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Abstract: A methodological approach has been developed that allows to assess the performance and functional possibilities of systems, 
assemblies and mechanisms of the agricultural tractor taking part in the formation and implementation of its power potential and, if 
necessary, to determine requirements for modules with similar purposes by which they could be replaced in order to improve efficiency in 
the operation of а tractor model and machine-tractor combinations formed on its basis.  
An example of practical application of the methodological approach for improving the utilization of power potential of an agricultural 
tractor by optimizing its ballast is presented in the article, too. 
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1. Увод
От първото използване на локомобил за извършване на 

оран през далечната 1850 г. до настоящия момент 
енергетичните машини, използвани за земеделски цели, 
претърпяват значително развитие. Почти ежегодно водещите 
тракторостроителни фирми пускат на пазара нови и нови  
модели от своите марки, всяка от които разширява 
възможностите за реализация потенциалите на трактора в 
условията на земеделското производство.  

Едно от направленията за техническо усъвършенстване на 
тракторите, по които работят производителите на земеделска 
техника, е свързано с оползотворяване на енергетичните 
потенциали в производствения процес. Реализира се чрез 
подобряване на изходните характеристики на тракторните 
двигатели с вътрешно горене, както и с разработването на нови 
и усъвършенстването на съществуващите модули (системи, 
агрегати, механизми), участващи в преноса, трансформацията и 
отвеждането на наличната мощност до непосредствените 
потребители, в т.ч. предавателната кутия, разпределителната 
кутия, задвижващите мостове, ходовите елементи, навесния 
(окачния) механизъм, системите за отвеждане на мощност, като 
ВОМ (вал за отвеждане на мощност), ХСОМ (система за 
хидроотвеждане на мощност), ПСОМ (система за пневмо-
отвеждане на мощност) и др.  

Повишаване на ефективността на тракторната техника в 
земеделското производство може да бъде постигнато и чрез 
активно използване на предимствата, които дават 
допълнителните тежести за повишаване на експлоатационната 
маса на трактора, чрез съоръжаване на тракторите с 
управляващи системи за преразпределение на сцепната маса на 
агрегата, за регулиране положението на агрегатираната работна 
машина и др., чрез подобряване на ергономичните 
характеристики на тракторните модели, както и за сметка на 
усъвършенстването на конструкциите на работните земеделски 
машини, агрегатирани към тях. 

2. Методически подход – основни
моменти 

Методическият подход за оценка и оптимизиране 
показателите на земеделски трактори е един от инструментите 
за модернизиране на тракторната техника, което би позволило 
да се повиши техническото ниво на отдавна намиращи се в 
експлоатация тракторни модели, разшири сферата и 
ефективността на използването им при производството на  
земеделска продукция. Обединява в себе си широкоизползвани 
при изследването и проектирането на земеделска техника 
методи като статистическия, сравнителния, прогнозния и др., 

които се прилагат по отношение на опита, натрупан от 
водещите в света производители на трактори за земеделието. 

Цел – повишаване ефективността на използваната в 
земеделското производство тракторна техника чрез 
подобряване на изходните характеристики на модули от 
тракторната конструкция, участващи във формирането и 
реализацията на енергетичния потенциал на трактора. 

Същност – изходни показатели на модули от тракторната 
конструкция (системи, агрегати, механизми), участващи във 
формирането, преноса, трансформацията и отвеждането към 
потребителите на мощностния потенциал на трактора, се 
сравняват с реализираните от аналогични по предназначение 
модули на тракторни модели, постъпили в световното 
земеделско производство през последните години, след което 
(ако е необходимо) се конкретизират параметри и показатели 
на високотехнологични модули, които да заменят 
съществуващите, каквито могат да бъдат: 

- готови, доказали се със своето качество и 
функционални възможности изделия, произведени от водещи в 
бранша фирми; 

- усъвършенствани или новоразработени конструкции, 
чиито изходни характеристики позволяват да се подобрят 
експлоатационни качества на трактора и формираните на 
негова база машинно-тракторни агрегати. 

Някои ефекти от прилагането на методическия 
подход: 

- повишаване производителността и икономичността на 
тракторите при производството на земеделска продукция;  

- разширяване на функционалното предназначение на 
тракторите; 

- намаляване на вредното въздействие на тракторната 
техника върху околната среда; 

- осигуряване на безопасни и здравословни условия на 
труд за тракториста; 

- разширяване на междуфирмената унификация чрез 
разработване на универсални модули (кабини, предни мостове, 
предавателни кутии, хидросистеми, електронни контролно-
управляващи системи и др.) за вграждане в земеделски 
трактори, произвеждани от различни производители и др. 

Етапи на реализация: 
Етап 1.  Обосноваване на технологичната 

необходимост и икономическата целесъобразност от 
модернизиране на модул от конструкцията на тракторен модел.  

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL "MECHANIZATION IN AGRICULTURE" WEB ISSN 2534-8450; PRINT ISSN  0861-9638

YEAR LIX, ISSUE 1, P.P. 6-10 (2013)6



Технологичната необходимост от модернизиране се 
доказва на базата на реализираните от трактора показатели, 
такива като: ниска за съвременното земеделско производство 
ефективност при експлоатация, повишени разходи за 
поддръжка, лоши условия на труд на оператора, вредно 
въздействие върху околната среда или др. [5].  

Икономическата целесъобразност се оценява чрез 
сравняване на разходите при експлоатация на тракторния 
модел с очакваните разходи след неговото модернизиране за 
доказване на икономическата полза (или липсата на такава) от 
инвестицията, постигната в резултат на: повишаване 
производителността на машинно-тракторните агрегати, 
формирани на базата на трактора; икономия на гориво и 
смазочни материали; използването му за извършване на по-
голям брой технологични операции, намаляване на времето и 
разходите за обслужване и ремонт; подобряване на 
ергономичните характеристики и др. 

Етап 2.  Избор на обект за сравнение и източник на 
информация, конкретизиране на анализирания период от време. 

Обектът, информацията за който ще бъде използвана като 
база за сравнение, са тракторни модели или отделни модули от 
тракторната конструкция, които са постъпили  на пазара за 
земеделска техника през последните години и със своите 
експлоатационни качества формират съвременното ниво на 
тракторната техника [6]. 

Източникът на информация трябва да гарантира 
достоверност, съпоставимост и  повторяемост на данните. Да 
осигурява достатъчна по обем информация, обхващаща  
натрупания световен опит в областта на тракторната 
енергетика. Източници на информация могат да бъдат 
оторизираните центрове за изпитване на земеделска техника в 
и извън Европейския съюз, фирмите-производители на 
трактори със своя вътрешнофирмена информация, Internet-
сайтове на професионални организации, публикуващи 
резултати от официални тестове на земеделски трактори и др. 

Анализираният период може да бъде 7-годишен, колкото е 
амортизационния срок за земеделски трактори, приет в някои 
методики за пресмятане на амортизационните отчисления на 
новозакупена техника у нас, може да бъде 12-годишен, какъвто 
е експлоатационния срок на тракторите, регламентиран от 
редица водещи в света производители на земеделска техника, 
както и с друга по-къса или по-дълга продължителност, 
съобразно състоянието (възрастовия, количествения и 
качествения състав) на тракторния парк и прогнозите за 
развитие на земеделското производство в страната и света. 

Етап 3.  Избор на базова оценъчна характеристика и 
нейния диапазон на изменение. 

Базовата оценъчна характеристика (БОХ) е конструктивен 
параметър или изходен показател, който е основен за 
тракторния модел и запазва своята стойност или характер на 
изменение и след реализирано модернизиране на негови 
система, агрегат или механизъм. Използва се при определянето 
на изходните характеристики на модул, който да замени 
съществуващия в тракторната конструкция. В зависимост от 
тракторния модул, който подлежи на модернизиране, за БОХ 
може да бъде избрана: мощността на тракторния двигател; 
конструктивната маса на трактора; напречния габаритен размер 
или др. 

Диапазонът на изменение на БОХ се определя в 
зависимост от основната сфера на използване на тракторния 
модел в производствения процес.  Например, ако за БОХ се 
избере "мощността на тракторния двигател", граничните му 
стойности за земеделски трактор, съоръжен с определен тип 
навесен механизъм, могат да бъдат съобразени със съответния 
диапазон от международния стандарт ISO 730:2009 [3], 
установяващ връзка между категорията на навесния механизъм 
и мощността, реализирана чрез основния ВОМ на трактора. 
Диапазонът на изменение на БОХ може да бъде с по-широки 
граници, ако е предвидено, тракторният модел да може да се 
съоръжава с навесни механизми от две съседни категории или 
да е по-тесен, ако се цели повишаване точността на 
извършваната оценка. 

Етап 4.  Избор на допълнителни оценъчни 
характеристики. 

Допълнителната оценъчна характеристика (ДОХ) е 
конструктивен параметър или изходен показател, който е 
основен за оценявания тракторен модул (система, агрегат, 
механизъм). По нея се съди за ефективността при работа на 
модула и възможностите той да бъде използван за реализиране 
на определен вид дейности в производствения процес. 
Тракторният модул може да има една или повече ДОХ. 
Връзката на ДОХ с БОХ е основа за избора на оптималния 
вариант на тракторен модул, който да замени съществуващия в 
тракторната конструкция. За допълнителни оценъчни 
характеристики могат да бъдат избирани: максималната 
мощност, реализирана чрез основния ВОМ; масата на 
допълнителните тежести; броят на предавките в 
предавателната кутия; показателят „запас на въртящ момент” 
на тракторния двигател и др.  

Етап 5.  Обработка на базата-данни. 
Базата-данни се формира на основата на наличната 

информация за обекта, приет да бъде използван като база за 
сравнение. 

5.1. Извършва се статистическа обработка на базата-данни, 
при което се определят  граничните и средната стойности на 
ДОХ или нейна производна. Получените стойности се приемат 
за "референтни" и се използват за ориентир при извършване на 
обща оценка на състоянието на аналогичен по предназначение 
тракторен модул и обосновка на необходимостта от неговата  
модернизация. 

5.2. С помощта на базата-данни се построява графика, 
отразяваща връзката между базовата и допълнителната 
оценъчни характеристики. Графиката се апроксимира с 
подходяща функция и се извежда функционална зависимост от 
вида: 

)БОХ(fДОХ . 
Използването на функционалната зависимост дава 

възможност да се определи стойността на приетия за ДОХ 
параметър/показател, която като минимум трябва да осигурява 
даден модул от тракторната конструкция след неговата 
модернизация.  

Пример: Ако за БОХ бъде приета "конструктивната маса 
на трактора", могат да бъдат изведени функционални 
зависимости между: 

- конструктивната маса на земеделския трактор и 
номинална мощност на неговия двигател, ако предстои 
подмяната му; 

- конструктивната маса на трактора и мощността на 
ВОМ, ако се предвижда модернизация на задвижването или на 
самия ВОМ;  

-  конструктивната маса на трактора и масата на 
допълнителните тежести, ако се цели оптимизиране на 
експлоатационна маса на тракторния модел за ефективно 
оползотворяване на теглително-енергетичните му потенциали и 
др. 

Етап 6. Резултати, анализи и препоръки за 
оптимизиране показателите на земеделски трактори. 

Общата оценка на тракторна система, агрегат или 
механизъм се извършва като изходният показател/параметър, 
приет за ДОХ, се сравнява с референтните стойности, получени 
на базата на официална информация за тракторни модели на 
водещи производители на земеделска техника в света. 
Анализират се резултатите и се взема решение, относно 
необходимостта от модернизиране на тракторния модел.  

Ако модернизацията е наложителна, с помощта на 
функционални зависимости между БОХ и ДОХ се 
конкретизират оптималните стойности на показатели от 
експлоатационната характеристика на аналогичен по 
предназначение модул. Анализират се възможностите за 
вграждане в конструкцията на трактора на високотехнологично 
изделие от наличните на пазара, за разработване на нов модул с 
подобрени изходни характеристики или за усъвършенстване на 
съществуващия. 
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Изготвят се препоръки, относно използването на 
получените резултати за оптимизиране показателите на 
оценявания тракторен модел, а ако е възможно, за тяхното 
прилагане по отношение на марки и модели с аналогично 
предназначение. 

3. Пример за практическо използване на
методическия подход 

Методическият подход за оценка и оптимизиране 
показателите на земеделски трактори е приложен по 
отношение на българските колесни трактори със средна 
мощност от фамилия „Болгар”, с цел подобряване 
ефективността на използване на техните енергетични 
потенциали чрез оптимизиране на експлоатационните им маси.  

Тракторната фамилия „Болгар” е производство на 
тракторния завод в Карлово. Колесни модели със средна 
мощност са ТК-60, ТК-70, ТК-80 и техните пълнопреводни 
модификации ТК-62, ТК-72 и ТК-82. Основното различие 
между моделите се състои в двигателите с вътрешно горене, с 
които се съоръжават. Енергетичният потенциал, който 
реализират двигателите в номинален режим, покрива 
мощностния диапазон 44 – 60 кW (60 – 82 к.с.). През годините 
са провеждани изследвания за вграждане в тракторната 
конструкция на двигател с номинална мощност 95 к.с., което от 
технологична гледна точка е допустимо за изпълнение.  

Моделите от тракторната фамилия „Болгар” по своето 
предназначение са универсално-окопни, но много широко се 
използват за извършване и на тежки теглителни операции, в 
т.ч. оран. Базов модел за фамилията е моделът „Болгар” ТК-80, 
чийто двигател в номинален режим реализира мощност 82 к.с. 
На негова основа е разработена модификацията със стеснена 
напречна база „Болгар” ТК-80Л, предназначена за работа в 
лозя, овощни градини, малинови, розови насаждения. 

Процедура за оценка и оптимизиране на 
експлоатационната маса на колесните земеделски 
трактори от фамилия „Болгар”  

Етап 1.  Обосноваване на технологичната 
необходимост и икономическа целесъобразност от 
модернизиране на модул от тракторната конструкция.  

Тракторите „Болгар” са едни от най-многобройните в 
българското земеделие. По данни на КТИ при МЗХ1, колесните 
модели са около ¼ от всички трактори със средна мощност в 
страната.  

Базовият модел за фамилията е конструктивна разработка 
от преди повече от 40 години. По своите изходни 
характеристики редица модули от тракторната конструкция 
отстъпват на аналогичните по предназначение, с които се 
комплектуват  тракторните модели, експлоатирани в 
световното земеделие. Подобряване на експлоатационните  
показатели на тракторите от фамилията може да бъде 
постигнато чрез модернизирането на тези модули. Проведени 
по-ранни изследвания с участието на автора показаха, че на 
модернизация подлежат двигателят, предавателната кутия, 
предния мост за моделите със задвижване 4К4, управлението 
на навесния механизъм, елементи от допълнителното 
оборудване, участващи в реализацията на енергетичния 
потенциал на тракторния двигател, и др.  

Отчитайки значителната представителност на колесните 
трактори „Болгар” в българското земеделие, широкото им 
използване за извършване на енергоемки теглителни операции 
и анализирайки възможностите за постигане на бърз и с 
неголеми  финансови средства ефект от тяхната модернизация, 
се стигна до извода, че една от първите стъпки, която би 
позволила да се подобри ефективността им в земеделското 
производство на страната, е оптимизирането на 
експлоатационната им маса. 

Етап 2.  Избор на обект за сравнение и източник на 
информация, конкретизиране на анализирания период от време. 

1 КТИ при МЗХ  – Контролно-техническа инспекция при Министерсвото на 
земеделието и храните 

Тъй като във фокуса на оценката са колесните трактори 
„Болгар” със средна мощност, за база за сравнение са избрани 
само тракторни модели с навесни механизми категории 2 и 2N 
[3], с каквито съоръжават западните производители тракторите 
от този тип. Обхванати са 58 тракторни модели на 
производителите на високотехнологична земеделска техника 
John Deere, New Holland, Case IH, Fendt, Massey Ferguson, 
Deutz-Fahr, Lamborghini, Landini, Renault, Valtra, McCormick, 
Claas, Zetor. Използвани са публикуваните в Internet-
пространството [2] резултати от тестовете им, проведени в 
съответствие с изискванията на OECD2 [4] в изпитвателните 
центрове в Германия (DLG), Франция (CEMAGREF), Италия 
(ISMA), Финландия (VAKOLA), Австрия (BLT), 
Великобритания (SRI), Чехия (SZZPLS) и САЩ (NEBRASKA).  

Тракторните модели са преминали официални изпитвания 
в периода 2000 - 2011 г., което гарантира, че към момента на 
изследването всички са с неизтекъл експлоатационен срок. 

Етап 3.  Избор на базова оценъчна характеристика и 
нейния диапазон на изменение. 

В съответствие с поставената цел за БОХ е избрана 
"номиналната мощност на тракторния двигател".  

Граничните стойности на БОХ са съобразени с границите 
на диапазона (30 - 92 kW), посочен в стандарта ISO 730:2009 
[3] за категориите 2 и 2N. Ефективната мощност на коляновия 
вал на тракторния двигател е изчислена, като е отчетено, че 
стойностите, съответстващи на избрания диапазон, са средно с 
10 до 15 % по-високи, поради загубите в превода на ВОМ. 

Етап 4.  Избор на допълнителна оценъчна 
характеристика . 

Оползотворяването на енергетичния потенциал на 
тракторния двигател чрез теглителна мощност зависи от 
експлоатационната маса на трактора, във формирането на която 
основно място заемат конструктивната маса на трактора и 
масата на допълнителните тежести3. Конструктивната маса е 
параметър, който, на практика, запазва своята стойност през 
целия период на експлоатация на трактора (съществени  
отклонения могат да настъпят в следствие на реализирани 
значителни промени в конструкцията на трактора при негова  
модернизация). Следователно, оптимизирането на 
експлоатационната маса на земеделски трактор като средство 
за повишаване на ефективността на използване на 
енергетичния потенциал на тракторния двигател може да бъде 
постигнато главно за сметка на "масата на допълнителните 
тежести", което е и причината за избора й за ДОХ. 

Етап 5.  Обработка на базата-данни 
От протоколите от тестовете на всичките 58 тракторни 

модела с навесни механизми категории 2 и 2 N, преминали 
официални изпитвания през периода 2000 – 2011 г., са взети 
данните за номиналната мощност на техните двигатели, 
конструктивната им маса и максималната маса  на 
допълнителните тежести, с които могат да бъдат съоръжавани.  

5.1. Определяне на референтни стойности за показателя 
„относителна маса на допълнителните тежести“. 

Показателят „относителна маса на допълнителните 
тежести“ представлява процентно отношение на масата на 
допълнителните тежести към конструктивната маса на 
трактора. Стойностите на показателя са изчислени за всеки 
един от тракторите, приет за база за сравнение. Анализът им 
показва, че масите на допълнителните тежести, с които се 
съоръжават избраните тракторни модели, варират  между 28,5 
– 100 % от конструктивните маси на тракторите, като средно е
57%. Само два са моделите, чиито маси на допълнителните 
тежести са под 40% (съответно 28,5% и 32,5%), 5 тракторни 
модела са с маси на допълнителните тежести над 80%. Най-
голям брой (повече от ¾ от тракторите) са с маси на 
допълнителните тежести между 40 - 60% от конструктивната 
на трактора. Последните стойности се приемат като 

2 OECD – Организация за икономическо сътрудничество и развитие.  
3 Допълнителните тежести (баластът) са част от допълнителното оборудване 
на трактота.  Прикрепят се върху рамата или задвижващите колела на 
ходовата система. Служат за подобряване на теглителните качества на 
трактора.  
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“референтни” за показателя „относителна маса на 
допълнителните тежести“ при оценка на земеделски трактори 
със средна мощност. 

5.2. Извеждане на функционална зависимост между 
мощността на тракторния двигател и масата на допълнителните 
тежести. 

За да се потърси връзка между мощностния потенциал на 
тракторния двигател и масата на допълнителните тежести с 
помощта на формираната база-данни е построена графиката на 
фиг.1.  

Фиг. 1. Графика за намиране на функционална зависимост 
между масата на допълнителните тежести и номиналната 
мощност на тракторния двигател за тракторните модели с 
навесни механизми категории 2 и 2N, изпитани през периода 
2000-2011 г. 

Апроксимирайки графиката от фигурата, е изведена 
функционална зависимост, с която може по данни за 
мощността, реализирана от тракторния двигател в номинален 
режим (Pnom), да се определи стойността на масата на 
допълнителните тежести (mдоп.т.), която би осигурила 
ефективно използване на енергетичните потенциали на 
тракторите със средна мощност. За по-лесното прилагане на 
изведената функционална зависимост в практиката е 
извършено закръгляне на числовите стойности на нейните 
членове, след което тя получи следния вид: 

(1)       1079P.22m nomдоп.т.     ,  
където  Pnom е в kW, mдоп.т – в kg. 
Максималното отклонение на получаваните резултати по 

формула (1) в границите на дефинирания  мощностен диапазон 
по сравнение с изходната е  под 0,03%. 

Базирайки се на възможностите, които предоставя 
методическият подход за прецизиране на получаваните 
резултати чрез коригиране на граничните стойности на 
диапазона на изменение на БОХ, е формирана база-данни с 
информация от тракторни модели с номинална мощност на 
двигателите, в границите на допустимия за реализация от 
представителите на тракторната фамилия "Болгар" диапазон 
(44 – 70 kW). С помощта на новосформираната база-данни, 
включваща 22 модела от 12 водещи производители на 
тракторна техника, е построена графиката на фиг.2.  

Фиг. 2. Графика за намиране на функционална зависимост 
между масата на допълнителните тежести и номиналната 
мощност на тракторния двигател в диапазона 44 – 70 kW, за 
тракторни модели, изпитани през периода 2000-2011 г. 

Графиката е апроксимирана с функция от линеен тип и е 
получена функционална зависимост за изчисляване на 
минималната маса на допълнителните тежести за земеделски 
трактори с номинална мощност в диапазона 44 – 70 kW. За 

облекчаване използването й в практиката функционалната 
зависимост е приведена в следния вид:  

(2)     524P.45,23m nomдоп.т. . 
Етап 6.  Резултати, анализи и препоръки за 

оптимизиране на експлоатационната маса на земеделски 
трактори. 

За колесните трактори със средна мощност „Болгар” 
конструкторите са предвидели допълнителни тежести, 
разделени на предни (10 бр., всяка по 21 kg) за окачване 
конзолно отпред на рамата и задни (от 4 до 24 бр., всяка по 24 
kg) за разполагане върху дисковете на задните ходови колела 
на трактора [1]. В процентно отношение общата им маса 
представлява 24,5 % от конструктивната маса на базовия модел 
на фамилията, което е далеч дори от долната референтна 
граница на диапазона, формиран от приетите за база за 
сравнение земеделски трактори. 

За пресмятане на минималните маси на допълнителните 
тежести, които би осигурила ефективно използване на 
енергетичните потенциали на колесните трактори „Болгар”, във  
формулите (1) и (2) последователно са заместени стойностите  
на мощността на двигателите им в номинален режим. 
Получените резултати са представени в таблицата: 

Тракторен 
модел 

Двигател Изчислена маса 
на доп.тежести, kg 

Марка 

Номинал
на 

мощност, 
kW (к.с.) 

По ф-
ла (1) 

По ф-
ла (2) 

Болгар ТК-
80 

(ТК-82) 
Д-243 60 (82) 2398 2189 

Болгар ТК-
70 

(ТК-72) 

Д-
3900Т 50 (68) 2178 1737 

Болгар ТК-
60 

(ТК-62) 
Д-240 44 (60) 2046 1466 

Сравняването на стойността за масата на допълнителните 
тежести, с които понастоящем се комплектуват тракторите 
„Болгар”, със стойностите, получени по изведените формули, 
показва наличието на значителни резерви за ефективно 
използване на енергетичния потенциал на намиращите се в 
експлоатация тракторни модели. Почти два пъти е по-малка 
предвидената за използване маса на допълнителните тежести 
от минималната, с която би трябвало да се съоръжава най-
нискоенергонаситения модел, малко под три пъти по 
отношение на базовия модел на фамилията. Увеличаването на 
масата на допълнителните тежести обаче е допустимо, само ако 
това няма да влоши конструктивната и експлоатационна 
надеждност на тракторните модели. 

Функционалната зависимост (1) е приложима за 
определяне на оптималната (по отношение на тракторния 
енергетичен потенциал) маса на допълнителните тежести на 
марки и модели колесни трактори със средна мощност, 
различни от приетите като база за сравнение. 

Функционалната зависимост (2) може да бъдат използвана 
за определяне на оптималната маса на допълнителните тежести 
и по отношение на модели, които не са от тракторната фамилия 
„Болгар“, но са съоръжени с двигатели, чийто енергетичен 
потенциал е в границите на покривания от нея мощностен 
диапазон. Такива са голяма част от трактори със средна 
мощност, експлоатирани в българското земеделие, в т.ч. от 
широко разпространените марки ЮМЗ (Украйна), МТЗ 
(Беларус) и др. 

4. Заключение
Методическият подход за оценка и оптимизиране 

показателите на земеделски трактори позволява да се оценят 
експлоатационните качества и функционални възможности на 
системи, агрегати и механизми на трактора, от които зависи 
ефективността му в производствения процес, и при 
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необходимост определят изискванията към аналогични по 
предназначение модули, с които те да бъдат заменени. 
Успешно би могъл да бъде прилаган при модернизиране на 
стари марки и модели земеделски трактори, които все още имат 
достатъчно широка представителност в тракторния парк, с цел 
издигане на техническото им ниво, близко до това на водещите 
на съвременния етап в световното земеделско производство 
тракторни модели.  

Методическият подход може да бъде прилаган и при 
разработването на нови модели трактори. Базирайки се на 
средните и максималните стойности за изходни показатели на 
тракторни модули, произведени от доказали се в бранша 
тракторостроителни фирми, още на стадия „проектиране” може 
да се оптимизират тракторните конструкции, от гледна точка 
на съществуващите потребности от определен вид енергетична 
техника в дадения момент и прогнозите за нуждите от нея в 
бъдеще. 
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