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ВСТУП 
 
Значну частину матеріально-технічної бази агропромислово-

го комплексу складають енергетичні засоби. За останні роки як віт-
чизняна, так і світова теорія та практика поповнились принципово 
новими  розробками. Проте в підручниках і учбових посібниках для 
студентів відповідної інформації про них немає, або вона вкрай не-
достатня. В той же час потреба в цьому назріла як внаслідок закін-
ченості, так і актуальності багатьох нових теоретичних положень, 
які далеко не у всьому вкладаються в існуючі теорії трактора чи 
самохідної машини. 

Мета дисципліни - освоєння багаторічного досвіду техно-
логічного удосконалення конструкцій сільськогосподарських енер-
гетичних засобів, вивчення принципів конструювання та агрегату-
вання нових компонувальних схем як основи для ефективного їх 
використання у сільськогосподарському виробництві. 

Методична особливість дисципліни полягає в тому, що 
новий енергетичний засіб розглядається як елемент енерготехноло-
гічного комплексу, складовими частинами якого виступають тех-
нологія та МТА для її реалізації. Такий підхід дозволяє оцінити 
роль енергозасобу в технологічному процесі, визначити його 
відповідність функційному призначенню та експлуатаційним вимо-
гам до конструкції. 

Основні розділи дисципліни базуються на положеннях та 
теорії енергетичних засобів принципово нової тягово-енергетичної 
концепції. Зосередженні в них положення необхідні для вивчення і 
розуміння функційного призначення, шляхів вдосконалення і роз-
витку технологічних властивостей всіх інших мобільних енерге-
тичних засобів.  
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В результаті вивчення дисципліни студенти повинні освоїти 
концептуальні основи та положення створення  енергетичних 
засобів нових конструктивних схем і на основі цього вміти:  

- використовувати принципи модульної побудови енерге-
тичних засобів та сільськогосподарських машин в процесі розробки 
та конструюванні нових блоково-модульних агрегатів; 

- ефективно використовувати агрегати на основі нових енер-
гетичних засобів в перспективних технологічних процесах вирощу-
вання сільськогосподарських культур; 

- правильно формулювати вимоги до технологічних власти-
востей енергетичних засобів і сільськогосподарських знарядь в 
процесі їх удосконалення або проектування. 

Набуті в результаті вивчення нової дисципліни знання сту-
денти можуть використовувати при вивченні розрахункових курсів 
базових дисциплін, якими є “Трактори і автомобілі”, 
“Сільськогосподарські машини” та “Використання техніки в АПК” 
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ЗАГАЛЬНI ВКАЗIВКИ 
 

 Під час роботи над матеріалами по спеціальному курсу 

“Експлуатація блоково-модульних МТА” слід дотримуватись на-

ступної послідовності виконання: 

 1) користуючись даними методичними вказівками та реко-
мендованою науково-методичною літературою, опрацювати відпо-
відний розділ лекційного курсу; 
 2) виконати весь запланований об'єм практичних завдань по 
відповідній лабораторній роботі. В процесі проведення розрахунків 
по можливості слід якомога більше використовувати ЕОМ. Це до-
зволяє як звести нанівець помилки обчислень, так і значно збіль-
шити їх (обчислень) об'єм;  
 3) особливу увагу звернути на аналіз отриманих результатів, 
їх наукову та практичну інтерпретацію тощо; 
 4) в процесі виконання того чи іншого завдання намагатися 
знайти принципову різницю між вивчаємими та вже загальновідо-
мими явищами, процесами, об'єктами і т.д.; 
 5) в процесі творчого осмислення результатів, отриманих в 
процесі виконання Лабораторна робота, запропонувати конкретне 
удосконалення розглядуваного технічного рішення та захистити 
його по закінченні вивчення курсу; 
 6) при наявності труднощів у сприйнятті вивчаємого матері-
алу слід додатково опрацювати літературу і вияснити незрозумілі 
питання на наступних заняттях чи консультаціях; 

 7) знання студента оцінюються викладачем при здачі іспиту.  
При розробці нового технічного рішення вибраного проблем-

ного питання на рівні винаходу, студент має право на автоматичне 
отримання позитивної екзаменаційної оцінки. 
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Лабораторна робота № 1 
ВИВЧЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ МЕЗ 

 
МЕТА РОБОТИ  
На базі макетного зразка МЕЗ-200 засвоїти основні принци-

пи конструювання модульних енергетичних засобів перемінного 
тягового класу 

 
1 ВКАЗІВКИ З САМОПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ 
 
1.1 Рекомендована література 
1 Соединение энергетического и транспортно- технологиче-

ского модулей МЭС в пахотном агрегате / Г.М. Кутьков [и др.] // 
Тракторы и сельскохозяйственные машины. 1988. № 7. С. 5-7. 

2 Выбор рациональной схемы агрегатирования мобильного 
энергетического средства с плугом / Г.М. Кутьков [и др.] // Тракто-
ры и сельскохозяйственные машины. 1990. №3. С. 21-23. 

3 Конструктивные параметры широкозахватных МТА на осно-
ве МЭС / Г.М. Кутьков // Тракторы и сельскохозяйственные машины.  
1994. №4. С. 12-16. 

4 Надыкто В.Т.  Агрегатирование МЭС с передненавесным  
плугом // Тракторы и сельскохозяйственные машины. 1994. №7. С. 
21-23. 

5 Євтенко В.Г., Лисенко А.М., Сидоренко  О.М. Обгрунту-
вання конструктивно-компонувальної схеми трактора перемінного 
тягового класу високої універсальності // Вісник аграрної науки, 
1996. №5. 

6 Перспективные мобильные энергетические средства 
(МЭС) для сельскохозяйственного производства / В.В. Кацыгин [и 
др.]. Наука и техника, 1982. 272 с. 
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7 Перспективы создания высокопроизводительных само-
ходных машин для индустриального производства корнеклубнеп-
лодов и овощей / Г.Д. Петров [и др.] // Тракторы и сельхозмашины. 
1982. №4. 

 
2 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 
2.1 Програма роботи 
2.1.1 Виконуючи роботу студенту необхідно вивчити: 

− призначення, будову макетного зразка МЕЗ універсально 
- просапного призначення  кл. 2-4 (МЕЗ-200) ; 

− правила використання та агрегатування якості енергетич-
ного модуля. 

2.1.2 Ознайомитись: 

− з особливостями та характеристиками енергетичного мо-
дуля МЕЗ-200 у складі універсально - просапного трактора кл.2 
МТЗ-142 

Скласти звіт та захистити роботу. 

 
2.2 Теоретичні відомості 
За останні роки теорія і практика вітчизняного та світового 

тракторобудування поповнилася принципово новими розробками. 
Запропоновані та всебічно перевірені нові підходи до створення те-
хніки найкращим чином відповідають сучасним вимогам, сприяю-
чи вирішенню базових проблем механізації польових робіт. 

 В області технології - це значне підвищення продуктивності 
МТА, універсальності та зайнятості на протязі року енергетичних 
засобів і сільськогосподарських машин, а також зменшення ущіль-
нюючого впливу на грунт.  

 У сфері підвищення технічного рівня техніки - зниження ма-
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теріалоємності, питомих витрат палива і вартості машини на оди-
ницю виконаної роботи, підвищення уніфікації тощо. 

 В напрямку задоволення цих вимог можливості МТА на базі 
сучасних тракторів практично вичерпані: 

 - ріст маси і потужності тракторів не визиває адекватного 
підвищення продуктивності праці; 

 - використання вузькоспеціалізованих самохідних машин та 
комбайнів знаходиться у глибокому протиріччі з ресурсозберігаю-
чим напрямком розвитку технологій с.-г. виробництва із-за низько-
го рівня універсальності та малого їх завантаження на протязі року. 

 Практичні шляхи розв’язку цих проблем викладені у бага-
тьох монографіях, наукових статтях тощо.  Проте в підручниках та 
навчальних посібниках для студентів таких матеріалів поки що не-
має. В той же час, як бачимо, необхідність у цьому назріла як вна-
слідок завершеності, так і актуальності багатьох нових розробок. 
Суттєва роль останніх  у суспільному виробництві зобов’язує інже-
нера сільськогосподарського профілю добре освоїти їх концептуа-
льні, конструктивні, технологічні та інші основи. Тим більше, що 
теорія нових енергетичних засобів не завжди і не у всьому уклада-
ється в теорію трактора.   

 Першочерговою задачею при вивченні нового курсу є чітке 
розуміння концептуальних положень розвитку мобільної енергети-
ки сільськогосподарського призначення.   

Прогнозування шляхів їх зародження та удосконалення пока-
зало [1], що кожне з енергетичних засобів (ЕЗ) повинне пройти три 
стадії (рис.1). 

Нині удосконалення та розвиток ЕЗ проходить у відповідності з 
тяговою концепцією по логістичній кривій.  Маса (Мт) енергетичного 
засобу та потужність його двигуна (Ne) погоджені таким чином, що 
Ne може бути повністю реалізована через тягове зусилля ЕЗ.   


