxmax

тр.α ν

ν

⋅

⋅
=

г

трг

Q

Q
,  (10) 

де QГ – вантажопідйомність тракторного причепа, т;  
QГmax – максимально можлива вантажопідйомність тракторного 

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

vтр – транспортна швидкість трактора, км/год;  
vmax =60 км/год – максимальна швидкість трактора, що є гранич-

ною для сучасних колісних тракторів. 
 
3.2 Постановка завдання до роботи 
Оцінити технологічну універсальність тракторів універсально-

просапного ЛТЗ-155 і загального призначення К-744Р-05 (рис. 1). За тра-
ктор-аналог, з яким порівнюється оцінюваний трактор, прийняти FENDT 
716 VARIO для трактора ЛТЗ-155 і CLAAS XERION 3300 TRAC - для 
трактора типу К-744Р-05. У табл. 1 наведені необхідні для розрахунку 
показники технічної характеристики тракторів.  
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Рисунок 1 – Оцінювані трактори та їх аналоги за завданням 

 
Таблиця 1 – Технічні характеристики порівнюваних тракторів 

Загального  
призначення 

Універсально-
просапного  

призначення 
Технічна характеристика 

К-744Р-05 

CLAAS 
XERION 

3300 
TRAC 

ЛТЗ-155 
FENDT 

716 
VARIO 

 

1 2 3 4 5 
Експлуатаційна потужність 
двигуна Nem, кВт 

205 224 110 110 

Експлуатаційна маса трактора 13 400 12 985 5610 7211 

К-744Р-05 CLAAS XERION 3300 TRAC 

ЛТЗ-155 FENDT 716 VARIO 
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1 2 3 4 5 
без баласту mтр, кг 

Експлуатаційна маса трактора з 
баластом mтр.б, кг 

- 18 000 _ 11500 

Колія трактора Вд, мм 2100 2290 1400 1920 

Максимальний тиск на ґрунт q, 
кПа 

205 146 183 135 

Агротехнічний просвіт hпр, мм 540 570 590 552 

Стандартні розміри шин:  
передніх  
задніх 

28,1 R26 
28.1R26 

710/70R4
2 

710/70R4
2 

420/85R3
0 

420/85R3
0 

540/65R2
8 

650/65R3
8 

Кількість технологічних прос-
торів для приєднання знарядь zор 

1 2 2 2 

Кількість технологічних прос-
торів для ємностей з технологі-
чним матеріалом zом 

0,5 1 0,5 - 

Діапазон регулювання ширини 
колії трактора ТВк, мм 

- - 660 410 

Номінальне тягове зусилля тра-
ктора Ркр.н, розраховане за ГОСТ 
4.40-84, кН 

53,53 50,9 22 28,27 

Показник трансмісії трактора 
Ттрс 

0,5 1 0,5 1 

Показник переднього ВВП Твом 0 1 1 1 
Вантажопідйомність передньої 
навісної системи трактора mпнс, 

- 8359 2500 4526 

Вантажопідйомність задньої 
навісної системи трактора mзнс, 
кг 

8500 11927 5000 8501 

Вантажопідйомність тракторно-
го причепа QГ, т 

12 12 6 6 

Транспортна швидкість тракто-
ра Vтр, км/год 

28,8 50 35,01 50 

Габаритна ширина за крайкою 
рушіїв, мм 

2829 2490 2220 2570 
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3.3 Форма подачі результатів 
 
Значення показників αа, αп, αм. про, αуб, αтр і технологічної універса-

льності УТ оцінюваних тракторів і тракторів-аналогів після проведених 
розрахунків необхідно представити в таблиці 2.  

Значення показника Ут дозволяє предметно проаналізувати техно-
логічну універсальність порівнюваних тракторів. У свою чергу, кожний 
з показників можливості ефективного використання трактора на дано-
му виді робіт (αа, αп, αм.о, αуб, αтр) також може бути проаналізований, 
внаслідок чого можна встановити, які конструктивні заходи необхідно 
впровадити, щоб підвищити технологічну універсальність трактора. 

Таблиця 2 - Порівняльні показники технологічної універсаль-
ності енергетичних засобів 

Трактора загального  
призначення 

Трактора універсально-
просапного призначення 

Технологічна 
універсальність 

та показники, що 
її характеризують 

К-744Р-05 
CLAAS 

XERION 3300 
TRAC 

ЛТЗ-155 
FENDT 716 

VARIO 

αа     
αп     

αм.о     
αуб     
αтр     
УТ     

 
3.4 Методика виконання практичного завдання із викорис-

танням ЕОМ 
Необхідні розрахунки для виконання практичного завдання реко-

мендується виконати у середовищі Excell. Методика розв’язання поста-
вленого завдання повинна містити наступні етапи. 

1) Сформувати певний інтерфейс робочої сторінки у середовищі 
Excell, у якому слід відокремити вхідні та вихідні розрахункові параме-
три (рис. 2). 

Показники технологічної універсальності Результат 

αа αп αм.о αуб αтр Трактор 

zор zор.max … Ркрн Ркрн.mах … ТBк ТBкmax … Nе Nеmax … QГ QГmax … 
Ут 

К-744Р-05                 

CLAAS                  

ЛТЗ-155                 

FENDT                  
 

Рис. 2 – Інтерфейс робочої сторінки у середовищі Excell 
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2) У відповідні комірки сформованої таблиці (рис. 2) внести кіль-
кісні значення вхідних параметрів та формули для обчислення проміж-
них розрахунків та вихідних параметрів. 

 
4 ФОРМА ЗВІТУ ДО РОБОТИ 
 
Після виконання роботи, студент складає звіт, зміст якого 

включає: 
1) Номер, найменування та мета роботи. 
2) Методику кількісної оцінки технологічної універсальності мо-

більних енергетичних засобів. 
3) Результати кількісного визначення показника технологічної уні-

версальності тракторів (табл. 2). 
4) Висновки. 
 
5 КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 
 

1. Що розуміють під технологічною універсальністю мобільного 
енергетичного засобу? 

2. За яких показників оцінюється рівень технологічної універсаль-
ності мобільного енергетичного засобу, їх характеристика та зв'язок із 
конструктивними параметрами трактора? 

3. Методика оцінки технологічної універсальності мобільних енер-
гетичних засобів. 

4. Охарактеризуйте показник можливості ефективного використан-
ня мобільного енергетичного засобу в складі навісних комбінованих аг-
регатів. 

5. Охарактеризуйте показник можливості ефективного використан-
ня мобільного енергетичного засобу на ґрунтообробних операціях. 

6. Охарактеризуйте показник можливості ефективного використан-
ня мобільного енергетичного засобу на міжрядній обробці просапних 
культур. 

7. Охарактеризуйте показник можливості ефективного використан-
ня мобільного енергетичного засобу на транспортних роботах. 

8. Охарактеризуйте показник можливості ефективного використан-
ня мобільного енергетичного засобу на збиральних роботах. 

 



 14 

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ РОБОТІ НА ЕОМ 
 
1. Загальні вимоги безпеки  
1.1. До роботи із ЕОМ допускаються особи у віці не молодші 18 

років, що пройшли інструктаж з охорони праці, не мають протипока-
зань за станом здоров'я.  

1.2. Користувачі ЕОМ повинні дотримувати правил внутрішнього 
трудового розпорядку, установлені режими праці й відпочинку. 

1.3. Користувачі ЕОМ зобов'язані дотримуватись правил пожежної 
безпеки, знати місця розташування первинних засобів пожежогасіння.  

1.4. Про кожний нещасний випадок із працівником потерпілий або 
очевидець нещасних випадків зобов'язаний негайно повідомити ректора 
або проректора. При несправності устаткування припинити роботу й 
повідомити адміністрацію. 

1.5. У процесі роботи користувачі ЕОМ повинні дотримувати пра-
вил використання засобів індивідуального й колективного захисту, до-
тримувати правил особистої гігієни, утримувати в чистоті робоче місце. 

1.6. Особи, що допустили невиконання або порушення інструкції з 
охорони праці, притягуються до дисциплінарної відповідальності від-
повідно до правил внутрішнього трудового розпорядку. 

2. Вимоги безпеки під час роботи 
2.1. При роботі із ЕОМ значення візуальних параметрів повинні 

знаходитися в межах оптимального діапазону. 
2.2. Клавіатуру розташовувати на поверхні стола на відстані 100-

300 мм від краю, зверненого до користувача. 
2.3. При працюючому відеотерміналі відстань від очей до екрана 

повинна бути 0,6 - 0,7 м, рівень очей повинен припадати на центр екра-
на або на 2/3 його висоти. 

2.4. Зображення на екранах відеомоніторів повинне бути стабіль-
ним, ясним і гранично чітким, не мати мерехтінь символів і фону, на 
екранах не повинно бути відблисків і відбиття світильників, вікон і на-
вколишніх предметів. 

2.5. Тривалість безперервної роботи із ЕОМ без регламентованої 
перерви не повинна перевищувати 2-х годин. Щогодини при роботі слід 
робити регламентовану перерву тривалістю 15 хв. 

3. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 
3.1.У випадку появи несправності в роботі відеотермінала вимкну-

ти його, сповістити про це адміністрацію. Роботу продовжувати тільки 
після усунення виниклої несправності. 
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3.2.У випадку виникнення у користувача зорового дискомфорту й 
інших несприятливих суб'єктивних відчуттів варто обмежити час робо-
ти із ЕОМ, провести корекцію тривалості перерв для відпочинку або 
провести зміну діяльності на іншу, не пов'язану з використанням ЕОМ. 

3.3.При ураженні користувача  електричним струмом негайно ви-
мкнути  електромережу,  надати першу допомогу потерпілому, при не-
обхідності відправити його в найближчу лікувальну установу. 
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