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В статті представлено результати тягових випробувань МЕЗ-330 «Автотрактор». Встановлено,
що тягове зусилля, яке може створити МЕЗ-330 «Автотрактор», при 15 % буксуванні його коліс,
змінюється від 40,0 до 54,7 кН при зміні тиску в шинах коліс від 0,45 до 0,08 МПа. При цьому коефіцієнт
використання ваги МЕЗ відповідно змінюється від 0,33 до 0,49, що дає можливість прирівняти його за
тяговими показниками до тракторів тягового класу 5. Зменшення тиску в шинах коліс МЕЗ з 0,45 до 0,08
МПа дає можливість підвищити тягове зусилля МЕЗ-330 на 32,5 %.
Ключові слова: мобільний енергетичний засіб, тягові випробування, коефіцієнт буксування, тягове
зусилля, коефіцієнт використання ваги.
Рис. 4. Літ. 16.

1. Постановка проблеми
Для отримання високих врожаїв сільськогосподарських культур необхідне відповідне
технічне забезпечення. Господарства, які мають високоуніверсальні мобільні енергетичні засоби
(МЕЗ) відмічають, що протягом року вони значно більше завантажені і менше простоюють без
роботи. Високе річне завантаження позитивно впливає на собівартість виконаної ними роботи.
Найбільший рівень універсальності мають МЕЗ, можуть ефективно використовуватись як на
транспортних так і на тягових технологічних операціях в полі.
2. Аналіз останніх досліджень і публікацій
Створенню МЕЗ для сільського господарства на базі автомобільних шасі приділяється значна
увага в світі, про це свідчать розробки нових зразків технічних засобів автомобільними заводами
Mercedes, MAN, Tatra, КамАЗ, Урал, КрАЗ, МАЗ, фірма Joskin [1-8].
ННЦ «ІМЕСГ» спільно з ПрАТ «АвтоКрАЗ» створив мобільний енергетичний засіб МЕЗ-330
«Автотрактор» (рис. 1) для агропромислового виробництва [9]. МЕЗ-330 «Автотрактор» може
ефективно використовуватись на виконанні як тягових технологічних операціях (у полі), так і на
транспортних операціях (максимальна швидкість руху 80 км/год) [10].

Рис. 1. Мобільний енергетичний засіб МЕЗ-330 «Автотрактор»
Використання МЕЗ-330 на транспортних операціях не виникає сумнівів, так як він створений на
базі серійного шасі КрАЗ-6322, яке використовується для транспортування різного роду вантажів, однак
ефективності використання його на тягових операціях у полі необхідно проводити додаткові
дослідження.
З огляду на вищезазначене дослідження, які дадуть можливість оцінити тягові показники
МЕЗ-330 «Автотрактор» є актуальними.
3. Мета досліджень
Визначити тягові показники МЕЗ-330 «Автотрактор» в умовах поля.
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4. Результати досліджень
Технічні характеристики МЕЗ-330 «Автотрактор» наведено у праці [9]. Особливістю МЕЗ-330
є те, що він обладнаний централізованою системою контролю тиску в шинах коліс, що дозволяє
знижувати тиск під час виконання сільськогосподарських операцій в полі (0,08-0,15 МПа) та збільшувати
його до рекомендованих значень на транспортних переїздах (0,35-0,5 МПа), а також регулювати його в
процесі виконання технологічної операції по мірі зменшення маси технологічного матеріалу [9].
Трансмісія МЕЗ-330 має ведучі мости з міжколісним та міжмостовим блокуючими
диференціалами. На МЕЗ-330 встановлено шини моделі ВИ-3, які мають наступні характеристики:
позначення шини – 1300×530-533; зовнішній діаметр –1280 мм; ширина профілю – 525 мм; статичний
радіус – 585 мм; максимальне навантаження на шину – 39277 Н; тиск в шині 100 – 350 кПа [11].
МЕЗ-330 обладнано начіпним пристроєм, який за своїми параметрами відповідає начіпному
пристрою НУ-3 ДСТУ ГОСТ 10677 [12] і забезпечує агрегатування з начіпними та причіпними
технологічними знаряддями, які призначені для тракторів тягового класу 3-4.
Для визначення тягових показників на МЕЗ встановлювалось вимірювально-реєструюче
обладнання, зокрема, тензометрична балка, шляховимірювальне колесо, датчики обертів колінчатого
валу двигуна і коліс та блоком реєстрації-накопичення даних [12].
У якості обладнання, яке створювало тяговий опір, використовувався трактор Т-150К
загрегатований з глибокорозпушувачем ЩРП-4-70 (рис. 2). Тяговий опір створювався трактором Т-150К:
двигуном (через зв'язок ходова система-трансмісія-двигун), гальмівною системи трактора та
глибокорозпушувачем.

Рис. 2. Тягові випробування МЕЗ-330 «Автотрактор»
Умови експерименту [9]: фон – стерня зернових; вологість повітря становила – 71%; атмосферний
тиск повітря – 99,2 кПа; довжина залікової ділянки – 80 м. Твердість та вологість ґрунту в шарах: 0 – 10
см становила 0,69 МПа; 25 %; 10 – 20 см становила 0,94 МПа; 24%; 20 – 30 см становила 0,8 МПа; 23% [9].
Випробування проводилися за наступною методикою: МЕЗ з трактором заїжджали на поле; на
начіпну систему встановлювалася тензометрична балка, до якого приєднувався трактор. Двигуни МЕЗ
прогрівався до 70 ºС охолоджуючої рідини, блокувався міжосьовий диференціал, потім виїжджали на
розгінну ділянку (довжиною 40 м), а набравши сталу швидкість руху (оберти колінчатого валу двигуна
2000 хв-1) проїжджав залікову ділянку. При цьому фіксувалися: тягове зусилля, оберти колінчатого валу
двигуна МЕЗ, оберти коліс, час проїзду залікової ділянка. У процесі досліджень змінювалася тиск повітря
в шинах коліс МЕЗ-330 та швидкість руху. Умови та методика випробувань відповідала вимогам ДСТУ
ГОСТ 7057 [13].
За результатами тягових випробувань побудовано графік (рис. 3) на якому відображено
залежність тягового зусилля від коефіцієнта буксування.
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Рис. 3. Залежність тягового зусилля, яке створює МЕЗ-330, від коефіцієнта буксування:
1 – тиск в шинах 0,45 МПа; 2 – тиск в шинах 0,1 МПа; 3 – тиск в шинах 0,08 МПа
З огляду на мінімальну шкоду дії ходової системи МЕЗ на грунт, максимальним значення
коефіцієнта буксування було прийнято 15% [14]. При обмеженні на згаданому рівні коефіцієнта
буксування, тягове зусилля становить для тиску в шинах МЕЗ 0,45 МПа – 40,0 кН, для 0,1 МПа – 50,7 кН,
для 0,08 МПа – 54,1 кН.
Як видно з рис. 3 тягове зусилля, яке створюється ходовою системою МЕЗ-330 «Автотрактор», із
зменшенням тиску в шинах коліс з 0,45 до 0,08 МПа при 15 % буксуванні підвищується на 35,2 %.
За результатами тягових випробувань побудовано залежність коефіцієнта використання ваги
МЕЗ від коефіцієнта буксування його рушіїв (рис. 4).
Коефіцієнт використання ваги МЕЗ розраховувався за формулою (φзч=Рг/Gзч) [15] де Рг –
тягове зусилля, яке створює МЕЗ, кН; Gзч – зчіпна вага МЕЗ, кН (114,4 кН).
Як видно з рис. 4 при 15 % буксуванні значення коефіцієнта використання ваги МЕЗ для
відповідних тисків в шинах коліс становить при 0,4 МПа – 0,33; при 0,1 МПа – 0,45; при 0,08 МПа – 0,49.
З вищенаведених результатів досліджень можна стверджувати про те, що МЕЗ-330
«Автотрактор» за своїми тяговими показниками не поступається тракторам тягового класу 5.
Наприклад, трактор К-700 вагою 11600 кг та потужністю двигуна 201,6 к.с. при 15 % буксуванні має
коефіцієнт використання ваги 0,431 [16].

Рис. 4. Залежність коефіцієнта використання ваги МЕЗ від коефіцієнта буксування його рушіїв:
1 – тиск в шинах 0,45 МПа; 2 – тиск в шинах 0,1 МПа; 3 – тиск в шинах 0,08 МПа
5. Висновки
За результатами тягових випробувань МЕЗ-330 «Автотрактор» встановлено, що тягове
зусилля, яке може створити МЕЗ при 15 % буксуванні його коліс змінюється від 40,0 до 54,7 кН при
зміні тиску в шинах коліс від 0,45 до 0,08 МПа, а при цьому коефіцієнт використання ваги МЕЗ
відповідно змінюється від 0,33 до 0,49.
Встановлено, що зменшення тиску в шинах коліс МЕЗ-330 з 0,45 до 0,08 МПа дає можливість
підвищити тягове зусилля на 32,5 %.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЯГОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЭС-330 «АВТОТРАКТОР»
В статье представлены результаты тяговых испытаний МЭС-330 «Автотрактор».
Установлено, что тяговое усилие, которое может создать МЭС-330 «Автотрактор», при 15%
буксовании его колес, меняется от 40,0 до 54,7 кН при изменении давления в шинах колес от 0,45
до 0,08 МПа. При этом коэффициент использования веса МЭС соответственно изменяется от
0,33 до 0,49 что дает возможность приравнять его за тяговыми показателями к тракторам
тягового класса 5. Уменьшение давления в шинах колес МЭС с 0,45 до 0,08 МПа дает
возможность повысить тяговое усилие МЕС–330 на 32,5%.
Ключевые слова: мобильный энергетическое средство, тяговые испытания,
коэффициент буксования, тяговое усилие, коэффициент использования веса.
Рис. 4. Лит. 16.
RESEARCH OF VEHICLE MEZ-330 "AVTOTRAKTOR"
Results of traction tests MEZ-330 "Autotractor" are presented in the article. It has been
established that the traction effort, which can create the MEZ-330 "Autotractor", at 15% of the wheel's
wheels, varies from 40,0 to 54,7 kN when the pressure in the wheel tires is changed from 0,45 to 0,08
MPa. At the same time, the coefficient of use of the weight of MEZ, respectively, varies from 0,33 to 0,49,
which makes it possible to equate it with traction indicators to tractors of the traction class 5.
The reduction in the pressure in the wheels of the MEZ from 0,45 to 0,08 MPa allows you to increase the
traction effort MEZ- 330 by 32.5%.
Keywords: mobile power tool, traction tests, coefficient of towing, traction effort, coefficient of
weight utilization.
Fig. 4. Ref. 16.
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