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Анотація  
Проведена оцінка рівня підвищення майстерності екіпажів машин інженерного озброєння при використанні 

тренажерних комплексів, а також досліджено вплив майстерності та індивідуальних особливостей механіка-

водія на розгін інженерної машини розгородження. 
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Abstract 

The assessment of the level of excellence of machines crews using artificial arms training simulators, as well as the 

influence of individual characteristics and skills of the driver for acceleration engineering machine. 

Keywords: crew training, training complexes, machinery engineering armament. 

 

Вступ 

 

Розгін інженерної машини розгородження з місця з перемиканням передач від нижчої до вищої до 

досягнення максимальної швидкості відносяться до складних умов її руху і тому широко 

застосовуються для оцінки її тягово-динамічних, паливно-економічних та екологічних показників. 

Метою роботи є дослідження впливу майстерності механіка-водія на розгін машини інженерного 

озброєння. 

 

Результати дослідження 

 

Розглядався інтенсивний розгін з переміщенням педалі управління дизеля на кожній передачі на 

100% ходу, при умові керування інженерною машиною розгородження навченим механіком-водієм та 

тим який навчається. 

Прийнято, що інженерна машина розгородження розганяється на рівній горизонтальній дорозі з 

асфальтобетонним покриттям. 

Аналіз проводився за такими показниками: 

- тривалість розгону з місця з перемиканням передач до досягнення максимальної швидкості руху; 

- шлях, пройдений за період розгону. 

Як об'єкт дослідження прийнята інженерна машина розгородження ІМР-2 з дизелем В-84. 

На рисунку 1 показано зміна частоти обертання 
Дn  колінчастого вала, двигуна,  частоти обертання 

сцn  вала зчеплення, швидкості ІМРV  інженерної машини розгородження, координати p  педалі 

управління дизелем і координати Цc  педалі зчеплення, при розгоні інженерна машина розгородження 

у двох випадках при керуванні механіком-водієм з хорошою підготовкою та некваліфікованим 

механіком-водієм. 

Прийнято, що педаль управління акселератора переміщається на повний хід за 1,5 с, а педаль 

зчеплення за 1,0 с. Включення кожної наступної передачі відбувається через 2 с після виключення 

зчеплення. Відразу ж після включення передачі одночасно починається переміщення обох педалей. У 

момент вирівнювання частот обертання 
Дn  і сцn  координаті Цc  присвоюється значення 1. 

Вимкнення зчеплення для перемикання чергової передачі відбувається при частотах обертання 
Дn  

рівних, хв: на II передачу - 2100; на III - 2200; на IV - 2300; на V - 2400. Одночасно з вимкненням 
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зчеплення педаль управління акселератором переводиться в положення 0p  , що відповідає роботі 

дизеля на мінімальному холостому ходу. 

 

 
- розгін кваліфікованим механіком-водієм; 

- розгін некваліфікованим механіком-водієм. 

 

Рис. 1. Порівняння розгону інженерної машини розгородження кваліфікованим та 

некваліфікованим механіком-водієм.  

 

З рисунку 1 видно, що час розгону до максимальної швидкості інженерної машини розгородження 

при управлінні нею кваліфікованим механіком-водієм менший ніж при управлінні некваліфікованим 

механіком-водієм. 

 

Висновки 

 

Отже для підвищення вправності рухових дій та зменшення часу реакції потрібно проводити 

підготовку та перепідготовку механіків-водіїв, для підвищення майстерності та відпрацювання дій до 

автоматизму. Для підготовки та перепідготовки механіків-водіїв доцільно використовувати тренажерні 

комплекси, що з безумовним дидактичним ефектом дасть не малий економічний ефект. 
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