
 

ВІДЗИВ 

офіційного опонента на дисертаційну роботу Масалабова Василя Ми-

колайовича «Обґрунтування схеми та конструктивно-технологічних 

параметрів двомашинного посівного агрегату на основі трактора тяго-

вого класу 1,4», представлену на здобуття наукового ступеня кандида-

та технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механі-

зації сільськогосподарського виробництва 

 

Актуальність обраної теми. 

У сучасних умовах господарювання за різноманітних форм власності та ро-

змаїття господарств за площами, за великого вибору сільгоспмашин як вітчизня-

ного, так і імпортного виробництва, особливе значення має оцінка, вибір і засто-

сування сільськогосподарської техніки. Сучасні господарі віддають перевагу най-

менш енергозатратним, високопродуктивним, з високими показниками якості ви-

конання технологічних операцій машинним агрегатам.  

Слід відмітити, що необґрунтований вибір складу машинно-тракторного аг-

регату може призвести до значних перевитрат енергоресурсів та негативного 

впливу на довкілля. В значній мірі це стосується посівних МТА на основі широко 

розповсюджених в Україні універсально-просапних тракторів тягового класу 1,4. 

Традиційне малопродуктивне використання вказаних енергетичних засобів на сі-

вбі зернових колосових і бобових культур із однією сівалкою обумовлює певну 

народногосподарську проблему. Суть її полягає у затягуванні строків сівби сіль-

ськогосподарських культур, наявності відносно високих питомих експлуатацій-

них та сукупних витрат, зростанні площі ущільнення грунту ходовими системами 

вузькозахватних посівних агрегатів тощо. 

Народногосподарська проблема обумовлює науково-технічну задачу, суть 

якої полягає в тому, що підвищення продуктивності роботи тракторів тягового 

класу 1,4 на сівбі сільськогосподарських культур доцільно здійснювати за раху-

нок збільшення ширини захвату агрегату шляхом використання двох причіпних 

зернових сівалок замість однієї. 

Традиційне комплектування широкозахватних посівних МТА поширене із 

причіпними зчіпками, що обумовлює певні проблеми в експлуатації. Найбільш 

перспективним варіантом збільшення ширини захвату агрегату, а значить і під-

вищення  техніко-економічних показників його роботи є розроблення і застосу-

вання відсутньої нині напівнавісної зчіпки. Практичне розв’язання саме такої за-

дачі і обумовлює актуальність даної дисертаційної роботи. 

Робота виконана у Таврійському державному агротехнологічному універси-

теті відповідно до планів наукових досліджень за підпрограмою 1.1 «Розробити та 

перевірити в умовах півдня України комплекси машин на основі нових енергети-

чних засобів», яка є складовою науково-технічної  програми №1 «Розробка науко-

вих систем, технологій і технічних засобів для забезпечення продовольчої безпеки 

південного регіону України». Це дає підставу вважати тему розглянутої дисерта-

ційної роботи актуальною та такою, що має важливе народногосподарське зна-

чення. 
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Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій,  
сформульованих у дисертації.  
Обґрунтованість сформульованих автором наукових положень, основних 

висновків та рекомендацій підтверджується адекватністю результатів теоретичних 
досліджень, експериментальною їх апробацією і практичним впровадженням. 

При проведенні теоретичних досліджень автором застосовані основні поло-
ження землеробської механіки, теорії сільськогосподарських машин, теоретичних 
положень агрегатування сільськогосподарської техніки. 

Експериментальні дослідження проводились у лабораторних та польових 
умовах відповідно до загальноприйнятих і розроблених методик, які передбачали 
використання сучасного тензометричного обладнання. Обробка результатів дос-
ліджень здійснювалася за допомогою ПЕОМ.  

Основні результати дисертаційної роботи апробовано шляхом публікування 
наукових статей та здійснення доповідей на науково-технічних конференціях. 

Сформульовані в дисертаційній роботі висновки викладені здобувачем ла-
конічно і зрозуміло. Вони є результатом проведених теоретичних та експеримен-
тальних досліджень. 

Перший висновок зроблено на основі аналізу літератури та аналітичних 
міркувань. Автором встановлено, що підвищення продуктивності праці посівного 
МТА на основі трактора тягового класу 1,4 доцільно здійснювати за рахунок збі-
льшення його ширини захвату шляхом використання двох причіпних сівалок за-
мість однієї. Але аналіз результатів досліджень попередників, зроблений автором, 
показує, що для практичної реалізації цього напрямку потрібна напівнавісна зчіп-
ка, конструкція якої унеможливлювала б зіткнення причіпних машин і забезпечу-
вала підвищення техніко-економічних показників роботи посівного машинно-
тракторного агрегату. 

У другому висновку наведено результат аналізу залежностей, які зв’язують 
конструктивні параметри двомашинного посівного МТА із кінематикою його поворо-
ту. Здобувачем встановлено, що для задля запобігання зіткнення причіпних сівалок у 
двомашинному посівному агрегаті довжина подовжувача напівнавісної зчіпки має бу-
ти не меншою за 2,5 м. Встановлення цього параметра більшим за вказану величину 
хоча і не призводить до суттєвого збільшення радіусу повороту МТА, однак сприяє 
небажаному зростанню довжини його виїзду на поворотній смузі. 

 Третій висновок є результатом математичного моделювання процесу по-
вороту двомашинного агрегату, яке встановлює, що при зміні коефіцієнтів опору 
уводу шин коліс трактора в межах 60…80 кН/рад – для передніх – і 180…210 
кН/рад – для задніх рушіїв енергетичного засобу, значина радіусу повороту МТА 
збільшується, а поздовжня координата зміщення центру повороту – зменшується. 
Однак практично ці зміни є незначними, що обумовлено малою (до 4

о
) зміною ку-

тів уводу шин обох мостів енергетичного засобу. 
У четвертому висновку наведено вплив параметрів напівнавісної зчіпки на 

кінематику повороту двомашинного посівного МТА. Зокрема встановлено, що 
збільшення відстані між рамою напівнавісної зчіпки і віссю задніх коліс трактора  
до 1,95 м обумовлює зменшення радіусу повороту МТА. Водночас, практичної 
потреби у здійсненні такого конструктивного рішення немає, адже, крім усклад-
нення конструкції машинно-тракторного агрегату, це призводить до зростання 
довжини його виїзду на поворотній смузі, що є небажаним. 
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У п’ятому висновку показано, що для покращення повороткості двома-

шинного агрегату бажано застосовувати баластування коліс переднього мосту 

трактора. Так, установлення на ньому додаткового вантажу масою 180 кг обумов-

лює зменшення радіусу повороту агрегату. Найбільш відчутним воно є при куті 

повороту керованих коліс трактора більшим за 0,32 рад (18
о
). За максимальної 

значини керуючого впливу (α = 0,5 рад) зменшення радіусу повороту МТА від ба-

ластування передшого мосту трактора становить 0,8 м (тобто 15%). 

У шостому висновку наведено вплив швидкісного режиму двома шинного 

посівного МТА на динаміку його повороту, де зазначено, що швидкість руху дво-

машинного посівного машинно-тракторного агрегату на поворотній смузі має бу-

ти максимально можливою. Зі збільшенням цього параметру з 1,0 до 3,0 м/с раді-

ус повороту агрегату має тенденцію до зменшення, яка більш яскраво виражена 

при швидкості, більшій за 2,0 м/с. Такий результат обумовлений випередженням 

зростання кута уводу шин задніх коліс трактора по відношенню до кута уводу 

шин його передніх рушіїв.  

У сьомому висновку наведено результати динамічного моделювання пово-

роту двома шинного посівного МТА. Зокрема встановлено, що при виконанні до-

сліджуваним агрегатом безпетльових поворотів дійсна значина показника режиму 

їх здійснення (Кп = 11,45 м/рад) практично відповідає оптимальній (11,40 м/рад). 

Натомість, безпетльові повороти МТА будуть здійснюватися з показником режи-

му 5,7 м/рад, що хоча і входить в допустимий діапазон його зміни (4,5…25,0 

м/рад), проте є меншим за оптимальний рівень. 

Восьмий висновок сформульований на результатах експериментальних до-

сліджень, де встановлено, що на поворотній смузі мінімальної ширини новий ма-

шинно-тракторний агрегат може здійснювати петльові повороти з показником 

режиму, близьким до оптимального, а безпетльові – з показником майже вдвічі 

більшим за нього. Реалізація обох видів повороту МТА в оптимальному режимі 

має місце на поворотній смузі, дійсна ширина якої більша за мінімально розраху-

нкову і кратна ширині захвату агрегату. 

У дев’ятому висновку, який є результатом експлуатаційних випробувань 

двома шинного посівного МТА, встановлено, що застосування нового двомашин-

ного агрегату на основі напівнавісної зчіпки у порівнянні з одномашинним ма-

шинно-тракторним агрегатом збільшує питомі витрати часу на поворотній смузі 

не більше, ніж на 5%. Водночас, за рахунок більшої в два рази ширини захвату 

дослідного агрегату у порівнянні з серійним змінна та експлуатаційна продуктив-

ність його роботи є майже вдвічі вищою, а питомі витрати палива щонайменше на 

20% меншими. 

У десятому висновку, який є результатом визначення техніко-економічних 

показників, вказується на те, що впровадження двома шинного посівного агрегату 

в складі напівнавісної зчіпки дозволяє зменшити витрати праці – на 20,0 – 50,0%, 

прямі витрати – на 2,7 – 7,8%, питомі інвестиційні вкладення – на 21,0 – 46,9%, 

сукупні витрати – на 3,4 –9,9%. Виробнича експлуатація нового  двомашинного 

посівного агрегату дозволяє на кожному гектарі оброблюваної площі заощадити 

не менше 19 грн. 
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Достовірність і новизна досліджень та одержаних результатів. 

Здобувач розробив та повністю виконав програму досліджень щодо обґрун-

тування схеми і конструктивно-технологічних параметрів двомашинного посівно-

го МТА на базі трактора тягового класу 1,4. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

 -  вперше отримано закономірності, які дають можливість здійснити вибір 

схеми та конструктивно-технологічних параметрів двома шинного посівного аг-

регату, виходячи із умов його руху на поворотній смузі; 

 - встановлено нові аналітичні залежності, які описують умови безконтакт-

ного повороту причіпних сівалок при їх агрегатуванні з напівнавісною зчіпкою; 

 - виведено новий показник повороту двомашинного агрегату на основі напі-

внавісної зчіпки, який пов’язує його конструктивні параметри з режимом руху на 

поворотній смузі.  

Результати наукових досліджень, що представлені в дисертаційній роботі, є 

достовірними, а загальні висновки та положення, які відображають суть дисерта-

ційної роботи, є достатньо обґрунтованими. 

Значимість для науки та практики виконаної здобувачем роботи.  

Результати проведених теоретичних та експериментальних досліджень з об-

ґрунтування схеми та конструктивно-технологічних параметрів двомашинного 

посівного агрегату на основі трактора тягового класу 1,4 можуть бути використані 

при розробці технічного завдання на проведення дослідно-конструкторських ро-

біт з проектування машин для посіву зернових та зернобобових культур в складі 

напівнавісних зчіпок. 

Розроблена за участі автора напівнавісна зчіпка СН-7,2 виготовляється ДП 

Мелітопольський завод «Гідромаш». На основі отриманих теоретичних та експе-

риментальних даних розроблено практичні рекомендації з настроювання та екс-

плуатації МТА у складі трактора тягового класу 1,4 (типу МТЗ-80), напівнавісної 

зчіпки та двох причіпних сівалок типу СЗ-3,6. Такий машинно-тракторний агрегат 

впроваджено на площі 300 га у багатофункціональному кооперативі «Дружба» 

(Запорізька обл., Мелітопольський р-н, с. Терпіння), на площі 150 га – у приват-

ному підприємстві «Єськова» (Запорізька обл., Мелітопольський р-н, с. Зарічне), 

на площі 120 га  – у навчально-дослідному центрі ТДАТУ (Запорізька обл., Мелі-

топольський р-н, с. Лазурне). 

Оцінка структури та змісту дисертації, її завершеності в цілому.  

Дисертація Масалабова В.М. є завершеною науковою роботою. Структурно 

вона складається зі вступу, 5 розділів, списку літератури та додатків. Дисертація 

викладена на 122 с. машинопису і містить 57 рисунків та 9 таблиць, перелік вико-

ристаних джерел містить 100 найменувань. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми і значимість наукового завдання, 

викладено зв’язок роботи з науковими програмами, сформульована мета і основні 

задачі досліджень, наведена наукова новизна і практичне значення одержаних ре-

зультатів.  

У першому розділі «Стан проблеми та постановка задач досліджень» на пі-

дставі вивчення літератури проаналізовано сучасний стан проблеми зменшення 

невиробничих витрат часу посівним агрегатом на поворотній смузі. 
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В результаті аналітичного огляду наукової інформації автором доведено, що 

існуючі теоретичні залежності не можна використати для обґрунтування констру-

ктивно-технологічних параметрів посівного машинно-тракторного агрегату на ос-

нові напівнавісної зчіпки. В першу чергу тому, що таке її конструктивне виконан-

ня не розглядалося у попередніх дослідженнях та не мало місця в експлуатації те-

хніки. По-друге, аналізована вченими динаміка повороту агрегатів досить тривіа-

льно враховувала вплив на вивчаємий процес технологічної частини МТА. У бі-

льшості випадків не враховано увод шин коліс трактора. Запропоновані дослідни-

ками показники режиму повороту МТА не відображають у достатній мірі зв'язок 

його конструктивних параметрів з режимом руху на поворотній смузі. В результа-

ті це не дає можливості досягти суттєвого підвищення техніко-економічних пока-

зників роботи посівного агрегату. 

Зауваження до першого розділу: 

1. Стосовно поширення тракторів тягового класу 1,4 наведені дані на с.10, 

зокрема «Із приблизно 15 тис. тракторів в Запорізькій області майже половина 

припадає на універсально-просапні тягового класу 1,4», «Приблизні збитки від 

неефективної експлуатації вказаних енергетичних засобів лише на сівбі с.-г. куль-

тур становлять щонайменше 12 тис. грн в рік на один трактор» не мають посилань 

на джерела інформації. До того ж, аналізується лише одна Запорізька область, а не 

розгадається агропромисловий комплекс України в цілому. 

2. На с. 11 наведена схема ешелонованого МТА з безколісною причіпною 

зчіпкою. На практиці такі агрегати, як правило, комплектуються причіпними зчі-

пками з опорними колесами. Прикладів ешелонованих МТА з безколісними зчіп-

ками автор, на жаль, не наводить. 

У другому розділі «Теоретичні основи повороткості двомашинного МТА» 

розглянуті питання статичної та динамічної повороткості двомашинного агрегату. 

Автором розроблені математичні моделі статичного та динамічного повороту 

двомашинного посівного агрегату і на їх основі обґрунтовані схеми та конструк-

тивно-технологічні параметри напівнавісної зчіпки. 

Досліджено вплив конструктивно-технологічних параметрів двомашинного 

посівного агрегату на динаміку його повороту. 

Вперше виведено новий кінематичний показник режиму повороту двома-

шинного посівного МТА, який забезпечує підвищення техніко-економічних пока-

зників його роботи. 

Зауваження до другого розділу: 

1. В теоретичних дослідженнях повороту двомашинного МТА ведучі колеса 

енергетичного засобу класу 1,4 представлені «еквівалентним» колесом (рис. 2.1, 

2.4, 2.5, 2.6).  Такий підхід при складанні схеми поворотів досліджуваного посів-

ного агрегату слід було обґрунтувати та пояснити в припущеннях, які прийняті 

при складанні рівнянь кінематики повороту на с.31. 

2. На основі аналізу системи рівнянь (2.6, с. 37) побудовані залежності (рис. 

2.2., с. 38), які розраховані для певних параметрів трактора тягового класу 1,4 та 

причіпних сівалок. Звідси випливає, що для трактора тягового класу 1,4 з іншою ве-

личиною колісної бази L та сівалок з іншим радіусом їх коліс rк результат визначен-

ня довжини поздовжувача зчіпки може бути іншим. Тому доцільним було б в теоре-
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тичних дослідженнях привести залежності впливу конструктивно-кінематичних па-

раметрів трактора та сівалок на результат розрахунку довжини подовжувача зчіпки 

та кінематичні характеристики повороту досліджуваного МТА.  

3. В дисертаційній роботі відсутні пояснення щодо обраних значень параме-

трів R1=2,5 м і R2=3,4 м (див. с. 38). 

4. В аналізі динамічної повороткості двомашинного посівного МТА важли-

ву роль відіграють параметри шин передніх та задніх коліс трактора, які, зокрема, 

визначають бокові сили Та і Тб. Але в роботі  обрані значення вказаних параметрів 

узяті лише для трактора МТЗ-80, що звужує уявлення про досліджуваний процес.  

У третьому розділі «Програма і методика експериментальних досліджень» 

детально описано об’єкт, програму та методику експериментальних досліджень 

(п. 3.1), наведено вимірні параметри, застосовані прилади та обладнання (п. 3.2). 

У п. 3.3 та 3.4 викладено методики опрацювання дослідних даних та оцінки похи-

бок визначення даних, отриманих під час проведення експериментальних дослі-

джень та методику перевірки математичної моделі повороту посівного машинно-

тракторного агрегату на адекватність. 

Наведені схеми, фотографії, характеристики приладів та умов проведення ек-

спериментальних досліджень у достатній мірі відображають об’єкт дослідження 

та дають уявлення про значний обсяг одержаної інформації, яка одержана прави-

льно вибраною методикою проведення досліджень. Кількість проведених дослідів 

забезпечує достовірність отриманих експериментальних результатів. 

Зауваження до третього розділу: 

1. Використання АЦП у вимірювально-реєстраційному комплексі потребує 

процесу тарування датчиків із приведенням відповідних характеристик, у дисер-

таційній роботі не приведені. 

2. Методика визначення дійсної швидкості руху на с. 80 представлена, на 

думку рецензента, для трактора без технологічної частини (тобто сівалок). Тому 

задекларована точність визначення даного параметра <1% (с. 81) мабуть потребує 

уточнення для випадку вимірювання швидкості руху на повороті для двомашин-

ного посівного агрегату. 

У четвертому розділі «Результати експериментальних досліджень посівного 

МТА» наведені результати перевірки математичної моделі двомашинного посівного 

машинно-тракторного агрегату на адекватність (п. 4.1), оцінки трудоємкості агрегату-

вання посівного МТА (п. 4.2), визначення дійсної значини показника режиму поворо-

ту дослідного МТА) (п. 4.3), експлуатаційно-технологічної оцінки роботи двомашин-

ного агрегату (п. 4.4). У п. 4.5 надані практичні рекомендації з вибору схеми і параме-

трів двомашинного посівного МТА на основі напівнавісної зчіпки. 

Зауваження до четвертого розділу: 

1. Оцінка трудоємкості агрегатування посівного МТА у п. 4.2 не була пе-

редбачена задачами досліджень. Тому незрозуміло, як трудоємкість агрегатування 

пов’язана із обґрунтуванням конструктивно-технологічних параметрів посівного 

агрегату. 

2. У п. 4.5 при викладенні практичних рекомендацій автором не конкрети-

зовані дані щодо вибору параметрів подовжувача зчіпки в залежності від конс-

труктивно-кінематичних параметрів трактора і сівалок. 
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У п’ятому розділі «Технiко-економiчна ефективність використання двома-

шинного посівного МТА» для проведення порівняльної оцінки за витратами пра-

ці, прямими та сукупними витратами і економічним ефектом розглянуто три варі-

анти посівних агрегатів: новий у складі трактора МТЗ-80, зчіпки СС-7,2 і двох сі-

валок СЗ-3,6 та два базових: 1) трактор МТЗ-80, зчіпка СП-11 та дві сівалки СЗ-

3,6; 2) трактор МТЗ-80 і сівалка СЗ-3,6. Встановлено, що практична експлуатація 

нового  двомашинного посівного агрегату дозволяє на кожному гектарі оброблю-

ваної площі заощадити не менше 19 грн. 

Зауваження до п’ятого розділу: 

1. Не зрозуміло, як представлена методика економічної оцінки в п. 5.1 вра-

ховує вплив тягово-динамічного рівня завантаження енергетичного засобу у порі-

внювальних варіантів посівного МТА.    

У додатках наведені матеріали, що свідчать про впровадження результатів 

дисертаційної роботи у виробництво.    

Повнота викладення матеріалів дисертації в опублікованих роботах. 

Основні результати дисертаційної роботи викладено в доповідях на науко-

во-технічних конференціях викладачів та аспірантів Таврійського ДАТУ (м. Ме-

літополь, 2009...2013 рр.), на XV міжнародній науково-практичні конференції 

«Сучасні проблеми землеробської механіки» (м. Житомир, Житомирський націо-

нальний агроекологічний університет, 2014 р.), на II міжнародній науково-

технічної конференції «Крамаровські читання» і на XVI міжнародній науковій 

конференції «Сучасні проблеми землеробської механіки» (м. Київ, Національний 

університет біоресурсів і природокористання України, 2015 р.). 

Загальний зміст дисертації достатньою мірою викладно у 11 друкованих 

працях, у тому числі у 7 – одноосібно. 

За результатами досліджень отримано патент України на корисну модель, в 

якому обґрунтовано конструкцію двомашинної зчіпки. 

Зміст автореферату відповідає та повністю відображає основні положення 

дисертаційної роботи. Структура та оформлення автореферату відповідають іс-

нуючим вимогам до його оформлення. 

 

ВИСНОВОК 

 

Дисертаційна робота Масалабова Василя Миколайовича «Обґрунтування схе-

ми та конструктивно-технологічних параметрів двомашинного посівного агрегату на 

основі трактора тягового класу 1,4» є самостійною закінченою науковою працею, в 

якій отримано нові, науково обґрунтовані результати, що в сукупності становлять 

нове вирішення актуальної науково-технічної задачі. Суть її полягає у підвищенні 

техніко-економічних показників роботи двомашинного посівного МТА на базі  
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