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Постановка проблеми. Терміни "блочно-модульні агрегати", "мо-

дульні енергетичні засоби" і т.п. набули у науково-технічній печаті 
широке розповсюдження [1-10]. Новий принцип конструювання  тех-
ніки на основі блочно-модульного проектування найкращим образом 
відповідає сучасним вимогам, що сприяє рішенню базових питань ме-
ханізації польових робіт. Разом з тим, робоче обладнання, що викори-
стовується на агрегатах такого типу є серійним. Воно спроектоване за 
функціональним призначенням, перш за все, безпосередньо для енер-
гетичних засобів або окремої сільськогосподарської машини. Але, це є 
певним недоліком для його використання у агрегатах блочно-
модульної побудови. 

Аналіз останніх досліджень. Блочно-модульний МТА - це сполу-
чення трактора тягово-енергетичної концепції з технологічною части-
ною агрегату, закінченою в монтажному та функціональному призна-
ченні, що представляє собою або сільськогосподарську машину з актив-
ними робочими органами, або візок з технологічним устаткуванням та 
активним приводом коліс від двигуна трактора [1-10]. Принципову схе-
му побудови агрегатів модульного типу можна представити на рис. 1. 

Блочно-модульні МТА, як правило, оснащуються гідравлічним 
навісним, сідельним і причіпним пристроями, валом відбору потуж-
ності та іншим устаткуванням, необхідним для виконання сільського-
сподарських технологічних і транспортних операцій [1-10]. 

Способи агрегатування агрегатів блочно-модульної побудови 
можуть бути як причіпний, так і навісний. До особливостей експлуа-
тації таких агрегатів можна віднести незручність для обзору за наві-
шуванням с.-г. знаряддя, його роботою, взаємне переміщення модулів 



агрегату в горизонтальній і вертикальній площині, погіршення манев-
реності та ін. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Принципова схема побудови агрегатів модульного типу: 
1- енергетичний засіб (модуль); 2- технологічна машина (модуль);  

І-І – перетин по вертикалі. 
 

Формування цілей статті. Розвиток конструкцій робочого обла-
днання блочно-модульних агрегатів повинно бути направлено на 
більш успішне виконання ними своїх функцій. Аналіз розвитку агре-
гатів блочно-модульної побудови дозволяє висунути певні тенденції і 
перспективи в розвитку робочого обладнання. 

Основна частина. З метою підвищення функціонально-
технологічної ефективності блочно-модульних МТА слід приділити 
увагу наступним тенденціям вдосконалення їх робочого обладнання: 

1. Збільшення вантажопідйомності заднього механізму навішення 
до 0,7...0,9, а фронтального до 0,3...0,35 від конструктивної маси енер-
гетичного модуля. 

2. Широке застосування комбінованих навісних і тягово-зчіпних 
пристроїв. 

3. Спрощення та полегшення процесу агрегатування, для чого гі-
дронавісний механізм слід оснащувати різними варіантами швид-
коз’єднуваних зчіпних пристроїв і розташуванням гідроциліндрів у 
тягах механізму навіски (рис. 2). 

4. Застосування інтегральних гідросистем керування трактором, 
що включає гідросистему керування засобами агрегатування, для під-
вищення ефективності використання гідросистеми із скороченням кі-
лькості встановленого на агрегаті гідрообладнання та зменшенням 
сумарного обсягу використовуємої гідравлічної рідини. 

5. Застосування в гідросистемах насосів перемінного робочого 
об’єму (перемінної продуктивності) дозволить у сполученні з прогре-
сивною гідроапаратурою регулювати швидкісні режими виконавчих 
механізмів. 
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Рис. 2. Схема гідронавісного механізму із розташуванням 

гідроциліндрів у тягах навіски. 
 
6. Широке застосування електронно-гідравлічного дистанційного 

керування гідроапаратурою полегшить працю тракториста з можливі-
стю оптимізації режимів роботи гідросистем, шляхом використання 
бортових комп'ютерів. 

7. Для підвищення можливостей агрегатування з гідрофікованими 
блоками агрегати слід оснащувати більшою кількістю роздільно керо-
ваних зовнішніх виводів гідросистеми. Їхня загальна кількість достат-
ня в середньому 2...4. 

8. Доцільно блочно-модульні агрегати оснащувати заднім неза-
лежним двох, трьох або чотирьох-швидкісним синхронним ВВП з 
можливістю реверсування напрямку обертання. 

9. Для підвищення плавності руху блочно-модульних агрегатів гі-
дронавісний механізм повинен мати систему автоматичного регулю-
вання величини дроселювання гідромагістралей для забезпечення пе-
вної жорсткості в’язко-пружного з’єднання блоків та їх відносного 
руху, як в горизонтальній, так і у вертикальній площині [9,10]. 
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Summary 
Bases of the further development of the working equipment of 

modular units are stated. 


