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ОЦІНЮВАННЯ
ЕНЕРГОНАСИЧЕНОСТІ
ШИРОКОКОЛІЙНИХ
(ПОРТАЛЬНИХ)
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ
Багаторічними дослідженнями встановлено, що при
роботі трактора на м'яких ґрунтах, характерних майже
для більшості с.-г. операцій, відбувається глибоке
занурення ґрунтозачепів колеса в ґрунтовий шар.
Занурюючись в ґрунт, зачепи пресують його в
горизонтальному напрямку, протилежному руху трактора.
У результаті цього відбувається зниження поступальної
швидкості його руху.
Досліджень у цьому напрямку, з урахуванням умов руху
ширококолійного
агрозасобу
по
сліду
постійної
технологічної колії, було проведено вченими вкрай
недостатньо. А у розгляді проблеми розробки наукових
основ використання мостового трактора деякі вчені
вважають [13], що питання їх теорії і технологічних
властивостей вимагають подальшої розробки і розвитку.
Одним із шляхів зниження енергоємності виробничих
процесів у сільському господарстві є перехід на колійне та
мостове землеробство з використанням ширококолійних
(портальних) транспортних засобів (або мостових
тракторів), які спеціально адаптовані для цього. Оскільки
їхній
рух
слідами
постійної
технологічної
колії
характеризується як зростанням тягово-зчіпних якостей,
так і значним зниженням опору на їх кочення. Через це
мостові трактори здатні розвивати більший рівень
тягових зусиль і енергії на відміну від традиційного
трактора, який рухається по с.-г. агрофону. Актуальним
набуває
питання
визначення
необхідного
рівня
енергонасиченості
ширококолійних
(портальних)
транспортних засобів з метою можливості створення
системи їх агрегатування та практичного використання. У
результаті проведених досліджень установлено, що
необхідний рівень енергонасиченості мостового трактору
має бути на рівні 23,5 кВт/т. За умов достатнього
зчеплення рушіїв ширококолійного агрозасобу з опорною
поверхнею ґрунтового сліду постійної технологічної колії
дозволяє розвивати йому тягове зусилля на рівні 6,37 кН на
кожну тонну його експлуатаційної маси.
Ключові слова: ширококолійний (портальний)
транспортний засіб, мостовий трактор, колійна система
землеробства, енергонасиченість, баланс потужностей,
теоретичні дослідження.
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Постановка
проблеми.
Багатьма
науковцями наголошується, що подальший
напрямок розвитку енергетичних засобів с.-г.
призначення відбуватиметься через створення
принципово нової їхньої компонувальної схеми
– wide span vehicle gantry (ширококолійний
(портальний) транспортний засіб) [1-6].
Ширококолійний транспортний засіб
(або
мостовий
трактор)
–
це

Вібрації в техніці
та технологіях

енерготехнологічний засіб с.-г. призначення з
довгою несучою балкою, відмінною рисою якого
від інших енергетичних засобів є те, що він
рухається по слідах постійної технологічної
колії, яка розташована на відстані, що дорівнює
його прольоту, в зоні якої і розміщуються с.-г.
знаряддя (рис. 1.6) [1-6].

Рис. 1. Світові моделі ширококолійних (мостових) транспортних засобів (wide span
vehicle gantry)
По суті мостовий трактор – це також
якісно новий енергозасіб тягово-енергетичної
концепції. Його рух по слідах постійної
технологічної колії дозволяє мати кращі тяговозчіпні властивості порівняно з традиційним
трактором, який рухається по с.-г. агрофону [7].
Номінальне тягове зусилля, що розвиває
мостовий трактор за умови достатнього
зчеплення його рушіїв з опорною поверхнею
слідів постійної технологічної колії, природно,
повинно бути більше, ніж у традиційного
трактора при однакових їхніх технічних
параметрах. Разом з цим зчеплення рушіїв
ширококолійного
агрозасобу
з
опорною
поверхнею слідів постійної технологічної колії з
лівого та правого його бортів повинно бути
достатнім для того, щоб він міг розвивати
номінальне тягове зусилля при роботі з певним
рівнем буксування. Через це актуальним
набуває питання визначення необхідного рівня
енергонасиченості
ширококолійних
(портальних) транспортних засобів з метою

можливості створення системи їх агрегатування
та практичного використання.
Аналіз
останніх
досліджень
та
публікацій.
Світовою
практикою
вже
накопичений певний досвід щодо вивчення та
практичної
реалізації
ширококолійних
(портальних)
транспортних
засобів,
які
функціонують
в
умовах
колійного
землеробства. Дослідження в цьому напрямку
проводять в США, Ізраїлі, Австралії, Англії,
країнах Західної Європи, Росії та України [1-9].
Багато науковців, які працюють в цьому
напрямку, переконливо доводять, що агромости
дозволяють не тільки виключити негативний
вплив ходових систем на ґрунт, але і
впровадити
у
сільське
господарство
індустріальні методи виробництва продукції,
характерні для промисловості.
Відома теорія традиційного колісного
трактора свідчить, що тягово-зчіпні властивості
с.-г. трактора значною мірою залежать від
зчіпних якостей його ведучих коліс [10].
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Мета досліджень. Дослідити вплив
конструктивних
та
режимних
параметрів
ширококолійних транспортних засобів на їх
енергетичні і тягово-зчіпні властивості з метою
обґрунтування
необхідного
рівня
їхньої
енергонасиченості.
Методика досліджень. Для оцінювання
енергетичних
витрат
будьякого
ширококолійного
засобу
механізації
сільськогосподарського
призначення
(далі
ширококолійного агрозасобу), який рухається
по слідах постійної технологічної колії,
представимо його конструктивно-технологічною
схемою (рис. 2), що містить силову енергетичну
установку 1, ширококолійне самохідне шасі 2 з
керованими колесами 3 та 4, розміщеними на
колісних візках 5 і 6 його лівого і правого бортів,
трансмісійну систему їх приводу 7 (або моторколеса), раму 8 для кріплення робочих органів
с.-г. знарядь 9, механічну систему відбору
потужності 10 для активного приводу робочих
органів,
підйомні
механізми
11
з
електромеханічним або гідравлічним силовим
приводом.

Зчеплення ведучих коліс трактора з ґрунтом
розглядається як прояв двох видів сил: сил
тертя, що діють між опорною поверхнею шини і
дорожнього фону (як правило – ґрунту), і сил
зчеплення, що виникають при упорі елементів
(ґрунтозачепів) шини в ґрунті [10]. На дорогах із
твердим покриттям велике значення мають
сили тертя шини колеса трактора. На м'яких
ґрунтах (типовий фон для тракторних робіт)
основне значення мають сили зачеплення. На
ґрунтах, з перехідною щільністю в зчепленні
колеса, сили тертя і зчеплення має майже
однакове значення [10].
Відносна втрата швидкості трактора при
цьому оцінюється коефіцієнтом буксування [11].
Зазначена горизонтальна деформація ґрунту
залежить від питомої тиску на елементи ґрунту,
створюваного ґрунтозачепами і залежить від
здатності її чинити опір деформації, що
оцінюється коефіцієнтом питомого зім'яття [12].
А величина горизонтального питомого тиску
визначається величиною і характером зміни
дотичної сили тяги [12].

Рис. 2. Схема ширококолійного агрозасобу, що рухається по слідах постійної
технологічної колії
Ширококолійний агрозасіб з шириною

Kі

робочою шириною захвату

Bw

різною. Для світових зразків ширококолійних
агрозасобів вона коливається в межах 3…21 м.
Сутність
визначення
номінальної
ефективної потужності енергетичної установки
ширококолійного агрозасобу за балансом його
потужностей зводиться до підсумовування
корисної потужності і витрат енергії на тертя в
трансмісії, буксування рушіїв і долання опору
кочення (рис. 3).

рухається

по слідах постійної технологічної колії, ширина
якої на рис 2, з урахуванням ширини захисної
зони с, дорівнює

bk .

Гіпотетично
залежно
від
конструктивного виконання ширококолійного
агрозасобу величина його колії K може бути
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Рис. 3. Структурна схема потоку потужностей ширококолійного агрозасобу з
додатковим відбором потужності
кутовою швидкістю  вихідного валу приводу,
враховуються втрати потужності в редукторі

Відповідно до приведеної структурної
схеми (див. рис. 3) ефективна потужність

Ne

NG

енергетичної
установки
ширококолійного
агрозасобу реалізується на корисно затрачену
роботу – передачу енергії через трансмісію на
привід рушіїв її лівого і правого бортів і через
систему відбору потужності – на привід
активних робочих органів с.-г. машин/знарядь
або
привід
технологічного
обладнання.
Унаслідок передачі потоку потужності через
трансмісію в ній виникають втрати

Nt ,

оцінюються

дії

коефіцієнтом

корисної

N dr )

( N fl , N fr ).

які

t .

ширококолійного
Отримані

буксування ( N δl , N δr ), а також на корисну

N F , яка визначається силою
Ph і швидкістю руху агрозасобу V .

тягову потужність

борти

У процесі передачі потужності через
робочих

органів

визначається

с.-г.

крутним

NP

оцінюються

t



N РТО

 РТО

.

(1)

Для визначення витрат потужності на
функціонування ширококолійного агрозасобу
розглянемо схему сил, які діють на нього
(рис. 4). При цьому приймаємо, що зчіпна маса
ширококолійного
агрозасобу
перерозподіляється на лівий і правий його

і правого бортів ( N kl , N kr ) витрачаються на

систему відбору потужності

що

 РТО .

N dl  N dr

Ne 

після

цього потужності на шинах ведучих коліс лівого

тяги на гаку

Ng ,

Складена в такий спосіб структурна
схема потоку потужностей ширококолійного
агрозасобу (див. рис. 3) дозволяє записати таке
рівняння балансу його потужностей, за
допомогою якого можливо оцінити витрати
потужності при його функціонуванні, згідно з
яким потужність його енергоустановки (або
енергоустановок) розподіляється між двома
бортами
і,
за
необхідністю,
можливий
додатковий відбір потужності (через систему
відбору потужності):

агрозасобу витрачається на долання опору їх
перекочування

приводі

коефіцієнтом корисної дії

Частина потужності на провідних колесах лівого
і правого бортів ( N dl ,

і

Ml

і

Mr

(M

 M l  M r ),

прикладена в їх центрах мас, відповідно в
точках L і R .

до активних

N PTO , яка
моментом M PTO і

знарядь

18

№ 4 (103)
2021

Вібрації в техніці
та технологіях

Рис. 4. Схема сил, які діють на ширококолійний агрозасіб, що рухається по слідах
постійної технологічної колії
З

що

на

ширококолійний агрозасіб діють дотичні

Pkl ,

Pkr

рис.

4

і крюки сили тяги

випливає,

Pkl  Pfl  Phl ; Pfl  fM l g ;
Pkr  Pfr  Phr ; Pfr  fM r g ;

Phl , Phr , які розвивають

Vl 

рушії лівого і правого його бортів, і сили опору
кочення

Pfl і Pfr .

Для
усталеного
режиму
руху
ширококолійного агрозасобу зі швидкістю V
необхідна потужність для рушіїв лівого і
правого його бортів визначається:

N dl  PflVl  PklVl δl  PhlVl ,

N dr  PfrVr  PkrVr δr  PhrVr ,
де

Vl , V r , δl , δ r

–

(2)

де

g

V
;
1  δl

f

Vr 

V
,
1  δr

– коефіцієнт опору кочення;

– прискорення вільного падіння.

Виходячи
з
умови
достатнього
зчеплення рушіїв ширококолійного агрозасобу з
опорною
поверхнею
слідів
постійної
технологічної колії, тягове зусилля, яке він
може розвивати можна визначити:

Ph  Phl  Phr  M  g      f  ,

теоретичні

(3)

(4)

де  – коефіцієнт навантаження
ведучих коліс;
 – коефіцієнт зчеплення рушіїв
ширококолійного
агрозасобу
з
опорною
поверхнею слідів постійної технологічної колії.
Після підстановки залежностей (2–4) в
(1) рівняння балансу потужності має такий
вигляд:

швидкості руху і буксування рушіїв лівого і
правого бортів ширококолійного агрозасобу.
Ураховуючи приблизну рівність зчіпних і
експлуатаційних
мас
ширококолійного
агрозасобу, дотичні сили тяги, сили опору
перекочування і теоретичні швидкості руху
можна визначити у такий спосіб:

f  g V  M l
M r      g V  M l  l M r   r 






t 1   l 1   r 
t
1


1


l
r 

g V      f   M l
M r  N PTO


.


t
1


1



l
r 
PTO


Nе 

Отримане рівняння балансу потужності
(5) ширококолійного агрозасобу враховує не

(5)

тільки вплив його тягового навантаження,
додатковий відбір потужності і умови його
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функціонування, але і зчіпну вагу, яка припадає
на його лівий і правий борти.
З огляду на те, що експлуатаційна вага
ширококолійного агрозасобу дорівнює сумі його
зчіпної ваги, що припадає на лівий і правий
борти, отримане рівняння (5) дозволяє
розрахувати його енергонасиченість за відомою
залежністю [12]:

Е 

Nе
М

,

цьому не є суттєвим недоліком, оскільки
ширококолійний агрозасіб може і напевно
здатний працювати в автоматичному режимі,
що передбачає велике його завантаження у
часі. Це означає те, що потрібне створення
нової
концепції
робочих
органів,
які
відрізняються від традиційних. Наприклад,
перспективними в цьому плані є робочі органи
активної дії з вертикальним різанням ґрунту
(типу «копач») [8]. При вертикальному різанні
ґрунту вага
ширококолійного
агрозасобу
використовується для створення сили різання,
внаслідок цього реакції опору на грунт
зменшуються, а за рахунок відхилення лінії
копача від вертикалі можна отримати складову
реакції ґрунту, спрямовану в бік руху (с.-г.
знаряддя реактивного типу) [8].
За
нашою
прогнозною
оцінкою
практична
реалізація
ширококолійних
агрозасобів в колійній системі землеробства
буде відбуватися поетапно. На першому
початковому етапі, з енергетичної точки зору,
робочі швидкості таких агрозасобів будуть не
вище
5
км/год,
а
рівень
їхньої
енергонасиченості при цьому сягатиме 12,5
кВт/т. На другому етапі робочі швидкості
їхнього
руху
зрівняються
з
сучасними
традиційними
сільськогосподарськими
агрегатами і сягатимуть до 10 км/год. Рівень
енергонасиченості ширококолійних агрозасобів
при цьому, без урахування додаткового відбору
потужності, становитиме 23,5 кВт/т (див. рис. 5).
У недалекому майбутньому реальна
можливість заміни робочих органів с.-г.
знарядь/знарядь принципово новими, які здатні
працювати на більш високих швидкостях, що
вимагає
пропорційного
збільшення
енергонасиченості ширококолійних агрозасобів.
З цією метою залежність їх енергонасиченості
від швидкості за рис. 5 апроксимована нами
лінійною функціональною залежністю:

(6)

де
–
енергонасиченість
E
ширококолійного агрозасобу, кВт/т.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження. Як показали проведені нами
лабораторно-польові
випробування
ширококолійного агрозасобу конструкції ТДАТУ
при його русі по ущільненому вирівняному
ґрунтовому сліду постійної технологічної колії
значення його показників для розрахунку можна
прийняти наступні:
f  0.05 ,   0.7 ,

  1 , δl  δr  0.15  0.17
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[14]. Також

припустимо, що сучасні системи трансмісії
мобільних
енергетичних
засобів
мають
величину коефіцієнту корисної дії не менше за

 t  0.941.

Після підстановки (5) в (6) розраховану
величину енергонасиченості ширококолійного
агрозасобу, який рухається по ґрунтових слідах
постійної технологічної колії представимо в
функції від його робочої швидкості руху

Енергонасиченість Е, кВт/т

E  f V  (рис. 5).

Е  2,35  V 
де


N PTO
М

  N PTO / ηPTO
N PTO

,

(7)

− додатковий

відбір потужності, який витрачається на
активний
привід
робочих
органів
машин/знарядь або роботу технологічного
обладнання агрозасобу.
Прикінцеве значення енергонасиченості
по (7) буде залежати від рівня додаткового
відбору потужності, значення якого залежить
від функціонального призначення того чи
іншого ширококолійного агрозасобу.
Згідно
розрахованої
аналітичної
залежності енергонасиченості від питомої
величини додаткового відбору потужності на 1 т
експлуатаційної
маси
ширококолійного
агрозасобу (рис.
6)
випливає,
що
зі
збільшенням відбору потужності на 1 кВт/т

Робоча швидкість руху V, км/год
Рис. 5. Енергонасиченість ширококолійного
агрозасобу без урахування додаткового
відбору потужності залежно від швидкості
його руху

З рис. 5 випливає, що не збільшення, а
навпаки – зменшення робочих швидкостей руху
ширококолійних
агрозасобів
дозволяє
зменшувати енерговитрати на технологічні
процеси. Зменшена продуктивність роботи при
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прямо
збільшується на 0,9 кВт/т.

пропорційно
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тяговим опором конкретного с.-г. знаряддя та
його шириною захвату:

Енергонасиченість Е, кВт/т

с


Ph  k0  1  v (V  V0 )   ВW ,
 100

k 0 – питомий тяговий
де

(8)
опір

сільськогосподарських знаряддя при швидкості
руху

V0 , км/год;
V0 – номінальна швидкість руху, км/год;
сv – темп збільшення питомої тягового

опору від підвищення швидкості руху, %;

BW

 /М
N PTO

Тягове зусилля Рh, кН

Номінальне тягове зусилля, яке при
цьому розвиває ширококолійний агрозасіб при
його русі по вирівняних ущільнених слідах
постійної технологічної колії, у функції від
експлуатаційної маси представлена на рис. 7.
Науково-практична
цінність
функціональної залежності, яка представлена
на рис. 7 показує, що на кожну тонну
експлуатаційної маси ширококолійний агрозасіб
може розвивати тягове зусилля в 6,37 кН.

Маса ширококолійного агрозасобу М
Рис. 7. Номінальне тягове зусилля
при достатньому зчепленні його рушіїв з
ґрунтом
Тягове

зусилля

Ph ,

яке

розвиває

ширина

BW  К  bk  c .

Рис. 6. Залежність енергонасиченості Е
ширококолійного агрозасобу від величини
додаткового відбору потужності на 1 т його

Ph , яке розвиває ширококолійний агрозасіб

робоча

захвату

ширококолійного агрозасобу, яка згідно рис. 2
дорівнює:

Додатковий відбір потужності
 / М , кВт/т
N PTO

експлуатаційної маси

–

(9)

Згідно рівняння (8) випливає, що
підвищення швидкості руху ширококолійних
агрозасобів високої енергонасиченості не
вирішує
проблему
ефективного
їх
використання. Оскільки в цьому випадку при
підвищенні темпу наростання питомих тягових
опорів робочих органів с.-г. знарядь зростають
енергетичні
витрати
на
виконання
технологічного процесу.
У
результаті
вивчення
тяговоенергетичних властивостей ширококолійних
засобів
механізації
сільськогосподарського
виробництва в колійній системі землеробства
встановлено,
що
величина
їхньої
енергонасиченості для робочих швидкостей
руху не більше 5 км/год дорівнює 12,5 кВт/т, а
на швидкостях 10 км/год становить 23,5 кВт/т.
Отриманий
результат
енергонасиченості
ширококолійних агрозасобів без урахування
додаткового відбору потужності перевищує
рівень енергонасиченості традиційних тракторів
тягової концепції, який, як відомо, становить не
більше за 15 кВт/т [15]. Пояснити це можна тим,
що ширококолійний агрозасіб при русі по
вирівняних
ущільнених
слідах
постійної
технологічної колії має кращі тягово-зчіпні
властивості,
порівняно з традиційним
трактором при його русі по с.-г. агрофонах.
Зокрема встановлено, що на кожну тонну
експлуатаційної маси ширококолійний агрозасіб
розвиває тягове зусилля в 6,37 кН за умови
, тдостатнього зчеплення його рушіїв з опорною
поверхнею слідів постійної технологічної колії.
Через це для реалізації більших тягових зусиль
необхідна і більша тягова потужність, що
збільшує необхідну номінальну потужність
енергоустановок ширококолійного агрозасобу.
До того ж, особливістю руху ширококолійного
агрозасобу по слідах постійної технологічної
колії є можливість збільшити коефіцієнт

ширококолійний агрозасіб, зумовлено питомим
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буксування його рушіїв до δ  0,15  0,17 ,
що також збільшує витрати потужності на цей
процес.
Висновки.
1.
Проведеними
дослідженнями
встановлено, що для повної реалізації тяговоенергетичних властивостей ширококолійних
агрозасобів при робочих швидкостях їх руху до
5
км/год
їхня
енергонасиченість
має
дорівнювати 12,5 кВт/т, а в межах до 10 км/год
– 23,5 кВт/т. У зв’язку з цим в реальних умовах
експлуатації зменшення робочих швидкостей
руху вказаних агрозасобів є шлях до
скорочення енерговитрат на технологічні
процеси в колійному землеробстві.
2. За умов достатнього зчеплення
рушіїв ширококолійного агрозасобу з опорною
поверхнею
ґрунтового
сліду
постійної
технологічної колії дозволяє розвивати йому
тягове зусилля на рівні 6,37 кН на кожну тонну
його експлуатаційної маси. А це в 1,4 разів
більше, ніж здатний розвивати традиційний
колісний трактор при його русі по стерньовому
агрофону.
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ОЦЕНИВАНИЕ ЭНЕРГОНАСЫШЕННОСТИ
ШИРОКОКОЛЕЙНЫХ (ПОРТАЛЬНЫХ)
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Многолетними
исследованиями
установлено, что при работе трактора на
мягких почвах, характерных почти для
большинства с.-х. операций, происходит
глубокое погружение грунтозацепов колеса в
грунтовый слой. Погружаясь в грунт, зацепы
прессуют его в горизонтальном направлении,
противоположном движению трактора. В
результате этого происходит понижение
поступательной скорости его движения.
Исследований в этом направлении, с
учетом условий движения широкопутного
агросредства
по
следу
постоянного
технологического пути, было проведено
учѐными
крайне
недостаточно.
А
в
рассмотрении проблемы разработки научных
основ использования мостового трактора
некоторые ученые считают, что вопросы их
теории и технологических свойств требуют
дальнейшей разработки и развития.
Одним
из
путей
снижения
энергоемкости производственных процессов
в сельском хозяйстве является переход на
путевое
и
мостовое
земледелие
с
использованием широкопутных (портальных)
транспортных средств (или мостовых
тракторов), специально адаптированных для
этого. Поскольку их движение по следам
постоянного
технологического
пути
характеризуется как ростом тягово-сцепных
качеств, так и значительным снижением
сопротивления
их
качению.
Поэтому
мостовые тракторы способны развивать
больший уровень тяговых усилий и энергии в
отличие от традиционного трактора,
который двигается по с.-х. агрофона.
Актуальным становится вопрос определения
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необходимого уровня энергонасыщенности
широкопутных (портальных) транспортных
средств с целью возможности создания
системы
их
агрегатирования
и
практического использования. В результате
проведенных исследований установлено, что
необходимый уровень энергонасыщенности
мостового трактора должен быть на уровне
23,5 кВт/т. При достаточном сцеплении
движителей широкопутного агросредства с
опорной поверхностью грунтового следа
постоянного
технологического
пути
позволяет развивать ему тяговое усилие на
уровне 6,37 кН на каждую тонну его
эксплуатационной массы.
Ключевые
слова:
широкопутное
(портальное)
транспортное
средство,
мостовой
трактор,
путевая
система
земледелия, энергонасыщенность, баланс
мощностей, теоретические исследования.

Вібрації в техніці
та технологіях

agricultural equipment in the wake of a constant
technological track, has been conducted by
scientists is extremely insufficient. And in
considering the problem of developing the
scientific basis for the use of a bridge tractor,
some scientists believe [13] that the issues of their
theory and technological properties require further
development and development.
One of the ways to reduce the energy
intensity of production processes in agriculture is
the transition to track and bridge agriculture using
wide-track (portal) vehicles (or bridge tractors),
which are specially adapted for this purpose. Since
their movement in the footsteps of a constant
technological track is characterized by both an
increase in traction and coupling qualities, and a
significant decrease in resistance to their rolling.
Because of this, bridge tractors are able to
develop a higher level of traction and energy in
contrast to a traditional tractor, which moves on
agricultural land. agrophone. The issue of
determining the required level of energy saturation
of wide-gauge (portal) vehicles becomes relevant
in order to create a system of their aggregation
and practical use. As a result of the conducted
researches it is established that the required level
of energy saturation of the bridge tractor should be
at the level of 23.5 kW / t. Under conditions of
sufficient adhesion of the engines of a wide-track
agricultural vehicle with the supporting surface of
the soil trace of a constant technological track
allows it to develop traction at the level of 6.37 kN
per ton of its operating weight.
Key words: wide-track (portal) vehicle,
bridge tractor, track system of agriculture, energy
saturation, power balance, theoretical researches.

ASSESSMENT OF ENERGY SATURATION OF
WIDE-TRACK (PORTAL) VEHICLES FOR
AGRICULTURAL PURPOSES
Many years of research have shown that
when working on a tractor on soft soils,
characteristic of almost most farmers. operations,
there is a deep immersion of the wheel hooks in
the soil layer. Immersed in the ground, the hooks
press it in the horizontal direction opposite to the
movement of the tractor. As a result, there is a
decrease in the translational speed of its
movement.
Research in this direction, taking into
account the conditions of movement of wide-track
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