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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МОБІЛЬНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ 

В РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ  

 

Болтянський О.В., к.т.н.,  Болтянська Н.І., к.т.н. 

Таврійський державний агротехнологічний університет 

імені Дмитра Моторного 

nataliia.boltianska@tsatu.edu.ua 

 

Технiчний прогрес у сiльськогосподарському виробницвi, перш за все, 

залежить вiд енеретичних засобiв. Сiльськогосподарський мобільний 

енергетичний засіб – це, в основному, повноприводна машина, яка 

оснащена шинами збiльшеного профiлю, що мало пошкоджують ґрунт. 

Кабіна є автоматизованим «командним пунктом» не тiльки керування, але 

й управління. МЕЗ оснащується економiчним двигуном, передньою i 

задньою навiскою з швидкодiючою зчіпкою, багатодіапазонною коробкою 

змiни передач з автоматичним перемиканням передач без розриву потоку 

потужностi, що забезпечує швидкiсть вiд 95 м/год до транспортної – до 

40 км/год. Удосконалюється дизайн МЕЗ. В розвинених країнах поки що 

йде невпинне зростання потужностi МЕЗ. З 1980 р їх середня потужнiсть у 

Францiї пiднялась з 49 до 62 кВт, а в Англiї – з 78 до 90 кВт. I така 

тенденцiя помiтна по всьому свiту i навiть там, де основним 

сiльськогосподарським виробником є фермер.  

Основнi шляхи досягнення таких показникiв: удосконалення камер 

згоряння, доведення тиску вприску до 100 МПа, впровадження 

розпилювачiв з 5–7 отворами; застосування удосконалених 

турбокомпресорiв з промiжним охолодженням повiтря, що в цiлому дає 1,5 

– кратне пiдвищення потужностi двигуна; полiпшення теплового режиму 

двигунiв за рахунок автоматизованого вiдключення вентилятора; 

використання пластмас i iнших нових матерiалiв i технологiй; значне 

пiдвищення надiйностi МЕЗ –  у деяких фiрм моторесурс досягає  

12–15 тис. мото-годин i нарабiток на вiдмову – до 1000 годин при строках 

гарантiї два роки, тобто 5000 мотогодин. 

Новi закордоннi МЕЗ помiтно покращенi в екологiчному планi 

шляхом удосконалення процесiв згоряння палива, застосування 

каталiзаторiв, зменшення тиску на ґрунт i герметизацiї. В силових 
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передачах використовують косозубi шестернi. Трактори и комбайни 

оснащені гiдротрансмiсiєю, а робочi органи сiльгоспмашин – 

гiдроприводом. Найбiльше розповсюджений робочий тиск 20–22 МПа. 

Вантажопiдйомнiсть гiдроначiпних пристосувань доведена до 7–8,6 т. 

Практично всi МЕЗ виготовляють з переднiм ведучим мостом. 

Вантажопiдйомнiсть переднiх начiпних засобiв досягає вже 6 т, проте, це 

менше, нiж заднiх. Широке застосування знаходять дисковi гальма, що 

охолоджуються маслом, це сприяє рiзкому пiдвищенню їх довговiчностi. 

Сучаснi закордоннi МЕЗ оснащуються комп'ютерами. Всi провiднi 

тракторобудiвельнi компанiї працюють над створенням 

багатофункцiональних бортових комп'ютерiв. 

В конструкцiях МЕЗ все ширше використовують новi матерiали: 

пластмаси (паливнi баки, крила колiс, окремi елементи облицювання), 

керамiка (випускнi тракти двигунiв), поліамiднi ущiльнення, композити, а 

також новi технологiї оздоблення та фарбування. Впроваджуються 

керамiчнi накладки веденого диску, безасбестовi накладки гальмівних 

дискiв, фрикцiонiв та iн. 1–3  

Варто відмітити основнi напрямки розвитку технологiй і технiки в 

розвинених країнах. Досягнутий рiвень енергозабезпеченостi та 

енергоозброєнностi, забезпеченостi необхiдною технiкою, добривами, 

засобами захисту рослин в розвинених країнах дає їм змогу переключити 

увагу на якiсну сторону цих показникiв: а) покращення структури 

енергетичних потужностей шляхом збільшення потужностей МЕЗ; 

б)  оптимiзацiя складу МЕЗ (спiввiдношення тракторiв i сiльгоспмашин 

складає 1:3, а в Українi – 1:2); в) оновлення парку на базi нових поколiнь 

МЕЗ, де використовують найновiшi досягнення в мiкроелектронiцi, 

робототехнiцi, лазернiй i мiкрохвильовiй технiцi; г) створення МЕЗ не 

лише для окремих технологiй, але й для певних типiв господарств (великi 

спецiалiзованi, багатогалузевi, дрiбнi фермерськi та iн.). 
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Біотехнічна система тваринницького підприємства являє собою 

взаємозв’язок підсистем, що включають живі організми, технічні і 

біологічні підсистеми, тобто «Людина – Машина – Корм – Тварина – 

Зовнішнє середовище», тому таку систему можна вважати 

«антропотехнічною – агробіологічною».  

Першою і основною складовою системи є підсистема «Людина» від 

якої, в більшій мірі, залежить ефективність роботи інших підсистем, і в 
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