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1. Актуальність теми дисертаційної роботи та її зв'язок з науковими 

програмами, планами, темами. 

Підвищення ефективності колісних сільськогосподарських тракторів при 

одночасному забезпеченні екологічно безпечними рушіями пов'язане з реалізацією 

перспективних тенденцій запровадження нових інноваційних конструкції 

тракторних шин, схемних рішень колісних систем, у тому числі здвоєних та 

зтроєних, а також забезпечення високоефективних режимів функціонування 

колісних рушіїв. 

Відповідно, стають актуальними методики, які враховують ці тенденції і 

дають можливість прогнозувати експлуатаційні властивості майбутніх зразків 

тракторної сільськогосподарської техніки.  

Крім того, означені методики є вирішальними при формуванні початкової 

інформації про характеристики колісних тракторів, що проектується, і подальшого 

моделювання їх роботи в різних умовах експлуатації. 

Така тенденція наукових досліджень визначається Законом України «Про 

стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового 

комплексу» № 3023-ІІІ від 07.02.2002 р. 

Реалізація наукових досліджень проведених в Національному технічному 

університеті «Харківський політехнічний інститут»: «Концептуальні основи 

підвищення тягово-енергетичних і техніко-економічних показників 

сільськогосподарських тракторів на основі просторово-топологічних уявлень»   
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(№ д/р 0110U001239); «Наукове обґрунтування конструкції трансмісії 

перспективного трактора з потужністю двигуна 250 кВт» (№ д/р 0111U002264); 

«Створення наукових засад перспективних енерго- і ресурсозберігаючих 

конструкцій та технологічних процесів підіймально-транспортних систем та 

машино-тракторних агрегатів» (№ д/р 0112U000401); «Розробка методів підвищення 

енергоефективності і ресурсозбереження підйомно-транспортних споруд, машино-

тракторних агрегатів та гібридних транспортних засобів» (№ д/р 0113U000427), 

«Технічний аудит і модернізація систем і вузлів тракторів виробництва АТ«ХТЗ» 

(договір № 26423) кафедри автомобіле- і тракторобудування, в яких автор був 

співвиконавцем, підтверджує актуальність дисертаційної роботи. 

Мета дослідження випливає з актуальності тематики досліджень, пов’язаних з 

підвищенням ефективності та екологічності колісних рушіїв сільськогосподарських 

тракторів, і є відповідною темі дисертаційної роботи, виокремлені завдання дають 

можливість реалізувати поставлену мету. 

 

2. Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, їх 

достовірність і новизна. 

Наукова новизна результатів дисертації визначена розробкою теорії і 

методологічних принципів підвищення тягової ефективності та екологічності рушіїв 

колісних тракторів, які враховують взаємовплив конструктивних параметрів, 

схемних рішень, режимів функціонування колісних рушіїв, а також вимоги 

стандартів. 

Вперше виявлено взаємозв’язки показників ґрунто-кліматичних умов 

сільськогосподарських угідь України з енергоємністю технологічних процесів та 

показниками впливу сільськогосподарських тракторів на ґрунт, а також 

запропонований ймовірнісний критерій екологічності рушіїв трактора за 

максимальним тиском на ґрунт, що дає змогу кількісно оцінити відповідність рушія 

агроекологічним нормам на території України. 

Наведено в підрозділах 2.2, 3.1 дисертації. 

Вперше сформовані умови високоефективного застосування здвоєних 
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тракторних шин, які забезпечують їх екологічність, а також виявлені переваги і 

недоліки баластування шин рідиною, що в сукупності дає змогу підвищити 

технічний рівень колісних рушіїв на стадії проектування або експлуатації трактора. 

Наведено в підрозділах 3.4 – 3.5 дисертації. 

Вперше запропонований і реалізований новий підхід до вибору основних 

параметрів сільськогосподарських колісних тракторів, який, на відміну від відомих, 

базується на визначальному впливі характеристик тракторних шин на показники 

ефективності трактора та екологічності його рушіїв. 

Наведено в підрозділах 4.2 – 4.3 дисертації. 

Вперше за визначеною сукупністю основних параметрів трактора і режимів 

його функціонування сформовані інтегральні показники ефективності, які, на 

відміну від існуючих, дають змогу комплексно оцінювати трактори з урахуванням 

агроекологічних вимог при реалізації енергоємних сільськогосподарських 

технологічних операцій. 

Наведено в підрозділах 5.1 – 5.2 дисертації. 

Вперше на основі польових випробувальних циклів PowerMix визначені 

тягово-динамічні показники технологічних процесів та встановлений рівень 

ефективності та екологічності рушіїв колісних тракторів за запропонованими 

критеріями, які, на відміну від відомих, дають змогу враховати широкий спектр 

типових сільськогосподарських технологічних операцій. 

Наведено в підрозділах 6.3 – 6.4 дисертації. 

Отримали подальший розвиток методи ідентифікації тракторних 

сільськогосподарських шин, які, на відміну від відомих, дають змогу ідентифікувати 

показники інноваційних тракторних шин підвищеної еластичності категорій IF та 

VF. 

Наведено в підрозділі 3.2 дисертації. 

Отримали подальший розвиток методи визначення максимального тиску на 

ґрунт колісних тракторів, які, на відміну від існуючих, можуть бути застосовані при 

здвоєнні та баластуванні шин рідиною, оскільки враховують зміни характеристик 

тракторних шин. 
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Наведено в підрозділах 3.4 – 3.5 дисертації. 

Удосконалено методи апроксимації універсальних характеристик витрати 

палива дизельним двигуном за результатами випробувань на часткових режимах 

відповідно до протоколів OECD Code 2, що дає змогу знизити розбіжність 

теоретичних та експериментальних даних. 

Наведено в підрозділі 6.1 дисертації. 

Таким чином, можна зробити висновок, що поставлені наукові задачі щодо 

підвищення ефективності колісних сільськогосподарських тракторів при виконанні 

енергоємних технологічних операцій та зниження дії їх ходових систем на ґрунт, 

реалізовані. 

 

3. Теоретичне та практичне значення дисертаційної роботи. 

Автором розроблені теорія і методологічні принципи підвищення тягової 

ефективності та екологічності рушіїв колісних тракторів, які враховують 

взаємовплив конструктивних параметрів, схемних рішень, режимів функціонування 

колісних рушіїв, а також вимоги стандартів. 

В першому розділі розглянуто сутність проблеми підвищення ефективності 

колісних тракторів на ґрунтообробних сільськогосподарських операціях, узагальнені 

дані щодо стану ґрунтових ресурсів України, проаналізовано процес взаємодії 

тракторної шини з ґрунтовим середовищем, а також фактори і чинники впливу на 

ефективність взаємодії з зовнішнім середовищем. 

В другому розділі сформовані теоретичні основи і наукові засади методології 

підвищення ефективності та екологічності рушіїв сільськогосподарських тракторів, 

наведений аналіз сучасних інноваційних конструкцій, систем, пристроїв і 

конструктивних заходів, спрямованих на підвищення ефективності колісних 

тракторів. 

У третьому розділі представлено аналіз впливу ґрунто-кліматичних умов і 

характеристик сільськогосподарських угідь на показники взаємодії трактора з 

зовнішнім середовищем, наведений математичний опис деформування тракторної 

шини і її взаємодії з ґрунтом, а також аналіз формування максимального тиску на 
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ґрунт при різних способах баластування трактора і застосування здвоєних шин. 

В четвертому розділі проведено аналіз та узагальнення досвіду світового 

тракторобудування за показниками ходових систем сільськогосподарських 

тракторів, а також наведено обґрунтування теоретичних положень щодо визначення 

основних конструктивних і технічних показників сільськогосподарських тракторів. 

У п’ятому розділі представлено моделювання та теоретичне дослідження 

тягових і техніко-економічних показників колісних тракторів. Показана методика 

побудови потенційних тягових характеристик та запропоновані інтегральні критерії 

оцінки ефективності колісних тракторів. Показаний баланс потужності трактора, 

виявлені умови виникнення циркуляції потужності та проаналізовано забезпечення 

забігання коліс переднього моста при відсутності циркуляції потужності в 

блокованому міжосьовому приводі та надані рекомендації для його реалізації. 

У шостому розділі розглядаються динаміка колісного трактора при виконанні 

енергоємних тягових і тягово-привідних операцій. Наведені модифіковані моделі 

руху колінчастого валу дизельного двигуна і його універсальної паливної 

характеристики. Запропоновані в якості тестових навантаг на трактор циклограми 

польових випробувальних циклів PowerMix, що використовуються Німецьким 

сільськогосподарським товариством та є загальновизнаними. Сформований та 

реалізований план імітаційного експерименту за польовими циклами PowerMix, що 

враховує широкий спектр сільськогосподарських операцій, запропоновані критерії 

оцінки ефективності тракторів при випробування на тягових і тягово-привідних 

енергоємних операціях. 

В сьомому розділі наведено експериментально-статистичне дослідження 

показників створюваних і модернізованих колісних тракторів. Показана практична 

реалізація методики визначення ефективності колісних рушіїв трактора на основі 

потенційних тягових характеристик за розробленими критеріями. Наведені 

результати і практичні рекомендації щодо комплектування тракторів типорозмірами 

шин. 

Десять актів впровадження результатів роботи (додаток Л) підтверджують 

ефективність запропонованої автором теорії і методологічних принципів 
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підвищення тягової ефективності та екологічності рушіїв колісних тракторів на 

стадії їх проектування або модернізації.  

Акт впровадження (додаток Л) підтверджує використання результатів 

дисертаційного дослідження у навчальному процесі кафедри автомобіле- і 

тракторобудування Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інституту». 

 

4. Аналіз публікацій та повноти відображення результатів дисертаційної 

роботи. 

За результатами дисертаційної роботи опубліковано 43 наукових праці, у тому 

числі: 1 колективна монографія, 30 статей у наукових фахових виданнях України та 

інших держав (з них 2 у закордонних наукових періодичних виданнях, у тому числі 

1 стаття у виданні, що індексується у базі Scopus), 12 тез у збірниках доповідей 

всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій. 

Результати дисертаційної роботи є достатньо повно апробованими та 

оприлюдненими. 

 

5. Відповідність дисертаційної роботи встановленим вимогам. 

Дисертаційна робота представлена на 423 сторінках комп’ютерного тексту, 

містить 21 таблицю, 82 рисунки, 9 додатків (80 окремих сторінок), список 

використаних джерел з 270 найменувань (29 окремих сторінок). Основний текст 

складає 285 сторінок. 

Не викликають зауважень структура дисертації, логіка викладення матеріалу і 

його розподіл по розділах. По кожному розділу сформульовані окремі висновки. 

Через всю роботу проходить основна ключова ідея – створення принципів 

формування високоефективних екологічно безпечних колісних рушіїв 

сільськогосподарських тракторів, що використовуються на енергоємних тягових і 

тягово-приводних операціях. 

Автореферат написаний діловою українською мовою з дотриманням 

наукового стилю, відповідає поставленим вимогами і в повній мірі відображає зміст 
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та структуру дисертації. 

6. Дискусійні положення та зауваження щодо дисертаційної роботи. 

Робота впорядкована за певним алгоритмом. Наочність представленого 

матеріалу є високою: використовуються таблиці, схеми, рисунки.  

Але є і ряд зауважень і побажань: 

1. Формула (2.16) (стор. 101) містить «коефіцієнт, що враховує зміну площі 

контакту здвоєної шини по відношенню до одинарної». Але в роботі не вказані в 

яких межах змінюється цей коефіцієнт і як визначається. 

2. На стор. 103 зазначається, що «згідно рекомендацій стандарту Європейської 

технічної організації по шинам та обіддям (ETRTO), при баластуванні шин рідиною 

допускається наповнювати одиночні шини на 75% об’єму, а здвоєні шини – на 40% 

об’єму кожну», але не наводяться пояснення таких обмежень. 

3. Наведені на рис. 2.16 переваги шин категорії VF у порівнянні зі звичайними 

радіальними не містять пояснень в тексті дисертації. 

4. Не зрозуміло яким чином автор визначив «діапазон експлуатаційних 

навантаг Е» на шину, що наведений на рис. 3.11–3.14. 

5. Наведені в підрозділі 4.1 дані щодо «питомої вартості потужності трактора» 

в євро/кВт мають виключно інформативний характер, і, на погляд опонента, є 

зайвими в дисертації. 

6. На рис. 5.1-5.3 наведені «потенційні тягові характеристики трактора», але в 

тексті дисертації не розтлумачено, що за області діаграм мають темний колір і як 

практично використовувати такі дані. 

7. Не зрозуміло походження емпіричної залежності (формула 5.86) для 

визначення номінального значення довжини кола кочення тракторних шин 

відповідної групи за величиною самого індексу довжини кола кочення. 

8. В дисертації наведені тільки графічні зображення польових циклів 

PowerMix, а числові характеристики циклів відсутні, що утруднює їх використання. 

9. В розділі 7 дисертації не містяться пояснення с приводу того, яким чином 

обирались базові шини для розглянутих моделей тракторів і що впливало на вибір 

базових шин. 
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