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Сучасні проблеми землеробської механіки: матеріали ХX 
Міжнародної наукової конференції, присвяченої 119-й річниці з дня 
народження академіка Петра Мефодійовича Василенка, 17-19 жовтня, 
2019 р., м. Миколаїв / Міністерство освіти і науки України ; 
Миколаївський національний аграрний університет. – Миколаїв : 
МНАУ, 2019. – 222 с. 

 
У матеріалах збірника ХX Міжнародної наукової конференції «Сучасні 

проблеми землеробської механіки», присвяченої 119-й річниці з дня 
народження академіка Петра Мефодійовича Василенка, розглянуто актуальні 
проблеми землеробської механіки та запропоновано шляхи їх вирішення, 
обґрунтовано інноваційні шляхи в розробці та проектуванні новітньої 
сільськогосподарської техніки. 

Для інженерів, науково-педагогічних працівників, аспірантів. 
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УДК 631.171 

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ 
ТЕХНІКИ В УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

Болтянська Н. І. 

Таврійський державний агротехнологічний університет 
імені Дмитра Моторного 

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Одним з 
найважливіших розділів складної і багатогранної проблеми підвищення якості 
продукції є його оцінка. Пояснюється це тим, що не можна ефективно 
працювати над підвищенням якості не маючи науково-обгрунтованих методів 
формування і розрахунку його показників. Актуальність проблеми оцінки 
якості продукції в машинобудуванні обумовлюється тим, що до теперішнього 
часу складові надійності – безвідмовність і довговічність, рівень яких для цих 
виробів є основним при оцінці їх якості, не мають задовільних методів 
розрахунку за винятком використання статистики відмов виробів 5. Основою 
для економічної оцінки і встановлення оптимальних термінів служби машин, 
що кількісно виражають їх довговічність є дані про зміну поточних і 
капітальних витрат при використанні техніки через фізичний і моральний знос. 
Економічні наслідки цього у загальних рисах вивчені, проте практично відсутнє 
теоретичне обґрунтування залежностей зміни витрат в часі, конкретний вид цих 
функцій, недостатня диференціація цих витрат по статтях калькуляції 6,7. 

Мета досліджень. Розглянути економічну ефективність підвищення 
надійності техніки в умовах експлуатації та визначити найбільш прийнятний 
критерій для оцінки заходів щодо підвищення якості і надійності машин.  

Результати досліджень. Забезпечення надійності машин - проблема 
комплексна. Вона починається на етапі проектування машини, закладається при 
її виробництві, реалізується на етапі експлуатації і підтримується за допомогою 
системи технічного обслуговування і ремонту до закінчення терміну служби 
машини. Ефективність використання потенційної надійності виробу, закладеної 
на етапах проектування і виробництва, головним чином залежить від системи 
обслуговування і ремонту техніки і якості їх проведення. Для повної реалізації 
потенційної надійності машини необхідно, щоб система технічного 
обслуговування і ремонту, а також міжремонтні ресурси і термін служби 
машини були науково обґрунтованими. Це дозволить підвищити 
експлуатаційну надійність машин, а, отже, їх продуктивність і поліпшити всі 
економічні показники роботи без використання додаткових капітальних 
вкладень і значного збільшення оборотних коштів. Аналіз різних критеріїв 
оцінки економічної ефективності показує, що найбільш прийнятним з них для 
оцінки заходів щодо підвищення якості і надійності машин, є критерій 
мінімуму приведених сумарних витрат на виробництво і експлуатацію техніки. 
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Це тим більше справедливо для оцінки надійності техніки заданої конструкції і 
в умовах експлуатації.  

У різних галузях народного господарства до вирішення цієї задачі 
підходять з урахуванням особливостей використання машин. Так для 
сільськогосподарської техніки такою особливістю є сумісний облік трактора і 
робочої машини (плуга, сівалки і т. д.). Керування надійністю техніки в 
експлуатації припускає розробку системи технічного обслуговування і ремонту 
з оптимальним доремонтним і міжремонтними ресурсами машин. Всі ці 
системи можна класифікувати на три напрями: ремонт по відмові; планово-
запобіжна система ремонту і ремонт по стану, які найчастіше застосовуються в 
поєднанні один з одним. Аналіз існуючих систем ремонту показує, що при їх 
розробці в різних галузях часто не відбивається роздільний облік витрат на 
поточний, капітальний ремонти і усунення відмов, не враховується 
різночасність витрат, а найголовніше процес використання машин 
розглядається як некерований, тоді як в реальності всі ці витрати є неубутними 
функціями часу. Проведений аналіз показує, що річне напрацювання машин і їх 
експлуатаційна надійність залежать, в основному, від умов і рівня їх 
використання і обслуговування, які включають: якість виконання операцій 
технічного обслуговування і ремонту, кваліфікацію обслуговуючого персоналу, 
стан виробничої бази, природно-кліматичні умови. 

Висновки. Ефективність використання потенційної надійності виробу, 
закладеної на етапах проектування і виробництва, головним чином залежить від 
системи обслуговування і ремонту техніки і якості їх проведення. Для повної 
реалізації потенційної надійності машини необхідно, щоб система технічного 
обслуговування і ремонту, а також міжремонтні ресурси і термін служби 
машини були науково обґрунтованими. Це дозволить підвищити 
експлуатаційну надійність машин, а, отже, їх продуктивність і поліпшити всі 
економічні показники роботи без використання додаткових капітальних 
вкладень і значного збільшення оборотних коштів.  
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УДК 621.614  

ПОВНОПРИВІДНІ ІНТЕГРОВАНІ ТРАНСМІСІЇ АВТОТРАКТОРНОЇ 
ТЕХНІКИ 

Бондарев С. Г.  

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Класичне розміщення двигуна внутрішнього згоряння із трансмісією в 
підкапотному просторі передньої, або кормової частини автомобіля 
найпоширеніше серед існуючих, однак не є оптимальним з погляду 
компонування, оскільки досить значний відсоток від 15 до 25 загального 
внутрішнього об’єму кузова, займає простір для розміщення вищезгаданих 
агрегатів. Крім того, розміщення силового агрегату у передній, або кормовій 
частини значно підвищує центр ваги автомобіля у вертикальній площині, та 
момент інерції відносно вертикальної осі симетрії, що негативно позначається 
на стійкості при маневруванні на великих швидкостях. 

Існують компонувальні схеми трансмісії й силового агрегату в яких їх 
розташування здійснене посередині міжколісної бази з колісною формулою 4×2 та 
приводом на задні колеса (деякі автобуси фірми «Ікарус»), однак, таке 
компонування раціональне здебільше для автобусів, або спортивних автомобілів і 
малопридатна для автомобілів з кузовами типу «пікап», «седан» або «фургон». 

Наша країна моє велику розгалуженість доріг з яких, нажаль далеко не всі 
мають тверде покриття особливо у сільській місцевості, отже велике 
поширення одержали трансмісії повнопривідної автотракторної техніки, але 
вони мають ряд недоліків, серед яких головними є нераціональна кінематика 
привода від двигуна до маточин. Складність і громіздкість агрегатів з мокрими 
картерами, значний об`єм та металоємність складових трансмісії та велика 
трудомісткість монтажно-демонтажних робіт роблять їх малопривабливими, як 
для експлуатаційників так і для виробників. 

Метою цієї роботи є розробка перспективного компонування 
повнопривідних трансмісій автотракторної техніки, шляхом раціонального 
розташування силового агрегату й трансмісії при якому підвищились би їхні 
техніко-економічні показники, надійність, екологічна чистота і т.п. 
Методологічною основою роботи є системний підхід, щодо розробки 
перспективного компонування повнопривідних трансмісій для сучасної техніки, 
який дозволить одержати раціональне поєднання агрегатів, та у якому раціональне 
розташування двигуна, зчеплення, коробки передач роздавальної коробки й між 
мостового диференціала в один інтегрований силовий блок, розташований у 
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– повна гармонізація національного технічного регулювання допуску на 
ринок та введення в експлуатацію сільськогосподарських машин з 
європейськими регламентами та директивами; 

– приведення процедур випробувань до європейських процедур для 
отримання достовірних параметрів безпечності та функціонування 
сільськогосподарських машин; 

– Формування нових техніко-технологічних рішень для сталого розвитку 
сільськогосподарського виробництва України. 
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