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Анотація – наведено результати експериментальних дослід-
жень визначення вантажопідйомності пристрою для агрегатування 
начіпних технологічних модулів з самохідним шасі типу Т-16МГ. 
Встановлено вплив основних конструкційних параметрів техно-
логічних модулів на технологічні параметри самохідного шасі. 
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Постановка проблеми. Теоретичні дослідження вплив основних 

конструкційних параметрів технологічного модуля (ТМ) на параметри 
мобільного енергетичного засобу (МЕЗ) під час агрегатування на рамі 
останнього представлено в роботі [1]. Для перевірки отриманих теоре-
тичних залежностей [1] та визначення вантажопідйомності пристрою 
для агрегатування (ПА) [2] необхідно провести експериментальні дос-
лідження дослідного зразка вищезгаданого пристрою. 

Аналіз останніх досліджень. В ННЦ «ІМЕСГ» було розроблено 
дослідний зразок ПА [3], який встановлювався на самохідне шасі 
Т–16МГ. Для проведення експериментальних досліджень з визначен-
ня вантажопідйомності ПА було розроблено вимірювально-реєст-
руюче обладнання, та імітатор ТМ (рис. 1). Останній, було виготовле-
но з урахуванням можливості зміни його ваги та відстані від осі обер-
тання монтажної рамки ПА до центру ваги (Ц.в.) ТМ, що досягалося 
шляхом установки додаткових вантажів, масою 72,8 та 81,5 кг (в їх 
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якості використано траки гумово-металевої гусениці РМГ-170-470), і 
закріпленням їх у різних положеннях по відношенню до осі обертання 
монтажної рамки ПА, що  давало можливість змінювати відстанню від 
осі обертання монтажної рамки ПА до  Ц.в. ТМ.   

Формулювання цілей статті. Провести експериментальні дослі-
дження процесу агрегатування ТМ з самохідним шасі типу Т–16МГ, ви-
значити вантажопідйомність ПА та провести перевірку отриманих ре-
зультатів експериментальних даних на адекватність теоретичним даним. 

 
Рис. 1. Самохідне шасі Т–16МГ під час проведення досліджень: 

1 – самохідне шасі Т–16МГ; 2 – імітатор ТМ; 3 – пристрій 
для агрегатування; 4 – датчики вимірювання тиску ПМ-100; 
5 – пристрій швидкодіючий самопишуючий Н338–6П. 

 
Основна частина. Для проведення експериментальних дослі-

джень в порожнини гідроциліндрів ПА самохідного шасі встановлю-
вались датчики вимірювання тиску ПМ-100 та підключалися до при-
строю швидкодіючого самозаписувального Н338-6П. Змінна вага 
встановлювалась на імітаторі ТМ з подальшим  опусканням–підні-
манням монтажної рамки з імітатор ТМ на раму самохідного шасі. 
При цьому змінювався тиск в порожнинах  гідроциліндрів, який від-
слідковував датчик і перетворював його в електричний сигнал і за до-
помогою пристрою Н338-6П реєструвався на паперовій стрічці. 

Досліди експериментальних досліджень були організовані згідно 
повнофакторному плану 22. Керованими чинниками були: "вага ван-
тажу m" та "відстань від осі обертання монтажної рамки до Ц.в. ван-
тажу r". Нижні та верхні значення рівнів чинників приведені в таблиці 1. 

Значення рівнів чинника "вага вантажу m" обґрунтовано з точки 
зору вантажопідйомності шин, а значення нижнього та верхнього рів-
нів чинника "відстань від осі обертання монтажної рамки до Ц.в. ван-
тажу r" визначалися з урахуванням конструкційних особливостей са-
мохідного шасі та розробленого ПА.  
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Таблиця 1 – 
Нижній і верхні рівні чинників повнофакторного експерименту 22 

 

Натуральні зна-
чення рівнів 

Значення чин-
ників у досліді Чинник 

нижній верхній 1 2 3 4 
Вага вантажу, m, кН 0 8,2 – + – + 
Відстань від осі обертання монтаж-
ної рамки до Ц.в. вантажу, r, мм   584 910 – – + + 

 
В результаті проведення обробки експериментальних даних 

отримано залежність тиску в порожнині гідроциліндра монтажної ра-
мки від "маси вантажу m" та "відстані від центра обертання монтажної 
рамки до центра ваги вантажу r": 
– під час опускання вантажу на раму самохідного шас з імовірністю 
довіри 99 %: 

рw = – 3,1 + 0,004·r + 2,41·m – 0,002·m·r                            (1) 
де pw – тиск у штоковий порожнинах гідроциліндрів ПА, МПа; 

m – вага вантажу, кН; 
r – відстань від центра обертання монтажної рамки до центра ваги 

вантажу, мм. 
– під час підйому вантажу з рами самохідного шасі з імовірністю до-
віри 95 %: 

p = – 0,39 + 0,61·m                                              (2) 
де pn – тиск у поршневих порожнинах гідроциліндрвів ПА, МПа. 

Для порівняння експериментальних досліджень з теоретичними 
було побудовано коридори довіри для експериментальних даних з 
ймовірністю 95 % за відомою методикою [4].  

На рисунку 2 представлено залежність впливу ваги ТМ на тиск у 
гідросистемі відповідно під час переміщення ТМ на раму (рис. 2а) та з 
рами (рис. 2б) самохідного шасі при максимально віддаленому поло-
женні ТМ від осі обертання ПА (0,91 м). Характер зміни тиску в гід-
росистемі прогнозований із збільшенням ваги ТМ (2,3 – 8,2 кН) –  збі-
льшується тиск в гідросистемі (0,9 – 5,2 МПа) під час переміщення 
ТМ на раму та (1,4 – 6,2 МПа) з рами самохідного шасі.  

Підвищення тиску під час переміщення ТМ з рами самохідного 
шасі можна пояснити тим, що в початковому положенні (на рамі са-
мохідного шасі) гідроциліндр ПА займає положення, в якому най-
менше плече між віссю обертання ПА та віссю штока гідроциліндра, а 
тому для переміщення ТМ тиск у гідравлічній системі підвищується. 
Аналогічний характер мають залежності  при зміні положення Ц.в. ТМ 
відносно осі обертання (0,73, 0,62, 0,58 м), але з меншими значеннями 
тиску, що не мають великої цінності, оскільки нас цікавить чи не пе-
ревантажена гідравлічна система самохідного шасі під час агрегатування 
ТМ (робочий тиск гідравлічної системи самохідного шасі 10,0 МПа [5]).  
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а) 

  
б) 

Рис.  2.  Залежність тиску в гідросистемі від ваги ТМ під час аг-
регатування: а – опускання ТМ на раму; б – підйом ТМ з 
рами; 1 – експериментальні дані; 2 – теоретичні дані;  
3 – коридори довіри. 

 
Для вищенаведених експериментальних результатів досліджень 

(рис. 2) теоретичні дані лежать у коридорах довіри експерименталь-
них даних з ймовірністю 95 %, що підтверджує їх адекватність. 

Висновки. Результати експериментальних досліджень з ймовір-
ністю довіри 95 % підтверджують адекватність отриманих теоретич-
них залежностей та дають можливість  стверджувати що основні 
конструкційні параметри ТМ вага (8,2 кН) та відстань від Ц.в. ТМ до 
осі обертання пристрою для агрегатування (0,91 м) не перевантажу-
ють гідравлічну систему самохідного шасі типу Т–16МГ.   
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ УСТРОЙСТВА 

ДЛЯ АГРЕГАТИРОВАНИЯ 

Погорелый С.П., Шкаровский Г.В.,  Присяжный В.Г., Третьяк В.М. 

Аннотация – приведены результаты экспериментальных ис-
следований определения грузоподъемности устройства для агрега-
тирования навесных технологических модулей с самоходным шасси 
типа Т-16МГ. Установлено влияние основных конструкционных 
параметров технологических модулей на технологические парамет-
ры самоходного шасси. 

RESULTS OF EXPERIMENTAL RESEARCHES ON 
DETERMINATION OF CARRYING CAPACITY  OF DEVICE FOR 

UNITIZATION 

S. Pogorelyy, G. Shkarovsky, V. Prisyazhny, V. Tretyak  

Summary 
The results of experimental researches of determination of car-

rying capacity of device for the unitization of the navesnykh techno-
logical modules are resulted with the self-propelled undercarriage of 
type of T-16MG. Influence of basic construction parameters of the 
technological modules is set on the technological parameters of self-
propelled undercarriage. 
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