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В С Т У п

В аграрному секторі потрібен рішучий перелом, щоб поліпшити 
продовольче постачання. Для цього необхідно піднести ефективність 
виробничого потенціалу в агропромисловому комплексі, сконцент-
рувати сили та кошти на найважливіших ділянках, які забезпечують їх 
найбільшу віддачу. Ключ до успіху, як показав досвід останніх років, – 
у широкому застосуванні інтенсивної технології вирощування сільсько-
господарських культур.

Інтенсивна технологія вирощування сільськогосподарських 
культур – це система науково обґрунтованих, економічно ефектив-
них, взаємозв’язаних способів, технологічних операцій та прийо-
мів, спрямованих на одержання високих урожаїв культур при виконанні 
їх передовою технікою. Застосовуються вони в тісному поєднанні й від-
повідності з фізіологічними потребами рослин певної культури за біо-
логічними фазами їх розвитку й спрямовані насамперед на підвищення 
ефективності використання біокліматичного потенціалу, можливостей 
високопродуктивних районованих сортів сільськогосподарських куль-
тур, дозованого внесення збалансованих мінеральних й органічних 
добрив та інших засобів хімізації.

У нашій країні велика увага приділяється швидкому розвитку сіль-
ськогосподарського машинобудування, що сприяє оснащенню госпо-
дарств високопродуктивною технікою.

Деякі машини не відповідають сучасним вимогам, мають низьку 
продуктивність та надійність, потребують багато часу для їх технічного 
обслуговування. Поки що не знайшли широкого впровадження інтен-
сивні технології вирощування сільськогосподарських культур.

Але потрібно пам’ятати, що тільки оснащеність сільського госпо-
дарства новою технікою та нові організаційні заходи не забезпечать 
виконання грандіозних завдань, поставлених перед агропромисловим 
комплексом. В успішному виконанні їх важлива роль належить сіль-
ським механізаторам, інженерно-технічним працівникам сільськогос-
подарських підприємств та організацій агропромислового комплексу.

Важливою умовою підвищення продуктивності машинно-трактор-
них агрегатів та високоякісного виконання робіт є досконале оволодін-
ня сільськогосподарською технікою, високоефективне використання 
й технічно якісне обслуговування її, систематичне вивчення й впро-
вадження у виробництво досягнень науки й передового досвіду.

Рік у рік загін сільських механізаторів поповнюється молодими 
спеціалістами. Від рівня їх підготовки залежить ефективність вико-
ристання техніки. Ось чому кожен молодий механізатор повинен ґрун-

6. Машини длЯ СадіннЯ
6.1. Робочі органи машин для садіння ...............................................167
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товно вивчати будову, роботу та правила технічного обслуговування 
сільськогосподарських машин. Цей навчальний посібник написаний 
відповідно до програми для підготовки фахівців спеціальності «Про-
фесійна освіта» зі спеціалізації «Технологія виробництва і переробка 
продуктів сільського господарства». Автори сподіваються, що він до-
поможе молодим інженерам набути найбільш глибоких знань при вив-
ченні сільськогосподарських машин.

рОЗділ і. ҐрУнТООБрОБні  
Машини Та ЗнарЯддЯ

1. плУги

Плуги призначені для основного обробітку ґрунту – оранки, мета 
якої полягає в створенні сприятливих умов для розвитку сільськогоспо-
дарських рослин. Обробіток ґрунту поліпшує повітряний й водний режи-
ми, сприяє життєдіяльності ґрунтових бактерій та знищує бур’яни. Оран-
ка включає розпушування й перевертання орного шару ґрунту.

1.1. Види оранки та класифікація плугів

розрізняють такі види оранки:
– культурна – основний вид оранки. У нашій країні її проводять 

плугами, обладнаними предплужниками. Вони добре загортають рос-
линні рештки, що були на поверхні поля, повністю обертають й розпу-
шують скибу;

– перевертання скиби та підняття скиби – відбувається під час оран-
ки без предплужника дуже задернілих ґрунтів. При цьому скиби обер-
таються на 180° та задернілим верхнім шаром укладаються на дно бо-
розни, а при піднятті – підіймаються й послідовно вкладаються одна 
до одної під кутом 45° до горизонту;

– ярусна – полягає в пошаровому обробітку ґрунту зі зміною шарів 
ґрунту. Її застосовують для обробітку солонцюватих ґрунтів;

– безполицева  – виконують плугами без полиць. Вона поля-
гає в тому, що ґрунт розпушується на значну глибину без обертання 
скиб. Така оранка запобігає вітровій ерозії;

– плантажна або меліоративна – нагадує культурну, але виконують 
її на глибину понад 40 см. Цю оранку застосовують під час закладання 
виноградників й садів або меліорації ґрунтів;

– з розпушуванням підорного шару – майже така сама, як й куль-
турна, при ній одночасно з розпушуванням та обертанням верхнього 
шару підорний лише розпушується. Для цієї оранки плуг обладнують 
ґрунтопоглиблювачами.

плуги поділяють:
за призначенням  – загальні (традиційна оранка), спеціальні (са-

дові, плантажні, чагарниково-болотні, лісові тощо) та плуги-розпушу-
вачі, які не перевертають скибу;

за типом робочих органів – лемішні, безполицеві й дискові;
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за кількістю корпусів – одно-, дво-, три-, чотири-, п’яти-, шести-,  
сьоми-, восьми-, дев’ятикорпусні;

за способом з’єднання з тракторами – начіпні, напівначіпні й при-
чіпні. Найбільш поширені начіпні та напівначіпні плуги загального 
призначення.

питання для самоконтролю:

1. Яке основне призначення та класифікація плугів?
2. Які види оранки існують?

1.2. Загальна будова плугів та робочий процес корпусу плуга

Рама плуга є основою, до якої прикріплені всі робочі органи, опор-
не колесо та пристрої – начіпний та причіпний.

Робочими органами плуга (рис. 1.1) є дисковий ніж, предплужник 
та корпус. Корпус складається з леміша, полиці та польової дошки. Усі 
ці деталі прикріплені до башмака, а башмак – до стійки.

Опорне колесо підтримує плуг у робочому положенні, забезпечую-
чи стійкість його ходу. Зміною положення колеса по висоті регулюють 
глибину оранки.

У транспортне положення начіпний плуг переводять гідравлічною 
системою трактора, а в робоче він опускається під дією своєї ваги.

Працює плуг таким чином: дисковий ніж у вертикальній площині 
АБ відрізає скибу (рис. 1.2), ширина (б) якої дорівнює ширині захвату 
корпуса. Предплужник знімає верхню задернілу частину скиби АЖЕД та 

рис. 1.1. Плуг оборотний напівначіпний: 1 – основний брус;  
2 – опорний візок; 3 – поздовжній брус; 4 – начіпний пристрій;  

5 – маслопроводи; 6 – корпус; 7 – предплужник; 8 – колесо регулювання 
глибини; 9 – опорна лапа; 10 – обертаючий механізм; 11 – дисковий ніж.

скидає її на дно попередньої борозни. Леміш корпусу плуга підрізає ски-
бу в горизонтальній площині БВ, трохи піднімає, розпушує її та спрямовує 
на полицю. Скиба остаточно розпушується, перевертається та відводиться 
в сусідню борозну, де прикриває частину скиби, скинутої предплужником.

рис. 1.2. Схема перевертання скиби при культурній оранці: а – глибина 
оранки; б – ширина скиби.

питання для самоконтролю:

1. З яких складових одиниць складається плуг?
2. Як переміщається скиба ґрунту під час роботи корпусу плуга?
3. Які типи корпусів має плуг та їх призначення?
4. З яких робочих органів складений корпус плуга?

1.3. Типи корпусів та основні робочі органи плуга

Для якісного обробітку різних ґрунтів потрібні визначені робочі 
органи. Від вірного вибору робочого органу, який найбільш повно від-
повідає певним умовам поверхні поля, залежить якість обробітку ґрун-
ту, а отже культура землеробства, родючість ґрунтів та урожайність.

Робочими органами плугів є корпус, предплужник, кутознімач, ніж 
й ґрунтопоглиблювач. За конструкцією корпус буває лемішно-полице-
вим, безполицевим, розпушуючим, дисковим та комбінованим.

лемішно-полицевий  корпус  застосовують для оранки з обертан-
ням скиби. Оранка може проводитись тільки корпусом плуга (підні-
мання скиби) або з предплужником (культурна оранка). Корпус плуга 
(рис. 1.3, а) складається з лемішу 1, полиці 2, польової дошки 5 та стій-
ки 3. До стійки кріпляться складові частини корпусу. Леміш та полиця 
утворюють робочу поверхню корпусу.

За геометричною формою робочої поверхні, яка характеризується 
ступенем та характером зміни її кутів: кришення – α, зсуву – γ та на-
хилу – β, вони розділяються на циліндричні, культурні, напівгвинтові 
й гвинтові. Форма полиці здебільшого дає назву корпусу плуга.

культурні  корпуси  (рис. 1.3, а) добре розпушують ґрунт й погано 
(але достатньо) перевертають скибу, тому їх застосовують у комбіна-
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ції з предплужниками для обробітку староорних (культурних) ґрун-
тів. У полиці культурного плуга кут α змінюється за висотою від 30 до 
130°, β – від 25 до 130°, а γ – від 40 до 45°. Більшість вітчизняних плугів 
загального призначення мають культурні корпуси.

напівгвинтові корпуси (рис. 1.3, б) краще, ніж культурні, обертають, але 
гірше кришать скибу. Полиця цього корпусу має більш розвинуті кути γ та 
β, кут α менш інтенсивно змінюється за висотою, ніж у культурної поли-
ці. Напівгвинтові корпуси застосовують на чагарниково-болотних плугах 
для обробки висушених торфовищ та болотистих мінеральних ґрунтів та 
на зміцнених плугах загального призначення для обробки слабко задерні-
лих староорних важких ґрунтів. Щоб покращити обертання (довалюван-
ня) скиби, до корпусів прикріплюють регулююче перо 4.

рис. 1.3. Типи корпусів плугів: а – культурний; б – напівгвинтовий;  
в – для безполицевої оранки; г – вирізний; д – з висувним долотом;  

е – з ґрунтопоглиблювачем; ж – дисковий; з – комбінований; і – розпушувач 
з гнутою стійкою; к – розпушувачі чизельного плуга; 1, 10, 11 – леміші; 2, 9 – 
полиці; 3 – стійка; 4 – перо полиці; 5 – польова дошка; 6 – передня частина 

полиці; 7 – щиток; 8 – розширювач; 12, 18, 20 – долото;  
13 – ґрунтопоглиблювач; 14 – чистик; 15 – диск сферичний; 16 – ротор;  

17 – лопать ротора; 19 – стійка; 21 – стрілчаста лапа; 22 – чересловий ніж – 
захисник гнутої стійки.

гвинтові корпуси добре обертають скибу. Оскільки при розпушуван-
ні й розриванні скиби ускладнюється та погіршується їх обертання, то 
розпушуюча здатність корпусів мінімальна. Ці корпуси призначені для 
обробітку зв’язних, дуже задернілих ґрунтів: цілини, перелогових ґрун-
тів, луків, пасовищ, висушеного торфовища тощо. Гвинтові корпуси 
застосовують у комбінації з дисковими ножами.

гвинтовий корпус з долотом (накладним носком), кутознімачем та 
вертикальним ножем (рис. 1.3, д) призначений для оранки задерно-
ваних важких й суглинкових ґрунтів, засмічених камінням. Загостре-
ний передній кінець долота 12, висовуючись уперед за лезо леміша 
на 20-30 мм, відіграє роль носка леміша й ламається, але забезпечує 
добре заглиблення корпусу в ґрунт. Вони забезпечують більш рівномір-
ну глибину оранки. Вертикальний ніж – обрізає рівну стінку борозни 
й покращує здатність корпусу заглиблюватися (порівняно з диско-
вим). Кутознімач забезпечує збільшення кута обертання скиби й по-
кращення загортання дернини.

корпус  для  ромбічної  оранки  має два леміша: нижній, як у тради-
ційного корпусу, або боковий. Завдяки боковому лемішу створюється 
нахилена стінка борозни, яка забезпечує більший простір для проходу 
в борозні коліс трактора й менші втрати на їх перекочування. Завдяки 
зниженню питомого опору корпусів можна економити до 20 % палива 
й підвищити продуктивність праці. Однак зменшення енергоємності 
оранки спостерігається лише при значній глибині обробітку й відносно 
невеликій швидкості агрегату (до 8 км / год). Такі корпуси застосовують 
здебільшого в плугах закордонного виготовлення.

Безполицевий корпус (рис. 1.3, в) розпушує ґрунт без обертання ски-
би. Леміш корпуса підрізує скибу й переміщує її на розширювач, далі 
скиба сходить з його поверхні, падає на дно борозни й додатково роз-
пушується. Щиток захищає стійку від стирання.

Вирізний  корпус  (рис. 1.3, г) призначений для оранки підзолис-
тих ґрунтів з невеликим гумусовим шаром. Леміші 11 та 10 розділя-
ють скибу на дві частини. Нижня підзолиста частина скиби, що підрі-
зана лемішем 11, підіймається ним, проходить у виріз між лемішами 
11 та 10, падаючи на дно борозни без обертання, ще додатково кри-
шиться. Верхня частина скиби, що окультурена, підрізується лемішем 
10, подається на полицю 9, яка її повертає, кришить та кладе на ниж-
ню частину скиби.

корпус з  ґрунтопоглиблювачем (рис. 1.3, е) застосовують на підзо-
листих ґрунтах для збільшення глибини обробки без виносу на поверх-
ню й перемішування з родючим шаром нижнього підзолистого шару 
товщиною 6-15 см. Ґрунтопоглиблювач 13 має вигляд стрілчастої роз-
пушуючої лапи, шириною захвату 260 або 300 мм.
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дисковий корпус (рис. 1.3, ж) призначений для оранки важких пе-
резволожених ґрунтів. Робочою частиною корпуса є сферичний диск 
з гострою різальною кромкою, встановлений під кутом 70° до дна бо-
розни та 40-45° до напрямку руху.

При роботі диск обертається та відрізує скибу ґрунту. Остання 
переміщується по вигнутій внутрішній поверхні диска, зміщується 
вбік, перевертається й падає в борозну. Дно борозни не ущільнюєть-
ся диском. Діаметр диска 710, 760 або 810 мм. Ширина захвату корпусу 
30 см.

комбінований корпус (рис. 1.3, з) застосовують для оранки важких 
та середніх ґрунтів, головним чином під коренеплоди, який дозволяє 
до деякої міри регулювати ступінь кришення скиби. Корпус такого 
типу, крім вкорочених леміша 1 та полиці 2, має ще й ротор 16 у ви-
гляді зрізаного конусу, який повернений (повернутий) більшою ос-
новою вверх та до отворів якого прикріплені лопаті 17. Ротор 16 роз-
міщений на валу, який встановлюється в корпусі. У процесі роботи 
ротор, що приводиться в обертовий рух від валу відбора потужності 
(ВВП) тракторe, ударами ножів інтенсивно кришить скибу, яка сповзає 
з полиці, та водночас перевертає й відвалює її в бік.

Частота обертання ротора регулюється в межах 268-507 об / хв.  
У результаті ступінь кришення ґрунту зростає на 10-20 %, тяговий опір 
зменшується на 25-30 %, але загальні витрати енергії збільшуються 
на 13-16 %.

У закордонній практиці застосовувалися й корпуси плугів, в яких 
для зменшення сил тертя частина полиці (крило) замінена роликом або 
диском, які приводяться в обертовий рух скибою.

У деяких конструкціях корпусів плугів замість складної робочої по-
верхні полиці використовують поверхні, що виготовлені з пластин або 
прутків, які розміщуються на деякій відстані один від одного. При оран-
ці липких ґрунтів такі корпуси концентрують сили нормального тиску 
скиби на меншій площі й самоочищуються, внаслідок чого підвищуєть-
ся технологічна надійність роботи агрегату. У процесі обробки стиглих 
структурних ґрунтів дрібні ґрунтові агрегати просипаються (сепару-
ються) в нижні шари, внаслідок чого підвищується ерозійна стійкість 
ґрунту й зменшується енергоємність обробки.

розпушуючі лапи (рис. 1.3, і, к) призначені для глибокого (до 45 см) 
розпушення ґрунту після оранки. Вони розпушують підорний шар та 
забезпечують аерацію та інфільтрацію ґрунту. Розпушувачі з гнутими 
стійками виконують розпушення більш інтенсивно.

Ножі, предплужники, кутознімачі й ґрунтопоглиблювачі оброб-
ляють ґрунт разом з корпусами плугів, які виконують різні допоміжні 
функції.

Основним робочим органом плугів є корпус (рис. 1.4).
корпуси  плугів загального призначення з культурною або напів-

гвинтовою формами полиці призначені для підрізання, розпушування 
й перевертання шару ґрунту при оранці (рис. 1.1).

Леміші, полиці, польові дошки є складовими частинами плужних 
корпусів. Для можливості ремонту їх виготовляють з окремих складо-
вих, до кожної частини корпусу державними стандартами рекоменду-
ються основні параметри та розміри, технічні вимоги, методи випробу-
вань та маркування.

Леміш призначений для підрізування скиби в горизонтальній пло-
щині й спрямування її на полицю, застосовують трапецієвидні й доло-
топодібні леміші (рис. 1.5).

рис. 1.4. Корпус плуга загального призначення: 1 – стовпа;  
2 – леміш; 3 – п’ятка; 4 – польова дошка; 5 – полиця; L

к
 – довжина  

польової дошки; МDС – опорний трикутник; Н
п
 – висота польового 

обрізу; Н
мах

 – максимальна висота полиці; Т – виліт польового обрізу;  
Н

к
 – висота корпусу.
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Виготовляють леміші зі спеціальної лемішної сталі (стальних га-
рячекатаних профілів періодичного й сталого перерізу: Л–53, Л–65).  
Носок та лезо леміша на ширину від 20 до 45 мм загартовують та відпус-
кають. Леза лемішів заточують до товщини не більше 1 мм. Кут заточу-
вання не повинен перевищувати 40°.

Опір леміша становить близько 50 % опору корпусу плуга. Це оз-
начає, що від стану леза й робочої поверхні леміша в значній мірі зале-
жить загальний опір плуга, а тому леміші своєчасно відтягують та зато-
чують. З практики відомо, що при затупленні леза леміша до товщини 
2 мм опір плуга збільшується на 15-24 %, а при затупленні до товщини 
леза 3,5-4 мм – на 40-60 % порівняно до опору плугів з лемішами, які 
мають різальні кромки товщиною 1 мм. Плуг з затупленими лемішами 
погано заглиблюється в ґрунт.

рис. 1.�. Типи лемішів: а – трапецієподібний; б, в – долотоподібний;  
1 – магазин; 2 – лезо; 3 – крило; 4 – отвір з потаєм; 5 – носок, А – розмір 

між центрами отворів (115, 250 мм); L – довжина лемішу вздовж стінки 
(300-435 мм); l

1
 – відстань від центру першого отвору до початку польового 

обрізу (50-112 мм); l
2
 – відстань від спинки до лінії отворів (26 мм);  

b – ширина лемішу (110-122 мм).

Добре зарекомендували себе самозагострювальні леміші. Вони 
з тильного боку, знизу вздовж різальної кромки, наплавлені сормай-
том № 1. Ширина наплавленої смуги на носку долотоподібного лемі-
ша становить 55-65, а товщина – 1,7 мм. Наплавлені леміші працюють 
у 5-10 разів довше від звичайних долотоподібних.

Полиця призначена для розкришування та перевертання скиби, яка 
надходить з леміша. За формою робочої поверхні полиці (рис. 1.6) поді-
ляються на циліндричні, культурні, напівгвинтові та гвинтові. Кожна 
з них по-різному перевертає й розкришує скибу.

Циліндрична полиця добре розкришує скибу, але недостатньо її пе-
ревертає. На даний час такі полиці не застосовують.

полиця  культурного типу добре розкришує скибу, а в поєднанні 
з предплужниками перевертає її. Такі полиці застосовують для оранки 
староорних та слабозв’язних ґрунтів.

напівгвинтова  полиця добре перевертає скибу, але недостатньо її 
розкришує. Такі полиці застосовують на чагарниково-болотних плугах 
та на плугах, призначених для оранки цілини.

гвинтова полиця добре перевертає скибу, але дуже мало розкришує 
її. Такі полиці теж не знайшли широкого застосування на тракторних 
плугах вітчизняного виробництва.

Виготовляють полиці з дво- та тришарової сталі або зі сталі з тер-
мічною обробкою (загартуванням), яка забезпечує твердість НВ 481-632 
(HRC 50-52), яку з обох боків цементують на глибину 1,5-2 мм, а потім 
загартовують. Внутрішній м’який шар забезпечує міцність поли-
ці, а тверді цементовані шари підвищують стійкість проти спрацюван-
ня.

На робочій поверхні не повинно бути пузирів, тріщин, закутів, ра-
ковин та окалин. Крайки полиць не повинні мати задирів та розшару-
вань. На верхній та бороздовій крайках полиць допускається не більше 
трьох місцевих розшарувань довжиною до 15 мм, глибиною до 5 мм, ши-
риною до 1 мм.

Леміш та полицю кріплять до башмаку. Крім леміша й полиці, до 
башмаку кріпиться польова дошка, що схожа на прямокутну пластин-
ку, задній кінець її загартований.

Башмак кріпиться до стійки, та весь цей вузол називається полице-
вим корпусом плуга. Залежно від типу полиці розрізняють циліндрич-
ні, культурні (рис. 1.6, в), напівгвинтові (рис. 1.6, г) та гвинтові корпу-
си. У нашій країні застосовують в основному культурні й напівгвинтові 
корпуси.

Польова дошка на корпусі плуга створює другу опорну лінію (пер-
ша – це лінія леза лемішу) плуга, попереджує боковий зсув корпусу та 
забезпечує кращу його стійкість у вертикальній площині.
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рис. 1.6. Типи полиць та схеми плужних корпусів: а – конструктивна схема 
полиці плугів загального призначення; б – циліндрична; в – культурна;  

г – напівгвинтова; д – гвинтова; е – швидкісна до 8 км / год; ж –швидкісна до 
9…12 км / год; з – з комбінованою робочою поверхнею; L* – конструктивна 
ширина захвату полиці, мм (залежить від ширини захвату корпуса плуга);  
l1, l 2, l 3, l 4, l 5 – конструктивна довжина, мм (залежить від ширини захвату 
корпуса плуга); АВ – лінія стику з лемішем; ВЕ – польовий обріз; АF – 

бороздовий обріз; ЕF – верхній обріз.

Польова дошка випускається цільною, або зі змінною п’яткою. По-
льові дошки виготовляються зі стальної полоси (марка сталі не нижче 
Ст. 6) перерізом 14х60 мм та 14х80 мм, а п’ятки – з білого або сірого 
чавуну.

Робочий (задній) кінець польової дошки без п’ятки повинен терміч-
но оброблятися на довжині 100-120 мм до твердості НВ 415-555. В неза-
паленій зоні твердість не перевищує НВ 302.

Робочі поверхні п’ятки відбілюють на глибину 2-4 мм. Їх твердість 
повинна бути не менша НВ 303.

Довжина польової дошки визначається з умови проходу ски-
би, що відвалюється корпусом який іде слідом, причому відстань між 
заднім кінцем польової дошки переднього корпусу й лезом леміша на-
ступного корпусу повинна бути не меншою ширини захвату корпусу. Зви-
чайно польова дошка встановлюється під деякими кутами до стінки й дна 
борозни. Величина кутів встановлення не впливає на стійкість ходу плу-
га: ∆

1
 та ∆

2
 знаходяться в межах 2-3°. «Потиличний» кут ∆а = 2-3°. Польо-

вий обріз лемішу зі стінкою борозни утворює кут ∆γ = 2-3°.
У зібраному корпусі стик леміша з полицею повинен бути щільним.  

Зазори в місцях стику леміша з полицею з боку робочої площини, які пе-
ребільшують 1 мм – для корпусів з шириною захвату 30-37 см та 1,5 мм – 
для корпусів з шириною захвату 40-45 см, не допускаються. На робочій 
поверхні корпусу виступ полиці або накладної грудини над лемішем та 
виступ лемішу над полицею більше 2 мм – не допускається.

З боку польового обрізу корпуса полиця не повинна виступати за межі 
лемішу. Леміш виступати за полицю може не більше ніж на 5 мм.

Стійка не повинна виступати в бік поля за польовий обріз полиці 
й лемішу.

Зазори між польовою дошкою та стінками гнізда під неї в стій-
ці, що перебільшують 2 мм в горизонтальному та 4 мм в вертикальному 
стиках, не припускаються.

Зазори між стійкою та лемішем не повинні перебільшувати 
2 мм – при ширині захвату корпусу 25 см та 3 мм – при ширині захвату 
30, 35, 40 см.

На стійці корпусу закріплюють леміш, полицю й польову дошку. За  
допомогою стійки ці елементи з’єднуються з рамою або гряділем плуга.

Принципово розрізняють такі види стійок: лита висока, штампова-
на низька, циліндрична.

Стійки литі (рис. 1.7) високі встановлюють на плугах, які мають 
плоску раму.

У нижній частині стійки розташоване сідло, яке за своєю формою 
повинно відповідати нижнім поверхням полиці й лемішу. З польово-
го боку стійки в спеціальному пазу гвинтами закріплюється польова  
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дошка. На верхній частині стійки є головка з пазом, яка призначена 
для кріплення корпусу до рами гвинтами.

Стійка штампована низька встановлюється на тракторних плугах 
з гачкоподібною рамою.

Зазори між стійкою й полицею не повинні перебільшувати зна-
чень, в залежності від ширини захвату корпуса плуга (на рівні нижніх 
отворів 3-5 мм, на рівні верхніх 4-8 мм).

Лезо лемішу (на прямолінійній ділянці), а також польова дошка 
повинні лежати на поверхні, що паралельна опорній.

Допускається відхилення заднього кінця польової дошки та задньо-
го кінця лемішу відносно своїх поверхонь в межах 5-12 мм.

Задній кінець польової дошки не повинен виступати за межі сліду 
поверхні польової сторони. Відхилення заднього кінця польової дошки 
від номінального не може перебільшувати 5 мм.

Носок долотоподібного лемішу повинен входити в поле (зазор ши-
рини захвату) на 5 ± 5 мм та мати забір глибиною 10 ± 5 мм.

Головки гвинтів, які кріплять до стійки леміш, полицю й польову 
дошку, не повинні виступати над робочою поверхнею корпусів. Утоп-
лення головок гвинтів, яке перевищує 1 мм, не допускається.

Гвинти, якими кріпляться корпуси до рами, виготовляють зі сталі 
не нижче марки 35 за ДСТУ 1050-88 та загартовують термічною оброб-
кою до твердості НВ 221-285.

рис. 1.7. Форма литої стійки корпусів плугів.

Клас міцності гвинтів для кріплення корпусів до рам плугів чи лу-
щильників повинен бути не нижчий ніж 6,6 згідно з ДСТУ 1759.4.

Ресурс швидкозношуваних деталей корпусів плугів й лущильників 
під час оранки повинен бути зазначений у технічних умовах на конк-
ретні моделі плугів чи лущильників в залежності від їхнього призна-
чення, умов роботи та досягнутого ресурсу під час випробувань, але 
не менший ніж:

– 20 га – для лемішів, не наплавлених твердим сплавом;
– 250 га – для полиці та крила складеної полиці;
– 120 га – для грудини складеної полиці;
– 150 га – для польових дощок.

питання для самоконтролю:

1. Які типи корпусів має плуг та їх призначення?
2. З яких робочих органів складений корпус плугу?
3. Яке загальне призначення мають робочі органи плугу?
4. Які типи та параметри лемішів мають плуги?
5. Яке призначення та будова полиці?
6. Які типи полиць та які їх конструктивні особливості?
7. Яке призначення та конструктивні параметри польової дошки?

1.4. робочі органи плугів для виконання окремих операцій  
обробітку ґрунту

ніж плугу розрізає ґрунт здебільшого у вертикальній площині, щоб 
стінка борозни була рівною. За конструкцією ніж буває дисковий, че-
ресловий та плоский з опорною лижею (рис. 1.8).

дисковий ніж застосовують головним чином на плугах загального 
призначення, які використовуються для обробки ґрунтів, незасмі-
чених камінням та коріннями дерев. Робочим елементом дисково-
го ножа є плоский сталевий диск, який з’єднаний заклепками з ма-
точиною. Остання за допомогою підшипників кочення установлена 
на осі, яка закріплена в провушинах вилки (рис. 1.8, а) або на консолі 
(рис. 1.8, б), що вільно надіта на нижній кінець колінчастої стійки, яка 
можє обертатися в горизонтальній площині в межах, які обмежені ко-
рончатою шайбою, завдяки чому ніж самостійно встановлюється в поз-
довжньо-вертикальній площині.

Дисковий ніж за типом плоского диску (рис. 1.8, а, б), та з дво-
стороннім заточуванням (рис. 1.8, в) виготовляються зі сталі 65 Г або 
70 Г. Основні розміри плоских дисків встановлюються в залежності від 
видів на ґрунтообробних, посівних та садильних машинах.
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Позначається диск (рис. 1.8, а) зовнішнім діаметром 450 мм, товщи-
ною 6,0 мм, діаметром центрального отвору 80 мм іншим чином: диск 
450x6-80 ДСТУ 198-75.

Шорсткість поверхонь отворів дисків не повинна перевищувати 
R

z
 = 320 мкм, а лез – R

z
 = 80 мкм. Різальні крайки мають бути без за-

дир, а товщина леза не більшою 0,5 мм. Місцева деформація контуру 
диска та зминання леза глибиною більшою 1,5 мм, довжиною більшою 
15 мм допускається не більше чим в трьох місцях. Зміщення зовнішнього 
діаметру диска відносно кола d

1
 допускається не більше 3 мм, централь-

ного – не більше 0,5 мм, а центрів отворів під гвинти від їх номінально-
го розміщення – не більше 0,2 мм. Просвіт між контрольною плитою та 
окремими точками поверхні плоского диску не повинен перевищувати 
3 мм для дисків діаметром до 560 мм та 5 мм для більших дисків.

Диски типу (рис. 1.8, а) повинні мати твердість НВ 352-477 або 
НRС 38-49 по всій поверхні або по коловій зоні периферії диску. По-
верхня дисків повинна бути без тріщин, розшарування металу та інших 
механічних пошкоджень, а термін використання – не менший трьох 
років. На кожному дискові повинен чітко наноситися товарний знак 
або коротка назва виробника; позначення диска й позначенням стан-
дарту, згідно якого виготовлений диск. Розміри знаків маркування ус-
тановлюються виробником.

Товщина різальних дисків ножів типу (рис. 1.8, а), призначених для 
швидкісної оранки, повинна бути не меншою 6 мм.

Конструкція ножа повинна забезпечувати регулювання його по-
ложення відносно передплужника, вільний поворот різального диска 
праворуч та ліворуч на 30°, а також переміщення його по висоті.

Ніж закріплюють на рамі плугу так, щоб площина різального диску 
ножа була паралельна напрямку руху плуга. Площину різального диску 
ножа зміщують від польового обрізу предплужника на 10-15 мм в бік зо-
раного поля. Радіальне биття різальних дисків в зібраних ножах не по-
винне бути більшим 6 мм, а торцеве биття не повинне перевищувати:

5 мм – для дисків діаметром до 510 мм;
6 мм – для дисків діаметром більше 510 мм.
Стійка закріплюється до рами плуга за допомогою накладки 

(рис. 1.8, б), хомута й підкладки. Така конструкція дозволяє переміщу-
вати ніж вверх та вниз, вперед та назад, а також повертати стійку, змі-
нюючи положення площини обертання диска відносно польового об-
різу плужного корпусу.

Дискові ножі великих розмірів (понад 600 мм) жорстко закріпля-
ють на рамі плуга (рис. 1.8, в).

У конструкціях плугів застосовують ножі діаметром від 390-450 (плу-
ги загального призначення) до 500-800 мм (лісні та чагарниково-болот-

ні плуги), товщиною 2,5-8 мм з кутом загострення леза 20-30°. Малий 
кут загострення призводить до викришування леза, а більший погіршує 
різальну властивість та прискорює затуплення. Поширюється застосу-
вання в конструкції ножів дисків з гофрованими та різними різальними 
крайками. Вони краще перерізають рослинні залишки, менше забива-
ються, більш надійні в роботі, але складні у виготовленні.

Дискові ножі на плугах загального призначення встановлюють 
здебільшого перед останнім корпусом.

Для оранки заболочених, важких й задернілих ґрунтів ніж встанов-
люють перед кожним корпусом плуга.

На плугах спеціального призначення (лісних, плантажних, чагар-
никово-болотних, для оранки кам’янистих ґрунтів) переважно вста-
новлюються череслові ножі, які бувають консольні (рис. 1.8, д) та двох-
опорні (рис. 1.8, е).

Кут заточення леза череслових ножів 10-15°, товщина леза не біль-
ша 0,5 мм. Хомутом та підкладкою ніж приєднують до рами плуга 
з нахилом назад під кутом 70-75° до горизонту. При цьому його носок 
повинен бути висунутий на 30-40 мм вперед та на стільки ж вверх по 
відношенню до носка леміша корпусу плуга, а лезо повинно виходили 
за польовий обріз на 5-10 мм в бік поля.

Криволінійне лезо двохопорного череслового ножа сприяє ковзан-
ню коріння. В нижній частині до нього приварене долото (рис. 1.8, е), яке 
має отвір у задній частині. Долото насаджують на циліндричний носок 
планки леміша корпусу плуга. Верхній кінець ножа прикріпляють до 
рами плуга хомутом й підкладкою. Натяжним прутком притягують ніж 
до корпусу. Двохопорний ніж робиться з перерізом, тобто носок ножа 
встановлюють нижче опорної площини лемішів на 40-50 мм. Загальна 
довжина двохопорного ножа дорівнює L = H + h + Δα + Δl, а довжина 
леза (по прямій) визначається виразом:

         (1.1)

де H – вертикальний просвіт плуга; h –висота вертикальної полиці 
рами; ΔL

1
 – запас для закріплення ножа до рами; α – глибина обробки;  

Δα = 40-50 мм – переріз скиби; ΔL
1 
= 100-150 мм – запас довжини леза;  

β = 65-70° – кут нахилу леза до горизонту.

Форму кривої леза ножа вибирають з умови забезпечення лезом 
ковзаючого різання дернини та рослинних залишків у ґрунті. Чересло-
вий ніж не тільки підрізає скибу, але й вивертає не перерізані кореневи-
ща та пні на поверхню. У порівнянні з дисковим ножем він гірше ріже 
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дернину, частіше забивається, має порівняно великий тяговий опір, але 
сприяє кращому заглибленню та стійкості ходу плуга.

Плоский ніж з лижами (рис. 1.8, г) встановлюють на чагарниково-
болотних плугах. Він має призначення для роботи на ґрунтах, порослих 
густим високим (до 2 м) чагарником. Лезо ножа нахилене вперед під ку-
том 140-145 ° до горизонту, справа та зліва від ножа розміщені лижі, по-
ложення яких за висотою регулюється. Для запобігання забивання гіл-
ками чагарнику до рами ножа закріплюють щит. У процесі роботи лижі 
прижимають гілки чагарнику до поверхні поля, а ніж їх перерізає. При 
затупленні одного леза ніж перевертають вперед іншою стороною.

Литі деталі ножів повинні виготовлятися зі сталі не нижче марки 25 Л.
Вісі ножів теж повинні виготовлятися зі сталі не нижче мар-

ки 45. Шорсткість поверхні стальних втулок під гумові манжети (для 
ножів з можливим самовідновленням) повинна бути Rа < 0,63 мкм,  
а риски не допускаються.

Можливе заглиблення дискового ножа з можливим самовіднов-
ленням в ґрунті повинно бути не менше 13 см.

Чересловий ніж (рис. 1.9) складається з леза, спинки, яка нази-
вається обухом ручки, яка називається черенком, для кріплення до гря-
диля або рами плугу.

рис. 1.8. Ножі плугів: а – дисковий з можливістю самовідновлення;  
б – дисковий консольний з можливістю самовідновлення;  

в – з закріпленням диска на двох опорах; г – плоский з опорною лижею;  
д – чересловий консольний; е – чересловий двохопорний.

У вертикальній площині чересловий ніж встановлюється під де-
яким кутом а до горизонту:

а = 90° – φ,    (1.2)

де φ – кут тертя ґрунту по сталі.

У горизонтальній площині чересловий ніж має три положення ус-
тановки до лінії напрямку руху плуга (рис. 1.10).

Перше положення (рис. 1.10, а) – ліва грань ножа утворює кут 
1-2° з напрямком руху. Друге положення (рис. 1.10, б), коли ліва 
грань ножа розташована в площині стінки борозни. Третє положення 
(рис. 1.10, в) використовується у виключних випадках.

рис. 1.9. Схема череслового ножа: 1 – лезо; 2 – спинка; 3 – черенок.

рис. 1.10. Схема установки ножа в горизонтальній площині  
до лінії напрямку руху плуга V

пл
.

По відношенню до корпусу плуга рекомендується встановлювати 
ніж якомога ближче до польового обрізу полиці. Така установка забез-

  а   б   в
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печує кращу стійкість плуга в поперечному напрямку. Практично ниж-
ній кінець ножа виносять попереду лемішу на 20-30 мм.

У горизонтальній площині ніж слід виносити в сторону неораного поля 
на величину 3-5 мм, що виключає задирання полицею стінки борозни.

На плугах спеціального призначення череслові ножі використову-
ють товщиною 40-50 мм, а носок ножа по висоті встановлюється нижче 
опорної поверхні лемішів.

На рис. 1.11 наведена розрахункова схема череслового ножа.
Матеріал для виготовлення ножів застосовується прямокутного 

перерізу, розмірами, мм: 12x40, 14x40 або 16x45. Лезо ножа підлягає за-
гартовуванню на ширину від 10 до 20 мм. Твердість ножа повинна бути 
НВ 300-450, а в незагартованій частині – біля НВ 170. Нижній обріз 
спинки ножа рекомендується викреслювати за кривою невеликого 
радіусу, що зменшує стирання носка ножа в порівняні з прямолінійним 
обрізом.

Кріплення ножа до рами плугу або грядилю виконується за допо-
могою хомутика й планки.

Для покращення якості обробітку ґрунту плуги комплектуються 
предплужниками, які встановлюються попереду корпусу плуга.

рис. 1.11. Розрахункова схема череслового ножа: L – загальна довжина ножа;  
Н – висота нижньої полки або граділя рами над дном борозни; h – товщина 
рами плуга або грядиля; ∆а – величина недорізу скиби ножем за глибиною;  
∆L – запас довжини черенка (ручки) ножа на опускання при зношуванні,  

∆L = 100 мм; а – кут установки леза ножа до горизонту; L
1
 – довжина 

леза ножа; а – розрахункова глибина оранки; ∆L
1
 – запас по довжині леза 

на мікрорельєф поля та на опускання при зношуванні, ∆L
1
 = 100 мм.

предплужник (рис. 1.12, а) є додатковим робочим органом до ос-
новного корпусу. Польової дошки в нього немає, оскільки вона пере-
шкоджала б повороту скиби основним корпусом.

Предплужник підрізає, перевертає й переміщує на дно борозни 
верхню ущільнену, що інколи втратила свою структуру, частину ски-
би, товщиною 8-12 см та шириною 2 / 3 ширини захвату корпуса. Гли-
бина ходу предплужника залежить від глибини ходу основного корпусу 
плуга й стану поверхні поля, що обробляється.

Для забезпечення вірного відвалювання підрізаної предплужни-
ком скиби, її укладки обов’язково на дно та повного її загортування 
треба забезпечити: достатній прохід скиби ґрунту між предплужником 
та розташованим попереду нього корпусом плуга; роздільний рух скиб 
з предплужника та з основного корпусу (скиба з предплужника кла-
деться на дно борозенки раніше, ніж його наздоганяє скиба, яка відва-
люється основним корпусом). Відстань між носком лемішу предплуж-
ника та носком лемішу корпуса, який розташований позаду, повинна 
бути не меншою 250-300 мм.

Лезо леміша предплужника розташовують не горизонтально, а з де-
яким нахилом до носка лемішу. Відхилення по висоті борозного кінця 
леза над носком становить 8-10 мм. Цей нахил леза забезпечує пред-
плужнику потрібну глибину, яка сприяє стійкості плуга в вертикаль-
ній площині. Польовий обріз предплужника повинен розташовуватись 
не паралельно стінці борозни, з деяким відхиленням верхньої точки 
в бік борозни на величину 5 мм, що не дає тертися дисковому ножеві 
об польовий обріз предплужника.

На рис. 1.13 наведене креслення предплужника. Леміш предплуж-
ника трапецеїдальної форми виготовляється з прокату лемішної сталі 
з місцевим стовщенням для відтяжки. Лезо лемішу підлягає термічній 
обробці (загартовуванням з відпуском) на ширину від 20 до 25 мм.

Полиці предплужників виготовляють зі сталі марок Ст. 1 та Ст. 2. По-
лиці цементують та загартовують. Товщина цементованого шару по-
винна бути від 1,0 до 1,5 мм. Твердість за Бринелем складає 450.

Стійки предплужника виготовляють зі стрічкової штаби сталі мар-
ки Ст. 6. Нижня частина стійки відкована або відштампована відповідно 
поверхні лемішу та полиці предплужника. Верхня частина стійки за до-
помогою скоби та литої державки з заплечиком жорстко закріплюється 
на рамі плугу.

Розміри перерізу матеріалу стійки, в мм: 50x20, 50x25, 50x30 при-
ймаються відповідно захвату предплужників 18, 20, 23 см. Посилена 
стійка має перетин 70x30 мм.

На плугах, що призначені для оранки кам’янистих ґрунтів, замість 
предплужників встановлюють кутознімачі.
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кутознімач призначений для зрізання під кутом лише лівої частини 
основної скиби при надходженні її на полицю корпусу, перевертання та 
зміщення її на дно борозни.

Кутознімач являє собою невелику полицю, яка кріпиться за допо-
могою короткого загнутої стійки до грядиля рами плуга, а інколи до 
стійки (рис. 1.14) корпусу плуга, або до стійки дискового ножа.

У першому й другому випадках його встановлюють так, щоб ниж-
ній кут полиці щільно прилягав до полиці основного корпусу. На відмі-
ну від передплужника, кутознімач зрізає лише кут скиби.

Металоємність кутознімача менша, між у предплужника. При ви-
користанні кутознімачів можливо зменшити відстань між основними 
корпусами, а отже й довжину всього плуга. Крім того, для кутознімачів 
не потрібен окремий запобіжний пристрій, бо при наїзді на камінь він 

рис. 1.13. Форма й основні розміри предплужника: 1 – леміш;  
2 – полиця; 3 – стійки предплужника; 4 – скоба; 5 – державка;  

6 – фіксуючий гвинт.

виглиблюється з основним корпусом. Тому на плугах, що призначені 
для оранки кам’янистих ґрунтів, замість предплужників встановлюють 
кутознімачі.

рис. 1.14. Корпус плуга з кутознімачем: 1 – леміш; 2 – полиця;  
3 – стійка; 4 – долото; 5 – перо; 6 – кутознімач.

Ґрунтопоглиблювач використовується для поглиблення орного го-
ризонту шляхом розпушування підорного шару без виносу його на по-
верхню. Розташування ґрунтопоглиблювача по відношенню до корпу-
су плуга показане на рис. 1.15. Ширина захвату його лапи (26-31 см) 
трохи менша, ніж ширина захвату корпусу плуга. Кут розхилу 2γ = 70°,  
кут кришення α = 21°, кут повороту β = 34-40°, кут заточення леза  
ε = 16°.

рис. 1.1�. Допоміжний робочий орган плугу – ґрунтопоглиблювач:  
а

р
 – величина поглиблення орного горизонту.

Ґрунтопоглиблювачі на начіпних плугах жорстко прикріплюють-
ся безпосередньо до стійки корпусу плуга. На причіпних плугах стійку 
ґрунтопоглиблювача прикріплюють до рами плуга шарнірно за до-
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помогою чотириланцюгового механізму, який тягою зв’язаний з ме-
ханізмом піднімання плугу. Піднімання в транспортне й заглиблен-
ня в робоче положення ґрунтопоглиблювача відбувається одночасно 
з корпусами плуга. Для обробітку ґрунтів, в яких є коріння дерев або 
інші перешкоди, ґрунтопоглиблювачі мають пружинні запобіжники та 
допоміжні засоби проти забивання у формі плоского ножа з опорною 
лижею.

питання для самоконтролю:

1. Яке призначення має ніж плугу та його будова?
2. Які конструктивні особливості дискових ножів?
3. Які є види ножів плугу?
4. Які конструктивні особливості череслових ножів?
5. Яке призначення та будова передплужника?
6. Яке призначення та будова кутознімача?
7. Яке призначення та будова ґрунтопоглиблювача?

1.�. допоміжні частини плуга

Крім робочих органів, плуг складається з допоміжних частин.
Допоміжними частинами плугів, або частинами загального маши-

нобудування є: рама, опорні та ходові колеса з регулювальними ме-
ханізмами, начіпний пристрій, причіп у причіпних плугів, пристрій для 
приєднання борін та ін.

рами призначені для кріплення й забезпечення заданого розташу-
вання робочих органів, опорних коліс, механізмів управління й при-
строїв плугів. Крім того, рама служить для передачі тягового зусилля від 
енергомодуля до робочих органів.

Рами бувають зварні й розбірні. На начіпних плугах застосову-
ють звичайно зварні рами (рис. 1.16) з кількох трубчастих брусів прямо-
кутної форми. Рама є основою плуга, до якої прикріплюють його робочі 
органи та інші частини. Розбірні рами застосовують на напівначіпних 
й причіпних плугах.

За конструктивними ознаками рами розділяються на плоскі, про-
сторові (гачкоподібні) та комбіновані, кожна з яких може бути розбір-
ною або зварною.

Досвід експлуатації плугів показав, що більш раціональними є роз-
бірні плоскі рами. Вони прості, технологічні у виготовленні та ремонті, 
але трудомісткі в технічному обслуговуванні.

плоскі рами випускаються у двох виконаннях: грядильні (для плугів 
малої ширини захвату) та безгрядильні.

грядильні  плоскі  рами  складаються з грядилів, до яких кріпляться 
комплекти робочих органів плугів. Кількість грядилів визначається чис-
лом комплектів (корпусів). Грядилі з’єднуються між собою розпорками 
різної форми. На рис. 1.17 показані три основні види з’єднання грядилів 
між собою: діагональними розпорками, прямокутними розпорками та 
верхньою балкою жорсткості (без розпорок). Останнє з’єднання забез-
печує найбільший прохід для відвалених корпусами скиб ґрунту.

рис. 1.16. Плоска зварна рама начіпного п’ятикорпусного плуга:  
1 – брус; 2 – штаби (грядилі); 3 – кронштейн для кріплення ножа;  

4 – поздовжній брус; 5 – кронштейн; 6 – поперечний брус;  
7 – консоль для кріплення предплужника.

рис. 1.17. Схеми плоских грядильних рам плугів: а – з діагональними 
розпірками; б – з прямокутними розпірками; в – з верхньою балкою 

жорсткості; 1 – передня розпірка; 2 – перший грядиль; 3 – другий 
грядиль; 4 – третій грядиль; 5 – планка посилення; 6 – задня розпірка;  

7 – планка хомут; 8 – брус жорсткості.
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Для збільшення жорсткості на верхню площину рами установлю-
ють балку жорсткості та скріплюють її хомутами з грядилями, які рані-
ше з’єднані розпорками. Форма та основні розміри плоскої грядильної 
рами трьохкорпусного плугу з діагональними розпорками, підсиленої 
брусом жорсткості, показана на рис. 1.17.

Розстановка грядилів визначається в поперечному напрямку – ши-
риною захвату корпусів, а по ходу плуга відстанню між носками кор-
пусів з урахуванням особливостей конструкції всього комплекту робо-
чих органів.

Матеріалом для грядильних рам плугів загального призначення 
служить спеціальний рамний (грядильний або розпірний) та полосо-
вий прокат.

Безгрядильні  плоскі  рами  використовують на сучасних широкоза-
хватних плугах їх виготовляють зі стальних балок прямокутного про-
філю (рис. 1.18).

Безгрядильні плоскі рами складаються з основної, поздовжньої 
й поперечної балок, полос для кріплення корпусів та інших робочих ор-
ганів, кронштейнів та інших деталей для кріплення начіпки або приче-
пу та інших механізмів плугу. Конструкція таких рам багатокорпусних 
плугів дозволяє під час експлуатації знімати один-три останні корпуси.

Рис. 1.18. – Профілі прокатів для виготовлення рам: а – рамний (S=23, 
710-4 м2; G=18,92 кг / м; I

x
=126,0510-8 м4; I

y
=34,4710-8 м4), б – полосовий 

(S=16,3710-4 м2; G=12,84 кг / м; I
x
=47,3410-8 м4; I

y
=9,2810-8 м4).

гачкоподібна рама має просторову конструкцію й складається з ок-
ремих гачкоподібно зогнутих грядилів. Грядилі з’єднуються між собою 
системою розпірок аналогічно плоским рамам.

До нижніх кінців загнутих грядилів кріпляться низькі штамповані 
або литі стійки – башмаки. Ця рама конструктивно складніша ніж плос-
ка рама, предплужники кріпляться за допомогою розпірок. Матеріалом 
для гачкоподібних грядилів служить спеціальний прокат двотаврового 
перерізу. Для підвищення міцності й жорстокості загнуті кінці грядилів 
підлягають термічній обробці.

комбінована  рама складається з двох частин: основної полоски 
рами та гачкоподібно загнутих грядилів, що кріпляться за допомогою 
гвинтів та підкосів до основної рами, які забезпечують кріплення кор-
пусів на низьких стовпах.

У передній частині рами необхідно передбачити місця приєднання 
плугу до нижніх та верхніх важелів навіски трактора або приєднання 
причепу плуга.

начіпки  й  причепи  служать для приєднання плугів енергомо-
дулів. Залежно від того, з яким трактором плуг агрегатують, кронштей-
ни з пальцями переставляють на поперечній балці рами плуга. Біль-
шість сучасних начіпних та напівначипних плугів приєднуються до 
трактора за допомогою автоматичних зчіпок АЗ–1 (трактори тягового 
класу 1,4) та АЗ–2 (трактори тягового класу 3,0).

начіпка у таких плугів являє собою жорстку систему, основним 
елементом якої є замок 1 (рис. 1.19, а). Замок – це трикутна рамка ко-
робчатого перерізу, в яку входить рамка з автозчіпки. Рамка 3 приєд-
нується до нижніх важелів начіпки трактору за допомогою пальців 2, до 
верхньої тяги – за один з двох отворів в планках біля вершини рамки.

Частіше використовують продовгуваті отвори 5. Круглими отвора-
ми 4 користуються у випадках, коли недостатній транспортний про-
світ, або нерівномірний хід по глибині робочих органів. Рамку 3 авто-
зчіпки фіксують в замку начіпки плуга защіпкою.

Начіпки напівначипних плугів можна регулювати окремо. Так, на-
приклад, начіпка плуга ПКГ–5-40 для оранки кам’янистих ґрунтів ра-
зом з замком переміщується вздовж поперечного брусу рами плугу. Це 
зроблено для того, щоб установлювати розрахункову ширину захвату 
плуга при агрегатуванні його з тракторами різної ширини колії. У подіб-
них випадках, а також при зніманні або установці останніх корпусів на-
півначіпного плугу ПЛП–6-35 кронштейни 14 (рис. 1.19, б) пересува-
ють по поперечній балці 13 рами плуга. При цьому зміщується стійка 
12 начіпки плугу, а з нею й труба 8 довантажувача. Щоб вона не пере-
косилася та не заважала перестановці кронштейнів, зовнішній кінець 
довантажувача (шток 9) переставляють в його кронштейні 10 за допо-
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могою осі 11 та надітих на неї прокладок різної довжини. Довантажу-
вач призначений для зменшення навантаження на заднє колесо плу-
га. Проте добитись цього можна лише вірним регулюванням заднього 
колеса: упорним гвинтом колесо опускають нижче п’ятки польової 
дошки останнього корпусу на стільки, щоб компенсувати деформацію 
шини та зминання ґрунту під колесом. Довжину брусу довантажувача 
змінюють обертанням гайки на кінці його штоку. Пальці 2 кронштей-
нів 14 начіпки можна переставляти по висоті. Слід зазначити що для 
зменшення опору плугів й буксування тракторів приєднувати ниж-
ні важелі навіски трактора необхідно в самому нижньому положенні 
пальців 2. Крім того, таке приєднання по мірі зношення лемішів погір-
шує його заглиблення, що є сигналом для їх ремонту чи заміни.

начіп садового плугу (рис. 1.19, в) завдяки сектору 16 телескопічній 
тязі 15, плиті, закріпленій на навісці трактора, дозволяє зміщувати плуг 
до 1,7 м в сторону від поздовжньої осі. Це дає можливість обробляти 
ґрунт біля дерев, не пошкоджуючи їх крону.

рис. 1.19. Начіпки та причіп плугів: а – автозчіпка з замком начіпки 
плугу; б – начіпка напівначіпного плугу ПЛП–6-35; в – причіп садового 
плугу; 1 – замок; 2 – палець; 3 – рамка автозчіпки; 4 – круглі отвори для 

приєднання верхнього важеля механізму начіпки трактора; 5 – продовгуваті 
отвори; 6 – важіль включення заскочки для від’єднання автозчіпки;  

7 – основна балка рами плугу; 8 – труба довантажувача; 9 – шток 
довантажувача; 10, 14 – кронштейн; 11 – вісь штоку; 12 – стійка;  

13 – поперечна балка рами; 15 – телескопічна тяга; 16 – сектор; 17 – серга.

колеса плугів з відповідними механізмами призначені для встанов-
лення заданої глибини оранки та забезпечення її під час роботи неза-

лежно від рельєфу поля, а також підтримання цілком (причіпний) або 
частково (напівначіпний) рами плуга в транспортному положенні.

У начіпних плугах використовується одне або два (широкозахватні 
плуги) колеса, у напівначіпних додається ще одне заднє колесо, а у при-
чіпних – два передніх та одне заднє колесо. Колеса плугів, які при оран-
ці переміщуються по поверхні поля, називаються польовими, а які по 
дну борозни – борозновими. Колеса плугів мають жорсткий металевий 
обід (рис. 1.20) або пневматичні шини. Опір перекочуванню по рихло-
му вологому ґрунті коліс з пневматичними шинами на 20-30 % мен-
ший, чим коліс з жорстким ободом. Вони менше залипають ґрунтом 
та добре амортизують удари, що дозволяє збільшувати робочу й транс-
портну швидкості, а також зменшувати опір плугів, але колеса з пнев-
матичними шинами мають нижчу надійність й довговічність.

У плугів для оранки кам’янистих ґрунтів всі колеса на сучасних 
плугах встановлюють пневматичні. При цьому переднє колесо підклю-
чається до гідропневмоакумулятору для більш плавного ходу плугу.

Опорні колеса разом з гвинтовими механізмами жорстко кріпляться 
до рами плугу. Загальна будова опорного польового колеса з жорстким 
металевим ободом показана на рис. 1.20.

рис. 1.20. Опорне колесо: 1 – маточина; 2 – шарикопідшипник;  
3 – ковпак; 4 – піввісь; 5 – хомут; 6 – тримач; 7 – гвинт; 8 – гайка;  

9 – стійка; 10 – обід.
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У конструкції напівначіпного плугу заднє колесо з механізмом при-
значене для переведення заднього кінця рами з робочого положення 
у транспортне та навпаки, а також для регулювання та підтримування 
заданої глибини оранки задніми корпусами.

Механізм заднього колеса (рис. 1.21) має кронштейн 2, два ниж-
ніх важелі 14, верхній важіль 16 з водилом 5, нижній 9 та верхній 
8 стакан, в яких встановлено вертикальне коліно осі 12 заднього ко-
леса. На кінець осі 12 вище стакана 8 надіте й закріплене заскочкою на-
прямне кільце 6 з пазом. В паз входить ролик 7, встановлений на план-
ці 13, закріплений шарнірно на задніх кінцях важелів 14 й 16. У робочому 
положенні ролик входить у паз кільця 6 та не дає можливості осі 12 роз-
вертатися в бік поля.

При переведенні плуга в транспортне положення передню частину 
його переводить начіпний пристрій трактора, а задній кінець рами пе-
реводиться за допомогою гідроциліндру 4. Якщо масло подається в ліву 
частину гідроциліндра, заднє колесо піднімає раму в транспортне по-
ложення. Ролик при цьому вийде з пазу та дасть можливість осі 12 віль-
но повертатися на 360° під час повертання плугу. До нижнього стакану 
9 прикріплена ресорна пружина 10 з роликом, який входить у паз кіль-
ця 11, привареного до осі 12 нижче стакану 9.

При прямолінійному русі ролик не допускає повертання осі. При 
повертанні агрегату сильний боковий тиск витискує ролик з пазу, а зад-
ня вісь легко повертається на 180°. Зусилля, при якому ролик виходить 
з пазу, регулюють змінним набором пластин товщиною 0,5 мм кожна.

рис. 1.21. Механізм заднього колеса плуга ПЛП–6-35: 1 – головна балка;  
2 – кронштейн; 3 – стійка; 4 – гідроциліндр; 5 – водило; 6, 11 – напрямне 

кільце; 7 – стопорний ролик; 8, 9 – стакан; 10 – пружина; 12 – вісь;  
13 – вертикальна планка; 14, 16 – важіль; 15 – регулюючий гвинт.

питання для самоконтролю:

1. Які види рам існують та схеми їх з’єднання з трактором?
2. Яке призначення та будова начіпки?
3. Яке призначення та будова опорних коліс плугу?

1.6. Основні параметри, агрегатування та принцип дії начіпних плугів

Найбільш широке застосування в сільському господарстві знахо-
дять п’яти- чотири- та трикорпусні начіпні плуги.

плуг  п’ятикорпусний  начіпний  плн–�-3� (П – плуг; Л – леміш-
ний; Н – начіпний; 5 – кількість корпусів; 35 – ширина захвату одно-
го корпуса, см). Призначений для оранки ґрунту з питомим опором 
до 90 кПа на глибину до 30 см. Під питомим опором ґрунту розуміють 
опір в ньютонах, що чинить робочим органам плуга скиба ґрунту попе-
речним перерізом в один квадратний метр, який виражається в паска-
лях. Плуг агрегатують з тракторами класу 3.

плуг плн–�-3� має трикутну раму (див. рис. 1.16), зварену з труб 
прямокутного перерізу. До переднього бруса рами (див. рис. 1.19) при-
єднані кронштейни 10, 11 начіпного пристрою, до яких прикріплені 
пальці 6 та нижні кінці стійок 2. Верхні кінці стійок з’єднані з верх-
нім кінцем розкосу. Нижній кінець розкосу приєднаний до кронштей-
на, який (залежно від того, з яким трактором агрегатується) кріпиться 
або до бруса жорсткості, або до поздовжнього бруса рами.

Базова модель плугу комплектується корпусами культурного типу 
для роботи на швидкостях 7…9 км / год. На окремі замовлення його мо-
жуть комплектувати корпусами з культурною робочою поверхнею по-
лиці для роботи на швидкості до 12 км / год, з вирізними ґрунтопоглиб-
лювальними корпусами.

Дисковий ніж обертається на шарико-, а опорне колесо – на коніч-
них роликопідшипниках. Плуг обладнаний причепом для борін.

На передньому брусі рами є дванадцять отворів – по шість для кріп-
лення кожного кронштейна 4.

Для агрегатування плуга ПЛН–5-35 начіпну систему трактора 
монтують за двоточковою схемою, змістивши систему вправо від поз-
довжньої осі трактора: для Т–4А та Т–150 – на 60 мм, а для Т–150К – 
на 150 мм.

Плуг ПЛН–5-35 можна переобладнати на чотирикорпусний. Для 
цього з нього знімають задній корпус.

Глибину оранки регулюють гвинтовим механізмом опорного коле-
са плуга.

плуг дисковий чотирикорпусний начіпний пнд–4-30 (П – плуг; Н – 
начіпний; Д – дисковий; 4 – кількість корпусів; 30 – ширина захвату 
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одного корпуса, см) призначений для обробітку перезволожених ґрун-
тів з опором до 130 кПа на глибину 30 см. Агрегатують з тракторами 
класу 3 й 4. Робоча швидкість плуга – до 2 м / с.

Складається плуг ПНД–4-30 (рис. 1.22) зі зварної рами 3 та начіпного 
пристрою 2, дискових робочих органів 6, предплужників 5, розпушувачів 
4, чистиків 7 та опорного колеса з регулювальним механізмом 1.

Дисковий робочий орган складається зі сферичного стального дис-
ка, прикріпленого гвинтами до фланця вала, встановленого в кронш-
тейні на конічних підшипниках, Кронштейн кріпиться гвинтами до 
стійки, а вона – до основного бруса рами. Діаметр диска 710 мм, а тов-
щина 8 мм. Відстань між сусідніми дисками 770 мм. Встановлені диски 
відносно стінки борозни під кутом 41°, а до дна борозни – 70°.

Працює дисковий плуг так: під час руху плугу розпушувачі та 
предплужники, встановлені перед кожним диском, відділяють скибу 
у вертикальній площині, дещо розпушують та скидають частину верх-
нього шару на дно борозни, полегшуючи заглиблення диска. Обер-
таючись, диски заглиблюються й підрізають скиби ґрунту, які, підні-
маючись по робочій поверхні дисків, обертаються, розпушуються та 
відкидаються на дно борозни. Увігнуту частину сферичних дисків чис-
тики 7 очищають від налиплої землі. Крім того, чистики до деякої міри 
поліпшують обертання й розпушування скиби.

плуг двокорпусний оборотний начіпний пОн–2-30 (П – плуг; О – 
оборотний; Н – начіпний; 2 – кількість корпусів; 30 – ширина захвату 
одного корпуса, см) призначений для гладенької (без розгінних боро-

рис. 1.22. Плуг дисковий чотирикорпусний начіпний ПНД–4-30:  
1 – регулювальний механізм опорного колеса; 2 – начіпний  

пристрій; 3 – рама; 4 – розпушувач; 5 – предплужник;  
6 – дисковий робочий орган; 7 – чистик.

зен та звальних гребенів) оранки ґрунтів з питомим опором до 60 кПа 
на глибину до 25 см. Агрегатують з тракторами класу 1,4.

Плуг ПОН–2-30 (рис. 1.23) складається з симетричної рами 7 з віс-
сю, двох право- 2 та двох лівообертальних 3 корпусів, двох право- 1 та 
двох лівообертальних 5 предплужників, двох ножів 4, начіпного при-
строю 6 з механізмом повороту та опорного колеса.

Корпуси плугу культурного типу закріплені попарно на спільних 
стійках на протилежних кінцях, одні – право-, а другі лівообертальні.

рис. 1.23. Плуг двокорпусний оборотний начіпний ПОН–2-30:  
1 – правообертальний предплужник; 2 – правообертальні корпуси;  

3 – лівообертальні корпуси; 4 – дисковий ніж;  
5 – лівообертальний предплужник; 6 – начіпний  

пристрій з механізмом повороту; 7 – рама.

Механізм повороту складається з гідроциліндра 11, зубчастого сек-
тора 9 та зубчастого колеса 10, закріпленого на осі рами плуга. Шток 
гідроциліндра шарнірно з’єднаний з сектором, а сам циліндр – з начіп-
ним пристроєм.

Механізм повороту забезпечує обертання плуга відносно гори-
зонтальної поздовжньої осі на 180°. Це здійснюється гідроцилінд-
ром та зубчастою передачею. При висунутому положенні штоку 
з циліндру в робочому положенні знаходяться правообертальні корпу-
си, а при всунутому – лівообертальні. Поворот плуга гідроциліндром 
здійснюють на кінці кожного проходу в загінці після виглиблення його 
з ґрунту. Опорне колесо призначене для підтримання плуга в робочо-
му положенні й регулювання глибини оранки. Проводять регулювання 
упорними гвинтами на кронштейні, що обмежують положення опор-
ного колеса за висотою.
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Оборотним плугом ПОН–2-30 орють в одну борозну. Оран-
ку можна починати з будь-якого місця. Поля не потрібно розбивати 
на загінки. На зораному полі відсутні звальні гребені й розгінні бо-
розни, що значно поліпшує якість оранки. Це, в свою чергу, підвищує 
якість роботи сівалок, інших ґрунтообробних та збиральних машин.

питання для самоконтролю:

1. Які є особливості агрегатування начіпного плугу?
2. Яку має повну назву плуг ПЛН–5-35?
3. Як працює дисковий плуг?
4. Яке має призначення та принцип дії оборотний плуг?

1.7. підготовка плугів до роботи

Підготовлюють плуги до роботи на спеціальних майданчиках з по-
криттям або на звичайному й ущільненому ґрунті. Спочатку перевіря-
ють комплектність та справність всіх складових одиниць, надійність 
затяжки гайок гвинтових з’єднань. Особливу увагу приділяють стану 
робочих органів.

Плуг вважають підготовленим до роботи (рис. 1.24), якщо:
– робоча поверхня корпуса без западин та опуклостей; перехід від 

леміша до полиці плавний, а стик леміша з полицею щільний (зазор 
між ними до 1 мм);

– леміш не виступає над полицею більше як на 2 мм, кут його зато-
чування становить 40°, а товщина леза – не більше 1 мм;

– головки гвинтів кріплення леміша, полиці й польової дошки до 
башмака лежать на одному рівні з робочою поверхнею, а леміш, поли-
ця та польова дошка щільно прилягають до башмака;

– польові обрізи леміша й полиці лежать в одній вертикальній 
площині, відхилення від якої в бік борозни у верхній частині не пере-
вищує 10 мм;

– польова дошка встановлена так, що її передній кінець роз-
міщується вище від опорної площини не менше як на 10-12 мм та від-
хиляється від стінки борозни на 5-10 мм;

– робоча поверхня предплужника без западин та опуклостей, по-
лиця й леміш щільно дотикаються (зазор у місцях дотику до 1 мм);

– консоль дискового ножа повертається на стійку на 20°, а пере-
міщення по висоті не перевищує 3 мм; диск вільно обертається на ша-
рикопідшипниках, ущільнення не пропускає масло; ножі з двобічним 
лезом заточені під кутом 15…20°, у ножів з однобічним лезом заточена 
площина диска знаходиться з боку борозни, товщина леза не переви-
щує 0,4 мм.

Підготовка до роботи начіпного плуга ПЛН–3-35 починається та-
кож з перевірки його технічного стану. При цьому уважно оглядають 
плуг, перевіряють комплектність та кріплення складових одиниць. Ви-
явлені дефекти усувають.

Розміщення лез лемішів, вимірювання відстаней між корпусами та 
визначення перекриття між корпусами перевіряють аналогічно напів-
начіпним плугам.

На задану глибину оранки начіпний плуг встановлюють так. Заїжджа-
ють з плугом на ущільнений горизонтальний майданчик. Під опорне колесо 
підкладають підставку, висота якої дорівнює глибині оранки, а гвинтовим 
механізмом колеса розміщують раму в горизонтальному положенні. При 
цьому леза основних корпусів торкаються поверхні майданчика. Потім 
гвинт опорного колеса фіксують. Предплужники та дисковий ніж на на-
чіпному плугу встановлюють аналогічно послідовності напівначіпного.

Остаточно регулюють напівначіпні та начіпні плуги після перших 
двох проходів.

питання для самоконтролю:

1. Які особливості має підготовка начіпного плугу до роботи?
2. Які основні контролюючі параметри має плуг?
3. Яку схему встановлення мають предплужник та дисковий ніж?

1.8. робочі процеси безполицевого (волого-зберігального)  
обробітку ґрунту

До основного безполицевого обробітку ґрунту відносяться: плос-
корізний обробіток; обробіток тяжкими боронами; чизельний обробі-
ток, в тому числі й плугами «Paraplaw» (Англія).

рис. 1.24. Схема встановлення предплужника та дискового ножа.
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У регіонах, які підпадають під вітрову ерозію, плоскорізний обробі-
ток здійснюють для збереження рослинних залишків (стерні) на поверх-
ні поля (південь та схід України).

Глибокий безполицевий обробіток (чизелювання) виконують для 
розпушення плужної підошви та заглиблення оброблювального шару 
ґрунту.

Чизельний обробіток ґрунту проводиться на глибину до 40 см та здійс-
нюється чизельними плугами – розпушувачами (рис. 1.25, а, б).

Обтікач 2, стійка 1 мають в площині руху серповидний кон-
тур, що сприяє заглибленню робочого органу в ґрунт та очищенню 
його від бур’янів. На розпушувачі замість долота 3 може встановлюва-
тись невелика стрілкоподібна лапа – наральник.

Суттєвою особливістю чизельних робочих органів є те, що їх конс-
труктивна ширина в багато разів менша технологічної ширини захва-
ту. Але за рахунок бокового сколу ґрунту (див. рис.1.25, б) ширина об-
роблювальної скиби значно перевищує ширину долота (або лапи).

Технологічний процес чизельного розпушувача (рис. 1.25, б) скла-
дається з того, що при русі в ґрунті долото розпушувача сколює та під-
німає ґрунт у вигляді раковини – призми, а стійка з обтікачем розкидає 
ґрунт на обидва боки та розпушує його.

При роботі на глибину більше 30 см чизельні робочі органи роз-
пушують ущільнену підошву, яка утворюється при оранці лемішними 
плугами. Завдяки цьому не тільки поглиблюється орний прошарок 
ґрунту, але й забезпечується добра аерація та інфільтрація (просочення) 

рис. 1.2�. Загальний вигляд чизельного робочого органу (а) та схема  
профілю оброблювального ним прошарку ґрунту (б) (вигляд позаду):  

1 – стійка; 2 – обтікач; 3 – долото.

дощової й талої води через зруйновану підошву в підорний прошарок 
ґрунту. На похилих площах це суттєво зменшує водяну ерозію ґрунту – 
змивання розпушеного ґрунту дощовими потоками, які часто бувають 
в літній час в степовій зоні України.

Обробіток ґрунту на глибину до 30 см проводять скороченими по 
ширині стрілчастими лапами – наральниками, які встановлюють за-
мість доліт. Вони забезпечують більш інтенсивне розпушування та 
підрізання бур’янів. Промисловість випускає чизельні плуги ПЧ–4,5 
для агрегатування з тракторами К–701.

Різновидом чизельних робочих органів є корпус плуга «Раra-
plaw» (Англія).

Робочі органи цього плуга (рис. 1.26, а) відрізняються вигнутою 
стійкою не тільки в поздовжньо-вертикальній площині XOZ, але й в по-
перечно-вертикальній YOZ, а також тим, що на ньому встановлені кри-
волінійний ніж 2, а на нижньому кінці стійки – вигнуте долото 3.

При русі корпусу (рис. 1.26, б – перпендикулярно до площини ри-
сунку) ніж та долото відокремлюють скибу збоку й знизу, піднімають та 
зрушують її в бік й вперед, створюючи руйнівні напруги, які приводять 
до розпушення ґрунту.

рис 1.26. Загальний вигляд корпуса «Paraplaw» (а) та схема профілю 
оброблювальною ним прошарку ґрунту (б) (вигляд позаду):  

1 – стійка; 2 – криволінійний ніж; 3 – долото.

Порівняно з чизельним розпушувачем корпус «Paraplaw» завдя-
ки вигнутим поверхням ножа й долота більш інтенсивно роздрібнює 
ґрунт.

При цьому не відбувається ні перевертання скиби, ні перемішуван-
ня прошарків ґрунту, ні виносу нижніх прошарків фунту на поверхню.

У результаті створюються умови для збереження вологи аерації.
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На Україні випускають плуг-розпушувач ПРН–5-35, схожий з плу-
гом «Paraplaw». Глибина ходу його корпусів до 35 см, агрегатується 
з тракторами Т–150К.

питання для самоконтролю:

1. Які особливості чизельного обробітку ґрунту?
2. Який загальний вид має чизельний обробіток ґрунту?
3. Яку особливу відмінність має плуг «Paraplaw»?

1.9. Техничне обслуговування та зберігання плугів

Технічне обслуговування плугів включає комплекс операцій, які 
забезпечують їх справність, запобігають передчасному спрацюванню 
та виходу з ладу деталей, складових одиниць й механізмів.

Технічне обслуговування при підготовці та проведенні експлуата-
ційної обкатки аналогічне щозмінному.

Технічне обслуговування плуга й трактору, з яким його агрегату-
ють, виконують одночасно.

Щозмінне  технічне  обслуговування  напівначіпного та начіпного 
плугів передбачає: очищення плуга від налиплого ґрунту та рослин-
них решток; перевірку та при потребі затягування гвинтових кріплень 
до рами робочих органів, коліс, начіпного пристрою та причепа для 
борін; при необхідності заміну лемішів; регулювання підшипників 
коліс й дискового ножа та мащення їх; перевірку тиску в пневматичних 
шинах та підкачування їх.

При проведенні технічного обслуговування конкретної марки плу-
га виконують вказівки, наведені в інструкції з експлуатації.

Після закінчення робіт та встановлення плугів на зберігання про-
водять післясезонне технічне обслуговування. Воно починається з огляду 
й оцінки технічного стану плуга, визначення можливості дальшої екс-
плуатації без ремонту. Якщо плуг не потребує ремонту, то усувають вияв-
лені при огляді технічні несправності, проводять всі операції, що й при 
щозмінному технічному обслуговуванні. Пофарбовані поверхні проти-
рають ганчірками, а на місця можливої появи іржі наносять фарбу. Пе-
ред тривалим зберіганням робочі поверхні лемішів, полиць, польових 
дощок корпусів, лемішів та полиць предплужників та дискового ножа 
покривають перламутром, а гвинти та стійки опорних коліс, пальців 
начіпного пристрою – солідолом УС–1.

Запасні деталі й інструмент здають на склад, а плуг встановлюють 
на зберігання.

Плуги зберігають у закритих приміщеннях або під навісами. Допус-
кається зберігання на відкритих бетонованих майданчиках. Місце для 
майданчика підбирають так, щоб воно не піддавалось сніговим зано-
сам та до нього не підходили підґрунтові води. Поверхня майданчика 
має бути рівною, з похилом 2…3° для стікання води.

Під робочі органи підкладають дерев’яні підкладки. При тривалому 
зберіганні з плуга знімають колеса з пневматичними шинами й шлан-
ги та здають на склад. Металеві маслопроводи закривають заглушка-
ми. Шланги з плуга можна не знімати, якщо обгорнути їх поліетилено-
вою плівкою.

За плугами, що знаходяться на зберіганні, систематично сте-
жать. Стан машин, що зберігаються в закритих приміщеннях, переві-
ряють раз на два місяці, а тих, що на відкритих майданчиках та під на-
вісами, – щомісячно.

питання для самоконтролю:

1. Які є особливості зберігання плугів?
2. Які є види технічних обслуговувань плугів?

лабораторна робота №1

Тема: Вивчення будови та конструкції плугів для основної обробки 
ґрунту.

Мета роботи: вивчити призначення, будову та конструкцію плугів 
для основної обробки ґрунту.

порядок виконання роботи:

1. Ознайомитися з агротехнологічними рекомендаціями, висунутими 
до оранки, технічними характеристиками плугів для основної об-
робки ґрунту, плугами чизельними та глибокорозпушувачами.

2. Вивчити загальну будову та регулювання плугів для основної об-
робки ґрунту.

3. Вивчити загальну будову і регулювання плугів чизельних та глибо-
корозпушувачів.

4. Ознайомитися зі схемою начіпки та приєднання плугів до трак-
тору, ймовірними несправностями у роботі плугів та способами їх 
усунення, з технічним обслуговуванням та заходами безпеки.

Завдання роботи:

1. Визначити призначення та агротехнологічні рекомендації оранки.
2. Надати характеристику плугів, залежно від призначення.
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3. Описати будову, замалювати схему або блок схему плуга.
4. Надати характеристику робочих органів плугу згідно табл. 1.

Таблиця 1

Загальна характеристика робочих органів плугу

№ 
з/п

найменування 
робочого органу

Технічні 
характеристики

призначення 
регулювань 

1 Лемеш

2 Полиця

3 Передплужник

5. За даними таблиці 1 визначити глибину оранки робочим органом 
без передплужника, за умови, що пласт ґрунту буде в стійкому по-
ложенні. 

6. Зробити висновки, щодо будови та конструкції сучасних плугів.

Список рекомендованої літератури:

	Бакума М.В. Проекетування сільськогосподарських машин 
: [частина 1]. / Плуги загального призначення; за ред. М.В. Бакума – 
Харків : 2003. –336 с.

	Козлов Ю. С. Техническое обслуживание и ремонт машин в 
сельском хозяйстве / Ю. С. Козлов– М. : Высш.школа, 1980. – 222 с.– 
(Учебн. для сред.сел.проф.–техн.училищ).

Роботу виконав   ____________ _____________ 
підпис    П.І.Б

Роботу прийняв  ____________ _____________
підпис    П.І.Б

«__» _______ ____ р.

2. лУЩильники

Промисловість випускає лущильники двох типів: дискові й лемішні.
Дискові призначені для лущення ґрунту з метою збереження во-

логи в ньому й провокування проростання насіння бур’янів та для бо-
ротьби з шкідниками сільськогосподарських культур.

Лемішні призначені для лущення ґрунту, пошарового обробіт-
ку зябу, лущення ґрунту в міжряддях садів, ягідників та для обробітку 
ґрунту під інші сільськогосподарські культури.

За способом з’єднання з трактором лущильники поділяються на на-
чіпні, напівначіпні й причіпні.

2.1. Загальна будова дисків та їх робочий процес

Сферичні суцільні диски застосовують на дискових плугах, лущиль-
никах, дискових боронах (рис. 2.1, а), сферичні вирізні (рис. 2.1, б) – 
на важких дискових боронах, плоскі диски – на лушильниках, сошни-
ках, сошниках сівалок та як дискові ножі на лемішних плугах.

Сферичні диски виготовляються трьох типів: з квадратним отвором 
по центру – тип В, з декількома отворами для кріплення під заклепки 
або болти – тип С та з плоским днищем та отвором у центрі – тип Д.

Основними геометричними параметрами сферичних дисків, які 
характеризують їх вплив на ґрунт, є діаметр диска D, радіус кривизни 
R, кут атаки α (кут встановлення диска по напрямку агрегату); кут β 
нахилу площини обертання леза до вертикалі; центральний кут 2 φ дуги 
кола, яка утворюється внаслідок перетину диска, екваторіальною пло-
щиною; задній кут ε; кут w різання; кут і загострення різальної кромки 
диска.

рис 2.1. Параметри дискових робочих органів: а – суцільних; б – вирізних.

Крім того важливим параметром є відстань «b» між дисками по го-
ризонтальній вісі (рис. 2.2).



48 49

Між заданою глибиною а й діаметром диска D існує така залеж-
ність:

D=Ka,    (2.1)

де К – коефіцієнт, який дорівнює для плугів 3-3,5; для лущильни-
ків 5-6; для борін 4-6.

рис. 2.2. Вибір відстані між дисками.

Радіус кривизни диска:

         (2.2)

φ = α – і – ε.

Товщина сферичних дисків (в мм) визначається емпіричною за-
лежністю:

δ = 0,008D.

Для дисків, які працюють на важких ґрунтах:

δ = 0,008D + 1.

Лезо заточують з боку випуклої поверхні, тільки у дисків, які вста-
новлюються на важких боронах, – з боку ввігнутої поверхні.

Кут і = 10-20° – для дисків борін та лущильників, і = 15-25° – для 
дисків плугів; ε – задній кут різання, тобто кут між тильним боком рі-
зальної кромки диска й стінкою борозни, рекомендується приймати 
рівним 3-5° (у перерізі диска горизонтальною площиною на відстані 
«а» від дна борозни).

Параметри вирізів дисків по кромці леза:

Висоту вирізу

Характер дії сферичних дисків на ґрунт залежить також від таких 
параметрів як відстань між дисками вздовж осі секції b, кута атаки 
а, швидкості руху агрегату, маси борони, напрямку лінії тяги, діамет-
ра, товщини, кута заточування й кривизни дисків.

Поступальна швидкість дискових плугів – 7,2 км / год. Якщо вона 
зростає при існуючих параметрах дисків, то значно збільшується даль-
ність відкидання ґрунту, що призводить до безладного укладення шарів 
й погіршує якість оранки.

Кількість вирізів – вісім, форма кругла.
Дискові лущильники можуть працювати з кутом атаки 30-35° при 

швидкості до 8-12 км / год. При зростанні робочої швидкості спостері-
гається той же недолік, що й у дискових плугів.

питання для самоконтролю:

1. Які види лущильників випускає промисловість?
2. Яке призначення та які існують способи з’єднання лущильника 

з трактором?
3. Яку загальну будову має сферичний диск?
4. Яке геометричне співвідношення має сферичний диск?
5. Яка відстань між дисками на рамі?

2.2. Основні параметри, агрегатування та принцип дії дискових 
лущильників

Для лущення ґрунту випускають гідрофіковані дискові лущильни-
ки ЛДГ–5, ЛДГ–10, ЛДГ–15, ЛДГ–20. Марки лущильників розшиф-
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ровують так: Л – лущильник, Д – дисковий, Г – гідрофікований, циф-
ри означають ширину захвату в метрах.

Робочими органами цих дискових лущильників є плоско-сферич-
ні або плоскі диски з загостреною різальною кромкою. Під час роботи 
диск розміщений під кутом до напрямку руху агрегату. Завдяки зчеп-
ленню з ґрунтом обертається й вирізає з ґрунту скибу з розрізом у ви-
гляді сегмента, яка розпушується та частково перемішується.

Диски набрані в батареї на одній осі по 6-10 штук з певним інтер-
валом (160-180 мм), що забезпечує перекриття ширини захвату одного 
диска іншим.

Залежно від величини кута атаки (кут у горизонтальній площині, яка 
проходить через лезо диска й напрямком руху диска) змінюється харак-
тер обробітку та глибина ходу дисків. Якщо кут атаки 30…35°, диски 
забезпечують процес лущення. При зменшенні кута атаки, диски менш 
інтенсивно розпушують ґрунт та виконують роль дискових борін. При 
зменшенні кута атаки також зменшується глибина ходу дисків.

лущильник  дисковий  гідрофікований  лдг–10  призначений для лу-
щення ґрунту на глибину 4…10 см після зернових культур. Крім того, лу-
щильник використовують як дискову борону для догляду за парами, под-
рібнення брил й розрізання скиб після оранки. Агрегатують з тракторами 
класу 3, які обладнані роздільно-агрегатною гідросистемою. Робоча швид-
кість до 3 м / с. Обслуговує лущильник тракторист-машиніст.

рис. 2.3. Лущильник дисковий гідрофікований ЛДГ–10: 1 – ліва каретка;  
2 – ліва крайня секція; 3 – тяга; 4 – ліва секція; 5 – лівий брус секцій;  

6 – рама; 7 – перекривна секція; 8 – права секція; 9 – правий брус;  
10 – права крайня секція; 11 – механізм гідрокерування; 12 – права 

каретка; 13 та 14 – самовстановлюючі колеса.

Складається лущильник ЛДГ–10 (рис. 2.3) з рами 6, двох ходових 
коліс, лівого 5 й правого 9 брусів-секцій, лівої 1 й правої 12 кареток,  
двох тяг 3, чотирьох лівих 4 й чотирьох правих 10 секцій та механізмів 
гідрокерування. За окремим замовленням лущильник комплектують 
зарівнювачем для засипання й вирівнювання розгінної борозни в сере-
дині проходу та ящиком для баласту.

Рама складається зі звареної з швелерів сниці, серги для приєднання до 
трактора й стійки. До задньої частини сниці приварені пластини з обойма-
ми для приєднання до рами брусів секцій. Підтримується рама в робочому 
положенні на двох ходових колесах та причепі трактора. При від’єднанні 
лущильника від трактора передня частина рами спирається на стійку.

Ходове колесо складається з шини, обода й маточини, яка гвинта-
ми з’єднана з ободом. Маточина встановлена на двох шарикопідшип-
никах, закритих кришками на осі, що прикріплена чотирма гвинтами 
на двох кронштейнах. Останні приварені до швелерів рами.

Лівий та правий бруси секцій подібні. Кожний брус складається 
з трубчастого бруса з привареними кронштейнами, чотирьох знижува-
чів, блока кронштейнів та двох кілець. Брус внутрішнім кінцем з’єднаний 
з обоймами рами кільцями, закріпленими на ній, а зовнішнім спираєть-
ся на каретку. В середній частині бруса приварене кільце для приєднання 
тяги. По довжині бруса приварені кронштейни для приєднання штанг 
з пружинами. Блок кронштейнів прикріплюють до бруса гвинтами.

Ліва та права каретки складаються з бруса, двох самовстановлю-
ючих коліс, нижньої опори, труби, прикріпленої до бруса гвинта-
ми, й вушка для приєднання гідроциліндра. Колесо – на шарикопід-
шипниках. Вісь верхнім кінцем встановлена у втулку бруса. Колесо 
каретки складається з маточини та приєднаного гвинтами до неї диска 
з ободом.

Тяга складається з нижнього й верхнього кутників, з’єднаних між 
собою штирем. До переднього кінця верхнього кутника приварено 
гак, яким тяга з’єднується з рамою. Задній кінець нижнього кутника 
гвинтом кріплять до бруса секції. Тяга розсувна й довжину її встанов-
люють залежно від кута атаки дисків лущильника. Для цього на тязі 
є марковані отвори та фіксуючий штир.

Усі секції за будовою подібні. Кожна секція (рис. 2.4) складається зі 
зварної рамки 3 з вушками, дискової батареї, двох кронштейнів 4, двох 
штанг 1 з пружинами з скребковим пристроєм для очищення дисків.

Дискова батарея складається з квадратної осі 5, дев’яти дис-
ків 9, шпуль 11, шайб 7 та двох шарикопідшипників 8 з корпусами. Ша-
рикопідшипники встановлені на двох оброблених шпулях. До корпусів 
підшипників гвинтами прикріплені рамка 3, кронштейни 4 скребково-
го пристрою, що складається з кутника 2 та скребків 10.
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Перекривна секція відрізняється від всіх останніх тим, що має спе-
ціальну подовжену рамку. Ця секція забезпечує усунення огріхів на сти-
ку лівих й правих секцій.

Механізм гідрокерування призначений для піднімання секцій 
з робочого положення в транспортне та регулювання глибини обробіт-
ку. Складається він з гідроциліндру Ц75, регулювального гвинта з гай-
кою, рукавів високого тиску, трубопроводів, трійників, заглушок та за-
пірних пристроїв.

Конструкція лущильника ЛДГ–10 дає можливість встановлювати 
диски під кутом атаки 35°, 30°, 20°, 15°. При кутах атаки 35° та 30° він 
працює як лущильник, а при 20 та 15° – як дискова борона.

Глибину ходу дисків при певному куті атаки регулюють зміною 
стиснення пружини на штангах секцій. Для збільшення глибини об-
робітку регулювальний гвинт механізму гідрокерування вигвинчують 
з гайки та працюють на примусовому заглибленні.

Регулювання глибини обробітку в межах однієї секції досягають 
підніманням чи опусканням повзуна, закріпленого на брусі.

лущильник дисковий гідрофікований лдг–� має таке ж призначен-
ня, як лущильник ЛДГ–10. Агрегатують з тракторами класу 0,9 та 1,4.

Робочими органами є чотири дискові батареї діаметром 450 мм. Кут 
атаки дисків регулюють в межах 15°-35°.

рис. 2.4. Права секція: 1 – штанга з пружиною; 2 – кутник скребків;  
3 – рамка; 4 – кронштейн; 5 – вісь батареї; б – гайка;  

7 – шайба; 8 – підшипник; 9 – диск; 10 – скребок; 11 – шпуля.

лущильник дисковий гідрофікований лдг–1� має таке саме призна-
чення, як лущильник ЛДГ–10. Агрегатують з тракторами класу 3 та 5.

У лущильника є 12 дискових секцій зі сферичними або плоскими 
дисками діаметром 450 мм. Кут атаки регулюють в межах 15°-35°. Рама 
лущильника та бруси секцій спираються на колеса з пневматичними 
шинами. Лущильник гідрофікований. Піднімання секцій з робочого 
положення в транспортне та встановлення робочих органів на задану 
глибину обробітку здійснюють гідрофікований механізмом керуван-
ня, який приводиться в дію від гідравлічної системи трактора. Робоча 
швидкість лущильника до 3,3 м / с.

лущильник дисковий гідрофікований лдг–20 призначений для лу-
щення ґрунту після збирання зернових та інших культур, предпосівно-
го обробітку ґрунту на глибину 4-10 см, закриття вологи на стерньовому 
полі розпушуванням на глибину 3-5 см. Агрегатують з тракторами кла-
су 5. Робоча швидкість 2,5 м / с. Лущильник має 16 секцій з плоскими 
або сферичними дисками діаметром 450 мм. Кут атаки дисків регулю-
ють в межах 25-30°. Глибину обробітку регулюють аналогічно лущиль-
нику ЛДГ–10.

питання для самоконтролю:

1. Яке визначення має лущильник ЛДГ–15?
2. Які види робочих органів має лущильник?
3. Яке призначення та особливості агрегатування має лущильник?
4. Яку будову має лущильник ЛДГ–10?

2.3. підготовка лущильників до роботи

Підготовку лущильників до роботи починають з перевірки їх тех-
нічного стану, комплектності й справності всіх складових одиниць 
та робочих органів. Після цього встановлюють лемішні лущильники 
на задану глибину, а дискові – на кут атаки.

Плуг-лущильник ППЛ–10-25 регулюють на глибину обробітку як 
лемішні плуги. Плуг-лущильник розміщують на рівному майданчику 
так, щоб корпуси лемішами торкалися поверхні майданчика. Гвинто-
вими механізмами піднімають переднє та заднє опорні колеса, а ліве 
ходове колесо з пневматичною шиною – штурвалом гвинтового ме-
ханізму. Під колеса підкладають підкладки, товщина яких менша зада-
ної глибини лущення на 2-4 см (глибина сліду колеса). Рама лущильни-
ка при цьому повинна бути в горизонтальному положенні.

При підготовці до роботи дискового лущильника особливу увагу 
приділяють стану дисків, надійності їх кріплення, наявності мастила 
в підшипниках. Перевіряють легкість обертання в підшипниках та роз-
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міщення скребків відносно дисків. Нормальний зазор між диском та 
скребком 2-4 мм.

Регулюють лущильник ЛДГ–10 на заданий кут атаки на рівному 
майданчику після приєднання його до трактора.

Більший кут атаки дисків встановлюють у такій послідовності. Вий-
мають штирі, що з’єднують нижні та верхні кутники. Переставляють 
упори в малі отвори, розміщені біля отворів під штир з потрібним мар-
кіруванням, в напрямку від середини лущильника. Включають задню 
передачу трактора, повільно рухаючи лущильник назад до впирання 
кутника в упор й отвори верхнього та нижнього кутників, що збіг-
лись, встановлюють штирі та шплінтують їх.

Після цього виймають штирі, що скріплюють бруси секцій з кіль-
цями, та переміщують зовнішні кільця (по шкалі) на потрібні отвори 
брусів. Вставляють у отвори штирі та шплінтують їх. Переміщують трак-
тором лущильник уперед, щоб зовнішні кільця вперлися в обойму, за-
кріплену на сниці. Переставляють внутрішні кільця щільно до обойми.

Зменшують кут атаки дисків лущильника так. Виймають шти-
рі, що скріплюють бруси секцій з кільцями, й переміщують внутріш-
ні кільця (по шкалі) на потрібний отвір брусів. Вставляють штирі та 
шплінтують їх. Трактором переміщують лущильник назад, щоб внут-
рішні кільця вперлися в обойми, закріплені на сниці. Переставляють 
зовнішні кільця щільно до обойми.

Після цього виймають штирі, що з’єднують нижні й верхні кутни-
ки. Переставляють упори в малі отвори під штирі з потрібним маркіру-
ванням (в напрямку до центра лущильника). Якщо встановлюють дис-
ки на кут атаки 15°, користуються постійним упором, привареним до 
тяги. Трактором протягують лущильник уперед до впирання кутника 
в упор. В отвори верхнього та нижнього кутників, що збігаються, встав-
ляють штирі та шплінтують їх.

Регулюючи диски лущильника ЛДГ–10 на кути атаки 15° та 20°, для 
зменшення зазору між перекривною 7 (див. рис. 1.29) та правою секція-
ми 8, батарею перекривної секції перебирають так, щоб перед переднім 
підшипником у неї розміщувалось два диски, як у решти правих секцій.

Глибину обробітку регулюють у полі під час роботи лущильника 
стисненням пружин на штангах секцій. Рівномірність глибини об-
робітку в межах однієї секції досягають підніманням або опусканням 
повзуна, до якого приєднується рамка секції за допомогою гвинта.

питання для самоконтролю:

1. Які особливості регулювання має лущильник?
2. Дайте визначення куту атаки?
3. Які є особливості підготовки лущильника до роботи?

2.4. Техничне обслуговування та зберігання лущильників

Технічне обслуговування лущильників буває кожної зміни та піс-
лясезонне.

Технічне обслуговування кожної зміни виконують одночасно з тех-
нічним обслуговуванням трактора, з яким працює лущильник. Для 
лемішних лущильників воно проводиться як для плугів.

При щозмінному обслуговуванні дискового лущильника викону-
ють такі операції. Очищають лущильник від бруду й рослинних реш-
ток. Регулюють та затягують кріплення скребків. Відстань між скребком 
та диском повинна бути 2-4 мм. Перевіряють кріплення всіх складових 
одиниць лущильника, звертаючи особливу увагу на кріплення дисків 
в батареях, гідравлічну систему, тиск у шинах, гостроту різальних кро-
мок дисків. Виявлені недоліки усувають.

Змащують лущильник мастильними матеріалами відповідно до 
таблиці, наведеної в інструкції.

Зупиняючи машину на ніч, доцільно змастити підшипники одразу 
після зупинки, поки вони не охололи.

післясезонне  технічне  обслуговування  виконують після закінчення 
робіт по закриттю вологи, догляду за парами в літній період та після лу-
щення стерні. При цьому виконують всі роботи, що й при щозмінному 
технічному обслуговуванні. Крім того, дають безрозбірну оцінку техніч-
ному стану лущильника. Визначають можливість подальшої експлуата-
ції його без ремонту. При потребі усувають виявлені несправності.

Установлюють лущильник на довге зберігання безпосередньо після 
закінчення польових робіт, виконують всі операції, що й при після се-
зонному технічному обслуговуванні. Крім того, проводять такі роботи.

Місця з пошкодженою фарбою зачищають, знежирюють та фарбу-
ють.

Обертові та тертьові деталі, різьбові з’єднання, а також робочі дис-
ки очищають та змащують матеріалом, який запобігає ржавінню. При 
необхідності змащують підшипники дискових батарей та коліс. Коле-
са з пневматичними шинами перебирають. Камери посипають таль-
ком. Шини при зберіганні захищають від сонячних променів.

З гідроциліндрів та маслопроводів гідравлічної системи випуска-
ють масло.

Інструмент та запасні частини, що додаються до лущильника, очи-
щають, змащують, чіпляють бирки з заходами до машини й здають 
на склад.

Зберігають лущильники в гаражах або під навісами в положенні дале-
кого транспортування. Під диски підкладають дерев’яні підкладки. Роз-
вантажують навантажувальні пружини. Під раму лущильника та бру-
си секцій з каретками підкладають підкладки так, щоб колеса звисали.  
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При відкритому зберіганні з лущильника знімають колеса, гідроцилін-
дри, шланги гідросистеми та здають на склад, прив’язавши до них бир-
ки з заходами до машини. Отвори штуцерів гідроциліндрів та трубок 
закривають дерев’яними пробками. Лущильники при зберіганні періо-
дично оглядають аналогічно плугам.

питання для самоконтролю:

1. Які є особливості зберігання лущильників?
2. Які особливості та види технічного обслуговування для лущильни-

ків?

лабораторна робота №2

Тема: Вивчення будови та конструкції лущильників для поверхне-
вого обробітку ґрунту.

Мета  роботи:  вивчити призначення, будову та конструкцію лу-
щильників для поверхневого обробітку ґрунту.

порядок виконання роботи:

1. Ознайомитися з агротехнологічними рекомендаціями та технічни-
ми характеристиками, висунутими до лущильників для поверхне-
вого обробітку ґрунту.

2. Вивчити загальну будову та регулювання лущильників для поверх-
невого обробітку ґрунту.

3. Вивчити класифікацію лущильників для поверхневого обробітку 
ґрунту.

4. Ознайомитися з різновидом схем начіпки та приєднання лущиль-
ників до трактору, ймовірними несправностями у роботі та спосо-
бами їх усунення, з технічним обслуговуванням та заходами безпе-
ки. 

Завдання роботи:
1. Визначити призначення та агротехнологічні рекомендації лущення 

ґрунту.
2. Надати характеристику лущильника, залежно від призначення..
3. Описати будову, замалювати схему або блок схему лущильника.
4. Надати характеристику робочих органів лущильника згідно табл. 1.

Таблиця 1
Загальна характеристика робочих лущильника

№ 
з/п

найменування 
робочого органу

Технічні 
характеристики

призначення 
регулювань 

1 Суцільний диск

2 Вирізний диск

5. Знайти максимальну відстань між робочими органами диско-
вого лущильника, якщо діаметр диска 510 мм, кут атаки 300, глибина 
лущення грунту 60 мм.

6. Зробити висновки, щодо будови та конструкції сучасних лу-
щильників.

Список рекомендованої літератури:

	Бакума М.В. Проекетування сільськогосподарських машин : [частина 
1]. / Плуги загального призначення; за ред. М.В. Бакума – Харків : 2003. –336 с.

	Козлов Ю. С. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском 
хозяйстве / Ю. С. Козлов– М. : Высш.школа, 1980. – 222с. – (Учебн. для сред.
сел.проф.–техн.училищ).

Роботу виконав  ____________ _____________ 
підпис    П.І.Б

Роботу прийняв  ____________ _____________ 
підпис    П.І.Б

«__» _______ ____ р.
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3. БОрОни, кОТки, ЗЧіпки

3.1. Борони

Борони  призначені для поверхневого розпушування ґрунту, руй-
нування кірки, розбивання грудок, вирівнювання поверхні ріллі, зни-
щення бур’янів, а також для загортання насіння та мінеральних доб-
рив, висіяних розкидним способом.

За типом робочих органів борони є зубові й дискові. Робочим ор-
ганом перших є зуби (рис. 3.1) квадратного, круглого, ромбовидного 
перерізу, а також ножеподібні й лапчасті.

Зуби 1 (рис. 3.2), які мають квадратну форму перерізу, заточують не-
симетрично – одне ребро пряме, а решта скошені. Під час закріплення 
на рамі зуби встановлюють прямим ребром в одному напрямку, а боро-
на може працювати в двох протилежних. Якщо борону встановлюють 
так, щоб працювали прямі ребра, вона розпушує ґрунт на всю глибину 
ходу зуба, якщо ж працюють скошені ребра, ґрунт розпушується тільки 
верхньою частиною зуба до скошеної частини, а шар, який лежить ниж-
че скосу, ущільнюватиметься скосом зубів на глибину 3-4 см.

рис. 3.1. Зуби борін: а – квадратного перерізу;  
б – лапчастий; в – круглий; г, д, е – сітчастих борін; є – пружній зуб 

полольної борони; ж – ножеподібний зуб лучної борони; з – зона  
деформації ґрунту зубом у поперечно-вертикальній площині.

Зубова борона (рис. 3.2) складається з трьох ланок, які приєдну-
ються до поперечного бруса штельваги. Кожна ланка має раму з поз-
довжніми 2 та поперечними 3 планками. На перетині планок гайками 
кріпляться зуби так, що кожний з них робить слід, однаково віддалений 
від сусідніх слідів.

Залежно від маси, що припадає на один зуб, зубові борони поділяють 
на важкі (1,6-2,0 кг), середні (1,2-1,5 кг), легкі або посівні (0,6-1,0 кг).

Робочими органами дискових борін є сферичні диски, за конструк-
цією подібні до дискових лущильників. Робочий процес дискових борін 
теж нагадує робочий процес дискових лущильників, але диски борін 
поставлені під меншим кутом атаки, який менше перемішує ґрунт.

питання для самоконтролю:

1. Яке призначення має борона?
2. Які є види та будова борони?
3. Які є види робочих органів зубової борони?

3.2. робочі процеси зубової борони

Робочий орган борони – зуби, які залежно від призначення борін бу-
вають жорсткі й пружинні. Борони загального призначення мають жорст-
кі зуби квадратного або круглого перерізу, а спеціальні – пружинні.

Зуби квадратного перерізу використовують для роботи на тяжких 
й середніх ґрунтах, круглого перерізу – на легких боронах для вирів-
нювання мікрорельєфу, знищення кірки, а також загортання насіння 
й добрив; пружинні – для роботи на кам’янистих та задернілих ґрун-
тах.

Для роботи по відновленню лук, тобто розрізанню дернини, засто-
совують борони з ножеподібними зубами та шарнірною рамою, що доз-
воляє використовувати борони на нерівних поверхнях.

Стійкість ходу зубової борони в значній мірі залежить від довжин 
зубів: чим довші зуби, тим менша стійка борони під час роботи. При 
дуже коротких зубах борона швидко забивається. Експериментально 
встановлена довжина зуба Н = (2,0-2,5) / а, де а – глибина боронуван-
ня. Довжину загострення зуба приймають рівною 0,25 Н.

При розміщенні зубів на рамі борони необхідно враховувати такі 
вимоги:

І. Кожен зуб повинен проводити самостійну борозну. Між сусід-
німи борознами не повинно бути необроблених смуг. Відстань між зу-
бами, які утворюють сусідні борозни, повинна відповідати глибині їх 
руху. Отже у важких борін, які призначені для глибокого боронуван-
ня, зуби повинні бути розташовані рідше, ніж у легких.
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ІІ. Борозни по всій ширині захвату повинні знаходитись на рівних 
відстанях.

III. Кожен зуб повинен працювати в однакових умовах.
IV. Відстань між зубами, які утворюють сусідні борозни, повинна 

бути такою, щоб запобігти забиванню між ними.
V. Сила тяги для забезпечення стійкості руху борозни повинна про-

ходити через слід центра ваги та бути спрямованою під кутом 18…20° до 
горизонту.

При встановленні основних розмірів зубової борони виходять 
з умов її пристосованості до мікрорельєфу поля, зручності транспорту-
вання, жорсткості конструкції та маси знарядь.

Ширина захвату однієї секції:

B = b · n,    (3.1)

де b – ширина міжряддя; п – кількість зубів в одній секції.

Відстань між передніми та задніми рядами зубів (довжина борони) 
у повздовжньому напрямку:

         (3.2)

де h – відстань між 1-м та 2-м, а також 4-м й 5-м рядами; h
1
 – відстань 

між 2-м та 3-м, а також 3-м й 4-м рядами; М – кількість рядів зубів.

Щоб запобігти забиванню борони, рекомендують брати відстань 
h < h

1
 приблизно на 150 мм – для важких та 100 мм – для середніх 

й легких борін.

питання для самоконтролю:

1. Які є вимоги до розміщення зубів на рамі борони?
2. Як розрахувати ширину захвату однієї секції борони?
3. Які умови розміщення зубів в секції борони?

3.3. Основні параметри, агрегатування та принцип дії зубових борін

Борона зубова важка БЗВС–1,0 (Б – борона; 3 – зубова; В – важ-
ка; С – швидкісна; 1,0 – ширина захвату ланки, м) призначена для роз-
бивання грудок, розпушування ґрунту після оранки, знищення сходів 
бур’янів, боронування озимих та технічних культур на підвищених 
швидкостях.

Робочими органами борони є зуби квадратного перерізу (див. рис. 3.2).
Борони агрегатують з різними тракторами зчіпкою, також можуть 

працювати в агрегаті з культиваторами та плугами. Робоча швидкість 
до 3,3 м / с.

Борона зубова середня БЗСС–1,0 (Б – борона; З – зубова; С – се-
редня; С – швидкісна; 1,0 – ширина захвату ланки, м) за конструкцією 
подібна до борони БЗТС–1,0, але менша маса припадає на один зуб. При-
значена для суцільного обробітку ґрунту з розпушуванням верхнього 
шару після оранки, для руйнування ґрунтової кірки навесні на озимих 
посівах, а також для боронування посівів кукурудзи та інших культур.

Агрегатують з різними тракторами зчіпками. Робоча швидкість 
становить до 3,3 м / с.

Борона  посівна  3Бп–0,6  (3 – три ланки; Б – борона; П – посів-
на; 0,6 – ширина захвату однієї ланки, м) призначена для загортання на-
сіння й мінеральних добрив, висіяних розкидним способом, для руйну-
вання поверхневої кірки та вирівнювання поверхні поля перед сівбою.

Робочими органами борони 3БП–0,6 є зуби, які в перерізі мають 
круглу форму та загострені на конус.

Агрегатують борони зчіпками з тракторами різних марок. Робоча 
швидкість близько 2 м / с.

Борона зубова полегшена 3-Ор–0,7 (3 – три ланки; О – полегше-
на; Р – райборінка; 0,7 – ширина захвату однієї ланки, м) призначена 
для розпушування ґрунту на невелику глибину під посіви цукрових бу-
ряків та інших дрібнонасінних культур, руйнування кірки на поверхні 
ґрунту та знищення бур’янів. Агрегатують за допомогою зчіпок з трак-
торами різних марок.

Складається борона з трьох ланок й причепа, з’єднаних між собою 
брусом. Робочими органами борони є зуби, які нагадують зуби борони 
ЗБП–0,6. Поздовжні планки рами борони зигзагоподібної форми.

Борона  голчаста  Бгг–3а  (Б – борона; Г – голчаста; Г – гідрофі-
кована; 3 – ширина захвату, м; А – модель) призначена для весняного 
й осіннього розпушування ґрунту, покритого стернею чи іншими рос-
линними рештками з метою збереження вологи в ґрунті, загортання 
насіння бур’янів та падалиці культурних рослин без руйнування стер-

рис. 3.2. Борона зубова БЗТС– 1,0: 1 – зуб; 2 – поздовжня планка;  
3 – поперечна планка; 4 – тяговий гак.
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ні, а також для вирівнювання мікрорельєфу, створеного попереднім об-
робітком. Глибина обробітку 4-11 см. Агрегатують за допомогою гідро-
фікованих зчіпок СП–16 з тракторами класів 3 та 5.

Робочими органами борони є голчасті диски діаметром 550 мм, скла-
дені в чотири окремі батареї. Відстань між дисками в осьовому напрямі 
177 мм.

Борона БГГ–3А складається з рами, що спирається на два коле-
са з пневматичними шинами, двох передніх та двох задніх батарей 
з голчастих дисків, причіпного пристрою гідравлічного механізму під-
німання. Передні й задні батареї розміщені під рамою, їх можна вста-
новлювати під кутом атаки 0°, 8°, 12°, 16°. Борона працює з активним 
розміщенням робочих органів на ущільнених ґрунтах, пасивним – 
на легких та середніх. Для цього переставляють причіпний пристрій 
на передню чи задню частину рами.

У транспортне та робоче положення борону встановлюють гідро-
циліндрами, що належать до комплекту зчіпки СП–16 та працюють від 
гідравлічної системи трактора.

Борона-мотика голчаста БМш–1� (Б – борона; М – мотика; Ш – 
широкозахватна; 15 – ширина захвату, м) причіпна, беззчіпкова, при-
значена для розпушування ґрунту, вкритого стернею та іншими рос-
линними рештками, з метою збереження вологи в ґрунті, загортання 
насіння бур’янів та частинок культурних рослин, вирівнювання нерів-
ностей від попереднього обробітку, для весняного боронування озимих 
та просапних культур, предпосівного обробітку ґрунту на зораних по-
лях та догляду за багаторічними травами.

Борону використовують в зонах вітрової ерозії. Глибина обробітку 
ґрунту до 10 см. Агрегатують з тракторами класу 3. Робоча швидкість 
7-12 км / год.

Робочими органами борони-мотики є 157 голчастих дисків діа-
метром 550 мм, скомплектованих в батареї секцій. Борона складається 
з рами, брусів секцій, середніх та крайніх кареток з самовстановленни-
ми колесами з пневматичними шинами, правих та лівих секцій бата-
рей, жорстких й гнучких тяг. Борона гідрофікована.

Борона-мотика  голчаста  БМш–20  (Б – борона; М – моти-
ка; Ш – широкозахватна; 20 – ширина захвату, м) має те ж призна-
чення, що й борона БМШ–15. За будовою вона також нагадує борону 
БМШ–15. Агрегатують з тракторами класу 5.

шлейф-борона  шБ–2,�  (Ш – шлейф; Б – борона; 2,5-ширина 
захвату борони, м) призначена для ранньовесняного вирівнювання 
й розпушування поверхні поля з метою збереження вологи в ґрунті.

Шлейф-борона (рис. 3.3) складається з двох однакових секцій, шар-
нірно приєднаних до штельваги 2. Кожна секція має ніж 5 шириною 

60 мм, кут похилу якого регулюють важелем 1, зубовий брус 4 та чотири 
стальних кутники 3 (шлейфи), шарнірно приєднані ланцюгами до зу-
бового бруса (один за один).

Працює шлейф-борона так. Під час переміщення її по полю під 
кутом 45° до напрямку оранки ніж зрізує гребені на ріллі. Зуби бруса 
розпушують ґрунт, а шлейфи вирівнюють, зсуваючи ґрунт з гребенів 
у борозни. Ступінь зрізування гребенів регулюють зміною кута похилу 
ножа. Агрегатують борону з трактором за допомогою зчіпок.

Вирівнювач-подрібнювач ґрунту Впг–�,6 (В – вирівнювач; П – под-
рібнювач; Г – ґрунту; 5,6 – ширина захвату, м) призначений для пред-
посівного обробітку ґрунту під посіви зернових, технічних, овочевих та 
інших сільськогосподарських культур.

Вирівнювач складається з передньої та двох задніх секцій. На рамі 
кожної секції розміщені робочі органи (батарея голчастих дисків, ви-
рівнювальний брус та кільчастий коток).

Рама кожної секції зварена з труб квадратного перерізу й спираєть-
ся на котки. За допомогою гвинта її регулюють за висотою. До рами 
шарнірно приєднана сниця для з’єднання машини з трактором.

Голчасті батареї та котки встановлені на рамі на підшипни-
ках. Вирівнювальний брус підпружинений та закріплений шарнірно 
на рамі. Його можна переміщувати у горизонтальній та вертикальній 
площинах. Натяг пружин регулюють ланцюжками.

Вирівнювач  предпосівний  причіпний  Вп–8  (В – вирівнювач; П – 
предпосівний; 8 – ширина захвату, м) призначений для вирівнюван-
ня мікрорельєфу поля перед сівбою або перед нарізуванням ґрунтових 
валиків для проведення промивних або запасних поливів, а при наві-
шуванні середніх або важких зубових борін – для одночасного з вирів-

рис. 3.3. Шлейф-борона ШБ–2,5: 1 – важіль для регулювання нахилу 
ножа; 2 – штельвага; 3 – шлейф; 4 – зубовий брус; 5 – ніж, 6 – ланцюг.
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нюванням розпушування ґрунту. Агрегатують вирівнювач з тракторами 
класу 3 або 4.

Основними складовими одиницями вирівнювача є рама, що має 
середню та дві бокові секції з робочими органами, колісний хід з пнев-
матичними шинами, рама борін, причіпний пристрій, сниця, штовхач 
та гідравлічна система.

Робочими органами вирівнювача є відвали, прикріплені до рам 
секцій. Відвали, закріплені в передній та задній частинах секцій, вста-
новлені з постійним тупим кутом різання, а ті, що в середній час-
тині, можна встановлювати в двох положеннях: з гострим й тупим ку-
том різання.

До напрямку руху всі задні відвали встановлені перпендикуляр-
но, а передні та середні – під гострим кутом. Таке розміщення відвалів 
сприяє доброму вирівнюванню поверхні поля.

Штовхачі з’єднують бокові секції вирівнювача з поворотними сек-
ціями рамки борін, які призначені для піднімання й опускання борін 
при переведенні знаряддя в транспортне чи робоче положення.

Гідравлічна система складається з трьох гідроциліндрів, маслопро-
водів, запірних клапанів, рукавів високого тиску та блоків штуцерів.

Два бокові гідроциліндри призначені для складання бокових сек-
цій, а центральний – для піднімання рами борін й одночасного виве-
дення коліс з робочого положення в транспортне. Приєднують гідро-
систему вирівнювача до гідророзподільника трактора.

Борона сітчаста начіпна БСп–4,0а (Б – борона; С – сітчаста; П – по-
легшена; 4,0 – ширина захвату, м; А – модель) призначена для знищен-
ня бур’янів та руйнування кірки на посівах кукурудзи, озимих й ярих 
культур у період з’явлення сходів, для розпушування верхнього шару 
ґрунту, а також для боронування гребенів посадженої картоплі. Глиби-
на обробітку 4-8 см. Агрегатують з тракторами класу 1,4.

Складається борона з двох секцій, шарнірно з’єднаних між со-
бою. Кожна секція борони має рамку, до якої в передній частині при-
варений кронштейн для з’єднання до начіпного пристрою. На розко-
сах є кронштейни для з’єднання транспортних тяг з регулювальними 
стяжними гайками. Всередині кожної рамки знаходиться сітка, утво-
рена шарнірно з’єднаними між собою тупокінцевими зубами кругло-
го перерізу. Зубчаста сітка з’єднана з рамкою ланцюгами й шплінта-
ми. На трактор борона приєднується начіпним пристроєм НУБ–4,8.

Борона лучна шарнірна начіпна Блш–2,3 (Б – борона; Л – лучна; Ш – 
шарнірна; 2,3 – ширина захвату, м) призначена для догляду за природни-
ми луками та пасовищами. Навішують борону на трактор Т–25А.

Основними частинами борони є рама, секції робочих органів та 
шлейфи. Рама складається з двох поперечних та чотирьох поздовжніх 

брусів, з’єднаних між собою. На передньому брусі закріплений начіп-
ний пристрій, два опорних колеса.

Секція робочих органів складається з рамки та щік, між якими гвин-
тами закріплено по три двобічних ножеподібних зуби. Секції шарнірно 
з’єднані між собою в чотири ряди й утворюють сітку борони. Ланцюга-
ми сітку приєднують до поперечних брусів рами.

З робочого положення у транспортне борону піднімають гідравліч-
ною системою трактора.

Борона пасовищна шарнірна Бпш–3,1 (Б – борона; П – пасовищ-
на; Ш – шарнірна; 3,1 – ширина захвату, м) призначена для розрів-
нювання кротовин й загортання мінеральних добрив у дерновий шар 
ґрунту. Навішують борону на трактор Т–25А або на шасі Т–16М.

До основних частин борони належать: розбірна рама, яка має два 
поперечних та два поздовжніх бруси; робоча зубова сітка, що скла-
дається з шарнірно з’єднаних між собою стальних штаб перерізом 
50х10 мм з зігнутими донизу кінцями; ланцюги, якими задній кінець 
борони приєднаний до начіпки НУБ–4,8. Робочими органами борони 
є загнуті кінці стальних штаб.

З робочого положення у транспортне борону переводять гідросис-
темою трактора або шасі.

Борона дискова Бд–10 (Б – борона; Д – дискова; 10 – ширина за-
хвату, м) призначена для розпушування, предпосівного обробітку та лу-
щення ґрунту. Агрегатують з тракторами класу 3 та 5.

Основними складовими одиницями борони БД–10 (рис. 3.4) є ра-
ма 5, транспортні й самовстановні колеса, чотири секції 1, 2, 7 й 8, гре-
бенеріз 9, передні тяги 4, з’єднувачі 3 та гідравлічна система.

Рама борони виготовлена з швелерів, з’єднаних між собою хомута-
ми й накладками. До рами шарнірно приєднано причіп 6. У транспорт-
ному положенні рама спирається на транспортні колеса з пневматич-
ними шинами.

Кожна секція борони складається з трьох батарей. Внутрішні бата-
реї розміщені під рамою. Дві зовнішні шарнірно приєднані до внутріш-
ніх, а зовнішніми кінцями спираються на самовстановні колеса пара-
лелограмним механізмом. За будовою дискова батарея нагадує батарею 
дискового лущильника ЛДГ–10. Кожна батарея має десять сферичних 
дисків діаметром 450 мм. Кут атаки дисків можна міняти через кожні 3° 
в межах від 12° до 21°. Фіксують секції борони в певному положенні 
передніми тягами 4 та з’єднувачами 3.

Гідравлічна система призначена для піднімання основної рами та 
секцій борони з робочого положення в транспортне. Складається вона 
з гідроциліндра Ц100, чотирьох гідроциліндрів Ц55, спеціальних транс-
портних планок до кожного циліндра, рукавів та трубок високого тиску.



66 67

Регулюють глибину обробітку ґрунту зміною кута атаки бата-
рей. Чим більший кут атаки батарей, тим більша глибина обробіт-
ку. Щоб забезпечити надійне заглиблення дисків у ґрунт при роботі 
борони, ходові колеса доцільно піднімати.

Борона дискова важка причіпна БдВ–3,0 (Б – борона; Д – диско-
ва; В – важка; 3,0 – ширина захвату, м) призначена для розпушування 
скиб після оранки чагарниково-болотними плугами, обробітку мало-
продуктивних лук й пасовищ, розпушування глибокої оранки, а також 
для підготовки торфяників при пошарово-поверхневому добуванні 
торфу на добрива. Агрегатують борону з тракторами класу 3.

Основними складовими одиницями борони є рама, причіп, ходова 
частина, чотири дискові батареї, механізм вирівнювання рами, гідрав-
лічна система та чистики.

Рама зварної конструкції має чотири поздовжніх та два поперечних 
бруси. На поздовжніх приєднано два ряди дискових батарей. На попе-
речних є вушка для кріплення гідроциліндра піднімання борони, при-
єднання механізму вирівнювання та причепа.

Ходова частина складається з колінчастої осі й двох коліс з пневма-
тичними шинами. Вісь через важіль з’єднана з тягою механізму вирів-
нювання рами.

Дискові батареї обладнані сферичними вирізними дисками. Три 
мають по сім дисків, а задня ліва – вісім. Дискові батареї встановлені 
на шарикопідшипниках під кутом атаки 12°, 15°, 18°. Для цього на край-
ніх поздовжніх брусах рами є відповідні отвори.

До механізму вирівнювання належать гвинт, тяга та кронштейн для 
з’єднання причепа з рамою.

рис. 3.4. Борона дискова БД–10: 1, 2, 7, 8 – секція борони; 3 – з’єднувач 
секцій; 4 – передня тяга; 5 – рама борони; 6 – причіп; 9 – гребенеріз.

Гідравлічна система борони призначена для переведення борони з ро-
бочого положення в транспортне. До неї входять гідроциліндр й шланги.

Борона дискова важка БдВ–7,0 (Б – борона; Д – дискова; В – важ-
ка; 7,0 – ширина захвату, м) призначена для розпушування скиб після 
оранки цілинних земель та обробітку важких ґрунтів після збирання 
просапних культур, а також може використовуватися для догляду за лу-
ками й пасовищами та для розпушування скиб після оранки чагарни-
ково-болотними плугами.

Агрегатують борону з тракторами класу 3 або 5. Робоча швидкість 
до 2,2 м / с. Глибина обробітку до 20 см.

Борона складається з середньої та двох бокових секцій. Середня 
секція має чотири дискові батареї з вирізними сферичними диска-
ми, а бокові – по дві. За будовою дискові батареї борони нагадують 
дискові батареї лущильника ЛДГ–10.

Переводять борони з робочого положення в транспортне гідро-
циліндрами механізмів піднімання.

Гідравлічна система борони приєднана до гідророзподільника 
трактора.

питання для самоконтролю:

1. Який принципи агрегатування борони?
2. Яке призначення зубової борони?
3. Яке призначення шлейф-борони?
4. Яке призначення та робочі параметри дискової борони?

3.4. Основні параметри, агрегатування та принцип дії котків

котки  призначені для ущільнення й вирівнювання поверхні 
поля. Ущільнення може бути поверхневе та підповерхневе. Поверхневе 
ущільнення й вирівнювання поля доцільне перед сівбою трав та низько-
рослих культур, оскільки забезпечує рівномірне загортання насіння 
й поліпшує умови роботи збиральних машин. Підповерхневе ущільнен-
ня ґрунту сприяє підтягуванню вологи до насіння й з’явленню дружних 
сходів. Коткування важкими котками забезпечує подрібнення великих 
брил та вирівнювання поверхні поля.

Робочими органами котка є гладенька чи ребриста циліндрична 
поверхня або диски з шпорами чи зубцями, складені в батареї. Най-
краще зарекомендували себе котки з дисками, що мають шпори та зуб-
ці. Такі робочі органи одночасно забезпечують підповерхневе ущіль-
нення й поверхневе розпушування.

коток кільчасто-шпоровий 3ккш–6 (3 – три секції; К – коток; К – 
кільчастий; Ш – шпоровий; 6 – ширина захвату, м) призначений для 
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поверхневого розпушування ґрунту з ущільненням підповерхневого 
шару, а також для вирівнювання поверхні зораного поля. Агрегатують 
з тракторами класу 0,9 або 1,4.

Кільчасто-шпоровий коток (рис. 3.5) складається з трьох ланок 
1, 2, 3. Кожна ланка має зварну раму, на якій у підшипниках встанов-
лено по дві дискові батареї. Робочими органами котка є відлиті стальні 
диски 8, по колу обода яких з обох боків рівномірно розміщені клино-
подібні шпори. Диски вільно встановлені на осі 7.

Зверху на рамі кожної ланки обладнано по два ящики 4 з висувними 
денцями для баласту. До рами приєднують причіп 9. З боків рами перед-
ньої ланки прикріплені бокові планки 5, до яких приєднують причепи 
задніх ланок. Причіп передньої ланки приєднують до трактора.

Тиск робочих органів котка на ґрунт регулюють зміною маси балас-
ту в ящиках.

коток водоналивний гладенький 3кВг–1,4 (3 – три секції; К – ко-
ток; В – водоналивний; Г – гладенький; 1,4 – ширина захвату однієї 
секції, м) призначений для ущільнення ґрунту перед сівбою або після 
висівання дрібного насіння та для прикочування зелених добрив перед 
приорюванням.

Складається коток з трьох металевих порожнистих барабанів. Дов-
жина кожного барабана 1,4 м, діаметр 0,7 м. Місткість заповнюва-
ного водою барабана 500 л. Воду в нього заливають крізь отвір, який 
закривають різьбовою пробкою. Барабан під час роботи обертається 

рис 3.�. Коток кільчасто-шпоровий 3ККШ–6: 1, 2, 3 – задній 
брус; 4 – довантажуючі ящики; 5 – бокове з’єднання; 6 – з’єднання планок 

з рамою; 7 – вісь; 8 – кільчасто-шпоровий каток; 9 – начіпний пристрій.

на осі, встановленій в підшипниках на рамі. Очищається поверхня ба-
рабана від ґрунту спеціальними чистиками, які притискаються до по-
верхні барабана пружинами.

Тиск котка на ґрунт залежить від маси води, залитої в барабан. Ши-
рина захвату котка 4 м. Робоча швидкість близько 1,66 м / с. Агрегатують 
коток з тракторами класу 0,6; 0,9 та 1,4.

коток кільчасто-зубчастий ккн–2,8 причіпний призначений для роз-
кришування брил, вирівнювання поверхні поля, ущільнення підповерх-
невого та розпушування поверхневого шару ґрунту. Його можна також 
використовувати для перед- та післяпосівного прикочування ґрунту.

Коток кільчасто-зубчастий (рис. 3.6) складається з трьох ланок 1, 2 
й 3. Кожна ланка має раму 5, до якої знизу гвинтами прикріплені під-
шипники вала робочих органів, а спереду – причіп 8. Для приєднан-
ня задніх ланок до рами передньої ланки з боків прикріплено бокові 
з’єднувальні планки 7.

Робочими органами ланки котка є десять клинових 4 та дев’ять зуб-
частих кілець 6. Клинові кільця встановлені на валу та можуть вільно 
обертатися, а зубчасті – на маточинах клинових кілець.

Один коток ККН–2,8 агрегатують з тракторами класу 0,6, два 
(2ККН–2,8) та три (3ККН–2,8) – з тракторами класу 1,4.

рис. 3.6. Коток кільчасто-зубчастий 3ККН–2,8: 1 – ланка передня;  
2, 3 – задні ланки; 4 – клинове кільце; 5 – рама; 6 – зубчасте кільце;  

7 – бокова з’єднувальна планка; 8 – причіп.

причіпний односекційний водоналивний коток Скг–2 застосовують 
для предпосівного ущільнення й прикочування ґрунту після висіву 
цукрових буряків та інших культур. Ширина захвату його 2,7 м. Він має 
три барабани місткістю до 100 л. Використовують його з культиватора-
ми й сівалками, що мають ширину захвату 2,4-2,8 м.
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Коток Скк–2-2  двосекційний. Ширина захвату 5,4 м. Він має 
шість барабанів та може агрегатуватися з 12-рядковими сівалками та 
відповідними культиваторами.

Коток Скг–2-3 трисекційний складається з дев’яти барабанів, його 
теж використовують в агрегатах з буряковими сівалками й культивато-
рами.

питання для самоконтролю:

1. Яке призначення має коток?
2. Які є види котків?
3. Який основний принцип має агрегатування котків?

3.�. Основні параметри, агрегатування та принцип дії зчіпок

Зчіпки застосовують для агрегатування борін, ротаційних мо-
тик, культиваторів й сівалок з тракторами. За способом приєднання до 
тракторів зчіпки бувають причіпні, напівначіпні та начіпні.

Зчіпка універсальна причіпна С–11У (С – зчіпка; 11 – ширина за-
хвату, м; У – універсальна) призначена для комплектування агрегатів 
з причіпних машин та знарядь. Зчіпку С–11У агрегатують з тракто-
рами класу 3. До неї можна приєднати 24 ланки зубових борін типу  
БЗСС–1,0, три культиватори з захватом 4 м кожний, чотири зернові сі-
валки з захватом 3,6 м кожна.

Зчіпка (рис. 3.7) складається з середнього бруса 4, до якого прикріп-
лені сниця 1 та два крайніх бруси 3. Бруси зчіпки виготовлені з швелер-
ної сталі. Крайні бруси внутрішніми кінцями з’єднані з осями опорних 
коліс шарнірним з’єднанням 6. Зовнішніми кінцями бруси спираються 
на свої колеса. До сниці крайні бруси приєднані розтяжками 2.

У робочому положенні всі бруси повинні бути на одній лінії, що за-
безпечується перестановкою хомутів 7 та регулюванням стяжними гай-
ками. Машини до зчіпки приєднують хомутами 9 та подовжувачами. Ос-
танні дають можливість розміщувати причіплені машини чи знаряддя 
у два ряди.

Для далеких переїздів зачіпку переобладнують. При цьому крайні 
бруси кладуть на зчіпку, а подовжувачі приєднують до середнього бруса.

Зчіпка універсальна СП–16 (С – зчіпка; П – причіпна; 16 – ширина 
захвату, м) призначена для складання широкозахватних тракторних гідро-
фікованих агрегатів для предпосівної підготовки ґрунту, догляду за пара-
ми, сівби зернових та інших робіт. Агрегатують з тракторами класу 3 та 5.

Складається зчіпка (рис. 3.8) з центральної секції 4, правого 6 та 
лівого 1 крил, опорних коліс 5, коліс крил, подовжувачів 8 з колесами 
10, підставки 2, маркерів, гідроприводів та гідроциліндрів.

Для кращого копіювання рельєфу поля по ширині захвату бокові 
крила до центральної секції кріпляться шарнірно.

Центральна секція зчіпки зварена з труб та нагадує собою плос-
ку раму, в передній частині якої є причіпна серга 3. Спирається сек-
ція на два напівсамовстановних колеса з пневматичними шинами, які 
поліпшують маневреність зчіпки на поворотах.

рис. 3.7. Причіпна зчіпка С–11У: 1 – сниця; 2 – розтяжка; 3 – крайній 
брус; 4 – середній брус; 5 – подовжувач; 6 – шарнірне з’єднання брусів;  

7 – хомут розтяжки; 8 – планка крайнього бруса шарніра;  
9 – хомут для кріплення причіпного знаряддя.

рис. 3.8. Зчіпка універсальна гідрофікована СП–16: 1 – ліве крило;  
2 – підставка; 3 – причіпна серга; 4 – центральна секція; 5 – колесо 

опорне; 6 – праве крило; 7 – колесо крила; 8 – подовжувач;  
9 – гідроциліндр; 10 – колесо подовжувача.

Бокові крила теж зварені з труб, формою нагадують прямокутні 
трикутники. Зовнішні кінці крил спираються на самовстановні колеса 
з пневматичними шинами.
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Для складання ешелонованого агрегату у комплекті зчіпки є два 
подовжувачі, які теж мають вигляд прямокутних трикутників. Ці три-
кутники основами шарнірно кріпляться ззаду до бруса зчіпки, а вер-
шинами спираються на колеса з пневматичними шинами розміром 
5,00х10. Маслопроводи зчіпки мають виводи для підключення чоти-
рьох гідроциліндрів на гідрофікованих сільськогосподарських маши-
нах та гідроциліндра маркера. Рукави, що сполучають зчіпку з тракто-
ром, входять у комплект трактора.

Зчіпка обладнана правим й лівим маркерами, кожний з яких має 
штанги з дисками, кронштейни підйому, троси й гідросистеми. Трактор 
обладнується слідопокажчиком.

Для транспортування на значні відстані зчіпку переобладну-
ють. При цьому її крила повертають навколо задніх шарнірів, підводять 
до центральної секції та в цьому положенні фіксують.

Зчіпка  Сп–11 (С – зчіпка; П – причіпна; 11 – ширина захва-
ту, м) призначена для складання агрегатів з гідрофікованих й негідрофі-
кованих трьох сівалок або з двох культиваторів для суцільного обробіт-
ку ґрунту. Зчіпку агрегатують з тракторами класу 3. Машини можна 
агрегатувати як шеренговим, так й ешелонованим способами.

Складається зчіпка з основного бруса, сниці, самовстановних коліс 
з пневматичними шинами розміром 5,00x10, розкосів, підніжки, по-
довжувача, маркерів й гідротраси.

начіпка універсальна для борін нУБ–4,8 (Н – начіпка; У – універ-
сальна; Б – борін; 4,8 – ширина захвату, м) призначена для комплекту-
вання начіпних агрегатів з ланок причіпних борін з тракторами класу 
0,6 й 1,4.

Основою начіпки НУБ–4,8 (рис. 3.9) є середня частина – труб-
частий брус 1, до якого приварена стійка 2 та два пальці 3. До стійки 
й пальців приєднані тяги начіпних механізмів трактора. На брусі за-
кріплюють у потрібному місці кронштейни 5. У трубчастий брус 1 для 
розширення зчіпки вставляють труби меншого діаметра з привареними 
кронштейнами, до яких закріплюють їх у брусі штирями.

До начіпки з боковими брусами можна приєднати п’ять ланок борін 
зигзагом – три до середнього бруса й по одній до бокових брусів.

Ланки борін тягами 6 шарнірно приєднують до бруса. Ланцюги 4 
призначені для підтримування борони у транспортному положен-
ні. Під час роботи ланцюги не повинні заважати ланкам борін копію-
вати рельєф поля.

Очищують зуби борін від бур’янів підніманням ланок гідравлічною 
системою трактора.

Зчіпка причіпна гідрофікована Сг–21 (С – зчіпка; Г – гідрофікова-
на; 21 – ширина захвату, м) призначена для комплектування широкоза-

хватних агрегатів зубових борін та кільчасто-шпорових котків з шири-
ною захвату до 21 м. Агрегатують зчіпку з тракторами класу 3.

рис. 3.9. Начіпка універсальна НУБ–4,8: 1 – брус; 2 – стійка; 3 – палець;  
4 – ланцюги; 5 – кронштейни; б – шарнірна тяга; 7 – сітчаста борона.

Складається зчіпка з центральної та двох бокових секцій. До цент-
ральної приєднана сниця через бокові тяги та центральну трубу, а на  
краях її рами встановлені опорні металеві колеса. Через обвідні рамки 
центральна рама з’єднана з рамами бокових секцій. На краях бокові 
секції спираються на каретки з самовстановними колесами, а утриму-
ються від відхилення розкосами й тягами.

Для переведення агрегату з робочого положення в транспортне 
зчіпка обладнана гідравлічною системою.

Центральна секція зчіпки може використовуватися для комплекту-
вання агрегату з двох культиваторів для суцільного обробітку ґрунту.

питання для самоконтролю:

1. Яке призначення має зчіпка?
2. Які є види зчіпок?
3. Які особливості конструкції зчіпки?

3.6. Технічне обслуговування та зберігання борін, котків і зчіпок

Для підтримання борін, котків та зчіпок у належному технічному 
стані виконують щозмінне технічне обслуговування їх одночасно з об-
слуговуванням трактора, з яким вони працюють. При встановленні 
на зберігання проводять післясезонне технічне обслуговування.

Під час проведення щозмінного  технічного  обслуговування добре 
очищають борони, котки й зчіпки від ґрунту, бур’янів та рослинних 
решток, уважно оглядають стан, кріплення всіх складових одиниць та 
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робочих органів. Перевіряють тиск у пневматичних шинах. Виявлені 
недоліки усувають. Всі тертьові поверхні змащують згідно з картою ма-
щення машин.

При післясезонному  технічному  обслуговуванні, крім операцій що-
змінного технічного обслуговування, робочі органи знарядь промива-
ють у гасі й покривають захисним мастилом для запобігання ржавін-
ня. З барабанів водоналивних котків після закінчення роботи зливають 
воду та просушують їх.

Знаряддя й зчіпки зберігають у закритому приміщенні або під на-
вісом. Борони складають на дерев’яний настил у штабелі висотою до 
1 м зубами донизу. Під барабани котків підкладають дошки. Зчіпки 
встановлюють на підкладках, а колеса з пневматичними шинами зні-
мають та передають на зберігання на склад. Перед цим шини демонту-
ють, ободи дисків очищають від іржі й підфарбовують. Покришки, ка-
мери та ободові стрічки очищають від бруду, просушують, посипають 
тальком та монтують на диски коліс.

Гідроциліндри, запірні пристрої, клапани, штуцери та іншу арма-
туру гідравлічної системи очищають від пилу й бруду, промивають га-
сом та покривають антикорозійним мастилом.

питання для самоконтролю:

1. Які є особливості зберігання борони, котків та зчіпок?
2. Які є особливості технічного обслуговування борони, котків та зчі-

пок?

лабораторна робота №3

Тема: Вивчення будови та конструкції борін для поверхневої об-
робки ґрунту.

Мета роботи: вивчити призначення, будову та конструкцію борін 
для поверхневої обробки ґрунту.

порядок виконання роботи:

1. Ознайомитися з агротехнологічними рекомендаціями та технічни-
ми характеристиками, висунутими до борін для поверхневої оброб-
ки ґрунту.

2. Вивчити загальну будову та регулювання борін для поверхневої об-
робки ґрунту.

3. Вивчити класифікацію борін для поверхневої обробки ґрунту.
4. Ознайомитися зі схемою начіпки та приєднання борін до тракто-

ру, ймовірними несправностями у роботі та способами їх усунення,  
з технічним обслуговуванням та заходами безпеки. 

Завдання роботи:

1. Визначити призначення та агротехнологічні рекомендації борону-
вання ґрунту.

2. Надати характеристику борони, залежно від призначення.
3. Описати будову, замалювати схему або блок схему борони.
4. Надати характеристику робочих органів борони згідно табл. 1.

Таблиця 1

Загальна характеристика робочих органів борони

№ 
з/п

найменування 
робочого органу

Технічні 
характеристики

призначення 
регулювань 

1 Зубової 

2 Дискової

3 Шлейф-борони

5. Визначити ширину захвату, побудувати зубове поле борони типу 
зиг-заг при наступних умовах: планок 5, число проходів винта 3, 
міжряддя 20 мм, довжина борони 600 мм, числопродольних зигза-
гоподібних планок 5.

6. Зробити висновки, щодо будови та конструкції сучасних борін.

Список рекомендованої літератури:

	Бакума М.В. Проекетування сільськогосподарських машин: 
[частина 1]. / Плуги загального призначення; за ред. М.В. Бакума – 
Харків : 2003. –336 с.

	Козлов Ю. С. Техническое обслуживание и ремонт машин  
в сельском хозяйстве / Ю. С. Козлов– М. : Высш.школа, 1980. – 222с. – 
(Учебн. для сред.сел.проф.–техн.училищ).

Роботу виконав   ____________ _____________ 
підпис    П.І.Б

Роботу прийняв  ____________ _____________
підпис    П.І.Б

«__» _______ ____ р.

лабораторна робота №4

Тема: Вивчення будови та конструкції котків для поверхневої об-
робки ґрунту.

Мета роботи: вивчити призначення, будову та конструкцію котків 
для поверхневої обробки ґрунту.
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порядок виконання роботи:

1. Ознайомитися з агротехнологічними рекомендаціями та технічни-
ми характеристиками, висунутими до котків для поверхневої об-
робки ґрунту.

2. Вивчити загальну будову та регулювання котків для поверхневої 
обробки ґрунту.

3. Вивчити класифікацію і регулювання котків для поверхневої об-
робки ґрунту.

4. Ознайомитися зі схемою начіпки та приєднання котків до тракто-
ру, ймовірними несправностями у роботі та способами їх усунення,  
з технічним обслуговуванням та заходами безпеки. 

Завдання роботи:

1. Визначити призначення та агротехнологічні рекомендації до кот-
кування ґрунту.

2. Надати характеристику котків, залежно від призначення.
3. Описати будову, замалювати схему або блок схему котків.
4. Надати характеристику робочих органів котків згідно табл. 1.

Таблиця 1

Загальна характеристика робочих органів котків

№ 
з/п

найменування 
робочого органу

Технічні 
характеристики

призначення 
регулювань 

1 Кільчасто-шпоровий

2 Водоналивний

3 Кільчасто-зубчастий

5. Визначити горизонтальну силу тяжіння гладкого котка, який має 
діаметр 0,7 м, ширину 1,4 м, вагу 260 кг, використовуємого для 
прикатування свіжезоренного грунту.

6. Зробити висновки, щодо будови та конструкції сучасних котків.

Список рекомендованої літератури:

	Войтюк Д.Г. Сільськогосподарські та меліоративні машини: 
Підручник / Д.Г.Войтюк, В.О. Дубровін, Т.Д. Іщенко та ін. – К. : Вища 
освіта, 2006. – 544 с.

Роботу виконав   ____________ _____________ 
підпис    П.І.Б

Роботу прийняв  ____________ _____________
підпис    П.І.Б

«__» _______ ____ р.

4. кУльТиВаТОри

Культиватори призначені для розпушування ґрунту, боротьби 
з бур’янами, підгортання культурних рослин та внесення в ґрунт мі-
неральних добрив. Залежно від призначення й кількості виконуваних 
операцій є культиватори-розпушувачі, культиватори-рослинопіджив-
лювачі, культиватори-підгортачі, культиватори-плоскорізи, культива-
тори для суцільного та міжрядного обробітку ґрунту.

За способом приєднання до трактора культиватори поділяються 
на причіпні й начіпні.

4.1. Види робочих органів культиваторів

На культиваторах для розпушування ґрунту, боротьби з бур’янами,  
підгортання культурних рослин та внесення ґрунт мінеральних добрив 
застосовують такі робочі органи як лапи, підгортачі, голчасті диски, під-
живлювальні ножі, штанги та полольні зуби.

лапи  залежно від призначення й виконуваного процесу, у свою 
чергу, поділяють на полольні й розпушуючі. Полольні бувають одно-
бічні плоскорізні (бритви), стрілчасті плоскорізні без хвостовика та 
з хвостовиком, долотоподібні (розпушуючі), оборотні (наральникові) 
та списоподібні.

Однобічні  плоскорізні лапи (рис. 4.1, а) призначені для перших 
міжрядних обробітків з метою підрізування бур’янів, розпушування 
ґрунту на глибину до 6 см. Лапа складається з полиці, поставленої під 
невеликим кутом до горизонту, яка підрізує бур’яни й шар ґрунту, част-
ково розпушуючи його, та вертикального щитка, що виконує роль ножа 
й одночасно захищає молоді рослини від засипання ґрунтом. Лапи бу-
вають ліві й праві з шириною захвату від 85 до 182 мм. Лезо лапи зато-
чують зверху під кутом 8-10°.

Стрілчасті плоскорізні лапи без хвостовика (рис. 4.1, б) та стрілчасті 
плоскорізні з хвостовиком призначені для обробітку ґрунту на глибину 
до 6 см. Вони підрізають бур’яни й частково розпушують ґрунт. Лапи 
кріплять гвинтами або заклепками до стійки. Ширина захвату від 1,45 
до 3,3 м. Лезо лапи заточують знизу під кутом 8°-10°.

Стрілчасті  лапи-плоскорізи  (рис. 4.1, в) призначені для обробітку 
ґрунтів, які піддаються ерозії. Плоскорізи складаються зі стійки, до 
якої в нижній частині приварено п’ятку, лівого й правого лемішів, до-
лота та башмака. Леміші й долото кріплять до башмака, а башмак – до 
п’ятки. Максимальна глибина обробітку плоскоріза до 16 см, а ширина 
захвату 1,15-2,50 м.
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Стрілчасті універсальні лапи з хвостовиком (рис. 4.1, г) та стрілчасті 
універсальні лапи без хвостовика поєднують у собі роботу полольних 
й розпушуючих лап. Вони одночасно з підрізуванням бур’янів добре роз-
пушують ґрунт. Стрілчасті універсальні лапи застосовують для предпосів-
ного й міжрядного обробітку ґрунту на глибину до 12 см. Ширина захвату 
лап від 220 до 330 мм. Лезо лапи заточують знизу під кутом 10-12°.

розпушуючі долотоподібні лапи (рис. 4.1, д) призначені для розпу-
шування ґрунту на глибину до 16 см без вивертання його на поверхню 
нижнього шару. Долотоподібні лапи застосовують для міжрядного об-
робітку посівів цукрових буряків та інших культур. Лапа виготовлена як 
одне ціле зі стійкою. Стійка має прямокутний переріз, у нижній частині 
загнутий та загострений у вигляді долота. Ширина долота 20 мм.

розпушуючі оборотні лапи (рис. 4.1, е) розпушують ґрунт. Оборотні 
лапи заточені з обох боків. При спрацюванні одного кінця лапу можна 
повернути на 180°. Оборотні лапи кріплять як до жорстких, так й до пру-
жинних стійок. Лапи з жорсткими стійками застосовують для предпосів-
ного або міжрядного обробітку окремих культур, а з пружинними стій-
ками – для вичісування коренів багаторічних бур’янів при суцільному 
обробітку ґрунту. Ширина лап 45-55 мм. Глибина обробітку до 12 см.

Списоподібні лапи (рис. 4.1, є) призначені для розпушування ґрунту 
та знищення кореневищ багаторічних бур’янів. Лапа загострена з одно-
го кінця у вигляді списа та кріпиться до стійки двома гвинтами. Глиби-
на обробітку до 16 см.

підгортачі  (рис. 4.1, ж) використовують для підгортання кар-
топлі, капусти та інших культурних рослин, нарізування поливних 
борозен. Підгортач має полицю, до якої знизу прикріплено нараль-
ник, а у верхній частині – крила. Наральник розрізає, а полиця розпушує 
ґрунт. Крила піднімають угору та зміщують в обидва боки. Положення 
крил відносно полиці можна регулювати. Підгортачі застосовують та-
кож для формування гребенів висотою до 25 см.

лапи-полиці  (рис. 4.1, з) призначені для підгортання картоплі та 
інших культур. Полиці підрізають бур’ян, розпушують ґрунт у міжряд-
дях, а частину ґрунту відкидають на захисну зону до куща картоплі, при-
сипаючи бур’яни, які там є.

голчасті диски (рис. 4.1, і) призначені для руйнування кірки й зни-
щення бур’янів у рядках рослин. Диски мають діаметр 350, 450, 520 мм.  
При перекочуванні по полю голки заглиблюються у ґрунт до 9 см, руй-
нують кірку та виривають сходи бур’янів.

підживлювальні  ножі  (рис. 4.1, к) призначені для розпушування 
ґрунту й одночасного внесення сухих мінеральних добрив. Піджив-
лювальний ніж складається з розпушуючої долотоподібної лапи та ту-
копроводу, прикріпленого позаду до лапи.

штанговий  робочий  орган  культиватора  – це стальна квадратного 
перерізу штанга, яка заглиблюється в ґрунт на задану глибину й під час 
роботи обертається, розриваючи корені бур’янів, виносячи їх на поверх-
ню та одночасно розпушуючи верхній шар ґрунту без перевертання 
його. Штанга обертається в напрямку, зворотному обертанню коліс куль-
тиватору. Штанговий робочий орган обробляє ґрунт на глибину 4-10 см.

полольні  зуби  (рис. 4.1, л) призначені для одночасного обробітку 
захисних зон та міжрядь. Виготовлені зуби у вигляді стрижнів круглого 
перерізу довжиною 275 мм з загостреними кінцями. Своєчасний об-
робіток захисних зон полольними лапами дає можливість знищувати 
до 72 % однорічних бур’янів.

Розрізняють дві системи кріплення робочих органів до рам куль-
тиваторів – жорстку й шарнірну. При жорсткій системі робочі орга-
ни нерухомо кріпляться безпосередньо до рами культиватора або до 
додаткових поперечок, які не можуть вільно переміщатись відносно 
рами, а також копіювати поверхню поля. Вони змінюють своє поло-
ження тільки разом з рамою.

рис. 4.1. Робочі органи культиваторів: а – однобічна плоскорізна лапа;  
б – стрілчаста плоскорізна лапа без хвостовика; в – плоскоріз;  

г – стрілчаста універсальна лапа з хвостовиком; д – розпушуюча  
долотоподібна лапа; е – розпушуюча оборотна лапа; є – списоподібна 

лапа; ж – підгортач; з – лапа-полиця; і – голчастий диск;  
к – підживлювальний ніж; л – полольний зуб.

При шарнірній системі робочі органи з рамою з’єднані рухо-
мо, а кожний окремий робочий орган (або група їх) переміщається 
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у вертикальній площині відносно рами. Таке вільне переміщення дає 
можливість робочим органам копіювати рельєф поля та забезпечувати 
більш рівномірну глибину обробітку.

Розрізняють одношарнірну (радіальну) індивідуально-повідцеву та 
секційну – багатошарнірну (паралелограмну) системи з’єднання робо-
чих органів з рамою.

Радіальна індивідуально-повідцева система кріплення (рис. 4.2, а) – 
система, при якій до повідця 2, шарнірно приєднаного до рами культи-
ватора, кріпиться один робочий орган 6.

Радіальна секційна система кріплення (рис. 4.2, б) передбачає 
кріплення до шарнірно закріпленого повідця 2 кількох робочих органів 
6 (секції).

Паралелограмна система кріплення (рис. 4.2, в) – це система, при 
якій грядиль 8 (секція) з робочими органами й опорним колесом крі-
питься до бруса 1 рами паралелограмним механізмом 7. Ця система 
забезпечує найкращу рівномірність глибини обробітку. До її недоліку 
можна віднести те, що вона складніша від одношарнірної.

рис. 4.2. Системи кріплення робочих органів культиватора: а – радіальна 
індивідуально-повідцева; б – радіальна секційна; в – паралелограмна 

з поперечним брусом рами; 2 – повідець; 3 – штанга; 4 – пружина;  
5 – стійки; 6 – лапи; 7 – паралелограмний механізм;  

8 – грядиль; 9 – опорне колесо.

питання для самоконтролю:

1. Яке призначення та види культиваторів?
2. Які основні робочі органи має культиватор?
3. Яка є особливість кріплення культиваторів?

4.2. робочі процеси при культивації ґрунту

Основним робочим органом культиватора є стрілчаста лапа, яка 
має двобічний косо поставлений клин.

Культиваторна лапа не тільки розпушує ґрунт, але й зрізає 
бур’яни. Тому її треба розглядати як різальний та розпушуючий робо-
чий орган.

Параметрами стрілчастої лапи є ширина захвату В (рис. 4.3), кут 
розхилу 2γ, кут кришіння β, кут загострення леза і, затилковий кут ε та 
кут нахилу лапи α (кут входження в ґрунт), a також ширина крил b.

Кут кришіння β визначає розпушуючу здатність лапи. У плоскоріз-
них лап β = 15°-18°, а універсальних – 28°-30°.

рис. 4.3. Параметри стрілчастої лапи.

Кут загострення визначається заточуванням лапи, яке може бути 
залежне від значення кута β: верхнім (при β ≤ 15°), комбінованим (при 
β ≥ 15°) та нижнім (при р β > 25°). Ширина крил коливається в межах  
b = 40-80 мм. Між лезом й ґрунтом повинен бути кут зазору (ε ≥ 10°)

Величина кута розхилу 2γ значно впливає на якість роботи лапи. На  
пухких ґрунтах можна часто спостерігати обмотування лапи бур’янами,  
яке призводить до залипання її землею та втрати стійкості ходу культи-
ватору. Обмотування має місце при великих значеннях кута γ. Вирвані 
з ґрунту стебла й корені рослин, перегнувшись на лезі, починають разом 
з лапою рухатися. Під час руху лапи обмотування все збільшується та, на-
решті, лезо буває повністю обмотане рослинними залишками й втрачає 
здатність перерізувати бур’яни, тому кут γ потрібно вибирати таким, щоб 
бур’яни в процесі підрізання ковзали вздовж леза (див. рис. 4.4).

Зіткнувшись з бур’яном, лезо втискає його в ґрунт та при недостат-
ній міцності кореня й товщини різальної кромки не більше 0,3 мм пе-
рерізає його.
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Однак у більшості випадків лезо лапи продовжує втискати корінь 
бур’яну в ґрунт.

Тільки в перший момент зіткнення з коренем бур’яну лезо може 
перерізати або розірвати його, оскільки в наступних стадіях реакція 
підпору бур’яну зменшується до певної межі. В. П. Горячкін стверджу-
вав, що при одночасному різанні з ковзанням матеріалу вздовж довжи-
ни різання сила різання буде тим менша, чим більше поздовжнє пере-
міщення відносно нормального.

Чим більше ковзання матеріалу по лезу, тим менша сила різання.
Різання з ковзанням має місце за таких умов (рис. 4.5):
I) (90° – γ) > φ; (φ – кут зовнішнього тертя);
II) матеріал, що розрізається, повинен бути пластичним, податли-

вим. Крихкий матеріал різати з ковзанням не можна. На рис. 4.5 по-
казано рівнодіючу сил R, положення частинки т
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, куди б вона пере-

містилась, якби різання було без ковзання; положення частинки, куди 
вона перемістилась при різанні з ковзанням т

2
, шлях стебла в ґрунті 

т
1
-т

2
; переміщення стебла по лезу (ковзання) т

1
-т

2
.

рис. 4.4. Параметри культиваторних лап.

рис. 4.�. Кут розхилу стрілчастої лапи.

Коефіцієнт ковзання і визначається відношенням:

         (4.1)

Застосовуючи теорему синусів, запишемо:

Коефіцієнт ковзання буде тим більше, чим менше γ. А при 90 – γ = φ,  
γ + φ = 90; cos 90 = 0.

Отже, і = 0, тобто в цьому випадку ковзання припиняється. На ко-
ефіцієнт ковзання впливають й властивості ґрунту. Згідно з експери-
ментальними даними, φ

mах
 = 45 0.

Тоді γ = 90 0 – γ = 450; 2γ
пред

 ≤ 90 0.

питання для самоконтролю:

1. Які кінематичні параметри має стрілчаста лапа?
2. Який вплив має коефіцієнт ковзання на лапу?

4.3. культиватори для суцільного обробітку ґрунту

культиватор паровий гідрофікований кпС–4 (К –культиватор; П – 
паровий; С – швидкісний; 4 – ширина захвату, м) призначений для 
предпосівного розпушування ґрунту на глибину до 12 см та для очи-
щення ґрунту від бур’янів з одночасним боронуванням. Робоча швид-
кість до 3,3 м / с.

Культиватор КПС–4 виготовляють у причіпній та начіпній мо-
дифікації (рис. 4.6). Агрегатують один культиватор з тракторами класу 
0,9 або 1,4. Два культиватори зчіпкою СП–11 або центральною секцією 
зчіпки СГ–21 агрегатують з тракторами класу 3. Чотири культиватори 
зчіпкою СП–16 агрегатують з тракторами класу 5.

Культиватор КПС–4 (причіпний) складається з рами 2, коліс 
з пневматичними шинами, сниці 1, робочих органів 5, приєднаних до 
грядилів 4, пристрою 6 для приєднання борін та механізму регулюван-
ня заглиблення робочих органів 3.

Рама культиватора зварна, чотирикутної форми. На передньому 
брусі, виготовленому з квадратної труби, приварені скоби, до яких 
шарнірно приєднані грядилі з робочими органами. До комплекту куль-
тиватора входять шість довгих, два обвідних, три коротких та п’ять од-
нобічних грядилів. Задній брус рами грядиля з’єднаний через натискні 
штанги.
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До переднього бруса шарнірно приєднана сниця та ходові коле-
са. Для регулювання глибини ходу робочих органів є механізми гвин-
тового типу. Гвинт кожного механізму з’єднаний з кронштейном коле-
са та боковим променем сниці. Цими механізмами можна змінювати 
положення ходових коліс відносно рами.

Культиватор комплектують універсальними стрілчастими лапами 
з шириною захвату 270 та 330 мм або розпушуючими лапами з пружин-
ними стійками.

Пристрій для з’єднання борін складається з чотирьох штанг, при-
єднаних до рами культиватора та попарно з’єднаних між собою попе-
речними брусами. Кожен поперечний брус має по чотири знижувачі, до 
яких приєднують борони.

До культиватора додається спеціальний шарнір, яким з’єднують 
культиватори при шеренговому агрегатуванні.

У начіпному культиваторі КПС–4 замість причіпної сниці до рами 
скобами та гвинтами кріпиться автоматична зчіпка СА–1. Цей куль-
тиватор комплектують укороченими грядилями та колесами з пневма-
тичними шинами розміром 5,00-10.

культиватор-розпушувач крг–3,6 (К – культиватор; Р – розпушу-
вач; Г – гірський; 3,6 – ширина захвату, м) призначений для обробіт-
ку кам’янистих ґрунтів на гірських схилах до 20°, а також на рівнинах.  
Агрегатують культиватор з крутосхилим трактором ДТ–75МВ та інши-
ми тракторами класу 3.

Основними складовими одиницями культиватора є зварна рама 
з замком автозчіпки СА–1, колеса з пневматичними шинами, робочі 
органи та пристрій для приєднання борін.

рис. 4.6. Культиватор паровий КПС–4: 1 – сниця; 2 – рама; 3 – механізм 
регулювання заглиблення робочих органів; 4 – грядиль; 5 – робочий  

орган (лапа); 6 – пристрій для приєднання борін.

Робочими органами культиватора є набір розпушуючих та стрілчас-
тих лап, які пружинно-запобіжними пристроями з’єднані з рамою. За-
побіжний пристрій виготовлений у вигляді чотириланкового механізму 
з пружиною, яка забезпечує піднімання (відхилення) робочого органу 
на висоту до 300 мм. Спеціальним гвинтом є можливість регулювати зу-
силля пружини так, що для відхилення робочого органа до його носка 
необхідно прикласти зусилля 4,5-5 кН.

Глибину ходу робочих органів культиватора регулюють переміщен-
ням опорних коліс по висоті.

культиватор  протиерозійний  гідрофікований  причіпний  кпе–3,8 
(К – культиватор; П – причіпний; Е – ерозійний; 3,8 – ширина за-
хвату, м) призначений для передпосівного та парового обробітку ґрунту 
на глибину 5-16 см, де ґрунти піддаються вітровій ерозії в районах не-
достатнього зволоження. Агрегатують один культиватор з тракторами 
класу 3, а два культиватори – центральною секцією зчіпки СП–16 та 
блокувальним пристроєм з тракторами класу 5.

Культиватор КПЗ–3,8 (рис. 4.7) складається з рами 4, двох ходових 
коліс з пневматичними шинами розміром 6,00-16, грядилів з робочими 
органами та механізму піднімання та опускання робочих органів.

рис. 4.7. Культиватор протиерозійний КПЕ–3,8 зі штанговим 
пристроєм: а – загальний вигляд культиватора; б – кріплення 

лапи; 1 – сниця; 2 – упор; 3 – гідроциліндри; 4 – рама; 5 – гакоподібний 
грядиль; 6 – кронштейн; 7 – штанга; 8 – лапа стрілчаста; 9 – передавальний 

механізм; 10 – пружини; 11 – стійка; 12 – кронштейн.
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Рама культиватора зварної конструкції має три поперечних бру-
си, до яких в три ряди кріпляться грядилі з робочими органами. Схему 
кріплення робочих органів зображено на рисунку 4.7, б. Грядиль – це 
кронштейн 12, до якого шарнірно-підпружинено кріпиться стійка 11 
з лапою 8. У кронштейні є упорний гвинт, яким регулюють кут вход-
ження лапи в ґрунт.

Механізм піднімання та опускання робочих органів призначений 
для переведення культиватора з робочого положення в транспортне, та 
навпаки, що здійснюється під дією гідроциліндра ЦС–90М.

Культиватор КПЗ–3,8 можна обладнати штанговим пристроєм,  
який монтують за заднім рядом стрілчастих лап. Він складається зі 
штанги 7, встановленої в підшипниках на гакоподібних грядилях, крон-
штейнів 6 та передавального механізму 9. Приводиться в обертовий рух 
штанга від ходових коліс культиватора.

Глибина обробітку регулюється переміщенням упору 2 на штоку 
гідроциліндра 3.

питання для самоконтролю:

1. Яке призначення має культиватор для суцільного обробітку  
ґрунту?

2. Який принцип агрегатування культиваторів?
3. Яку будову та призначення має протиерозійний культиватор?

4.4. Основні параметри, агрегатування та принцип дії  
плоскорізних культиваторів

плоскорізний обробіток ґрунту проводиться на глибину до 18 см та 
здійснюється за допомогою стрілчастих лап (рис. 4.8).

При русі лапи в ґрунті (рис. 4.8) леміші підрізують скибу та роз-
пушують її без обороту й виносу на поверхню нижніх, які утримують 
вологу прошарків ґрунту. Завдяки цьому в ґрунті зберігається більше 
вологи, ніж при оранці, але в ряді випадків це забезпечує одержання 
більшого врожаю.

культиватор-плоскоріз універсальний начіпний кпУ–400 (К – куль-
тиватор; П – плоскоріз; У – універсальний; 400 – ширина захвату, см) 
призначений для розпушування ґрунту без обертання скиби на глибину 
6-30 см й підрізування коренів гірчака рожевого. Ширина захвату куль-
тиватора 2, 3, 4 м. Агрегатують при ширині захвату 3 й 4 м та глибині 
обробітку до 12 см з тракторами класу 1,4, а при ширині захвату 2 й 3 м 
та глибині обробітку 22-30 см – з тракторами класу 3.

Основними вузлами культиватора є зварна рама з начіпним при-
строєм, два опорних колеса з механізмом регулювання, робочі органи 
(плоскорізи).

Плоскоріз складається з вертикальної стійки з привареною в ниж-
ній частині п’яткою, до якої прикріплюють долото й леміші. До стій-
ки у верхній частині приварений кронштейн, в який установлюється 
гвинт регулювання кута входження плоскоріза в ґрунт.

Ширину захвату культиватора регулюють перестановкою та замі-
ною робочих органів. При переобладнанні культиватора з двометрової 
на три- або чотириметрову ширину захвату кронштейни з опорними 
колесами міняють місцями.

Глибину обробітку регулюють переміщенням опорних коліс від-
носно рами по висоті гвинтовими механізмами.

культиватор-плоскоріз  широкозахватний  кпш–�  (К – культива-
тор; П – плоскоріз; Ш – широкозахватний; 5 – ширина захвату, м) на-
чіпний призначений для основного парового й передпосівного обробіт-
ку ґрунту на глибину до 18 см зі збереженням на його поверхні стерні 
зернових культур з метою захисту ґрунту від вітрової ерозії. Ширина 
захвату 4,57 м. Агрегатують з тракторами класу 3.

Основними складовими одиницями культиватора (рис. 4.9) є ра-
ма, що складається з центральної 9, двох бокових 2 секцій, автозчіпка 
з замком 5, два опорних колеса з пневматичними шинами та механіз-
мом регулювання 1, на глибину обробітку, п’ять плоскорізних лап 
10, механізм переведення культиватору з робочого положення в транс-
портне, до якого належать гідроциліндр 6, тяги 3 та важелі 4.

Плоскорізна лапа має ширину захвату 0,97 м та кут розхилу лемішів 
75°. Стійка лапи обладнана упором з гвинтом для регулювання кута 
входження лемішів лап у ґрунт в межах 0-5°.

рис. 4.8. Загальний вигляд плоскорізної лапи: а – вигляд збоку;  
б – схема її роботи; 1 – стійка; 2 – леміш (ніж); 3 – долото.
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Бокові секції у горизонтальному положенні відносно центральної 
регулюють спеціальними гвинтами, встановленими на з’єднувальних 
пластинах.

питання для самоконтролю:

1. Які є особливості плоскорізного обробітку ґрунту?
2. Яка конструктивна особливість розрахунку плоскорізної лапи?
3. Яке призначення та будова плоскорізного культиватору?

4.�. Основні параметри, агрегатування та принцип дії культиваторів для 
міжрядного обробітку

культиватор-рослинопідживлювач  начіпний  крн–4,2  (К – культи-
ватор; Р – рослинопідживлювач; Н – начіпний; 4,2 – ширина захва-
ту, м) призначений для обробітку та підживлення кукурудзи, соняшни-
ку й інших просапних культур, посіяних з міжряддями 60-70 см, а також 
для суцільного обробітку ґрунту. Агрегатують культиватор з тракторами 
класу 0,9 або 1,4.

Складається культиватор з поперечного бруса, семи секцій робо-
чих органів, дві з яких є опорними колесами культиватору, робочих 
органів та підживлювального пристрою. Останній складається з шес-
ти туковисівних апаратів тарілчастого типу, дванадцяти тукопроводів 
та підживлювальних ножів, шести кронштейнів туковисівних апа-
ратів, підніжної дошки з поручнем, чотирьох з’єднувальних вали-
ків, двох приводних ланцюгів, шести зірочок, двох натяжних роликів 
та чотирьох захисних щитків.

рис. 4.9. Культиватор-плоскоріз широкозахватний КПШ–5:  
1 – механізм опорного колеса; 2 – бокова секція; 3 – тяга; 4 – важіль;  
5 – замок автозчіпки; 6 – гідроциліндр; 7 – шарнір; 8 – з’єднувальна 

пластинка; 9 – центральна секція; 10 – плоскорізна лапа.

Поперечний брус, виготовлений з труби квадратного перерізу, є ра-
мою культиватора. Зміцнений він вертикальним шпренгелем та шпрен-
гелем стиску. Спереду посередині бруса приварено замок автозчіпки.

Секція робочих органів (рис. 4.10) – це паралелограмний ме-
ханізм, який складається з переднього 2 та заднього 6 кронштей-
нів, з’єднаних шарнірно знизу нижньою ланкою 1, а зверху – верхньою 
ланкою зі стяжною гайкою 4; транспортного ланцюга 5 та грядилю 
8, приєднаного до заднього кронштейна. До грядиля спереду прикріп-
лене копіювальне колесо, діаметр якого становить 300 мм, а ширина 
обода 100 мм. Колесо обертається на шарикопідшипниках та має гумову 
шину. Ззаду до грядиля тримачами кріпляться робочі органи 12. Глиби-
ну обробітку ґрунту робочими органами регулюють зміною положення 
лап відносно опорних коліс (переміщення лап по висоті).

рис 4.10. Секція робочих органів культиватора КРН–4,2:  
1 – нижня ланка паралелограмного механізму; 2 – передній кронштейн;  

3 – скоба; 4 – стяжна гайка; 5 – транспортний ланцюг;  
6 – задній кронштейн; 7 – накладка з тримачем; 8 – грядиль;  
9 – накладка з призмою; 10 – стрижень з боковим тримачем;  

11 – задній тримач; 12 – робочі органи.

Кут входження лап у ґрунт регулюють стяжною гайкою 4, подовжу-
ючи або вкорочуючи верхню тягу.

Передній кронштейн секції кріпиться до бруса культиватора скоба-
ми 3, що дає можливість встановлювати секцію на брусі в потрібному 
місці залежно від ширини міжряддя.

До передніх кронштейнів двох секцій кріпляться стійки з консоль-
ними осями, на яких на шарикопідшипниках змонтовані опорні колеса 
культиватора. Колеса дводискові з одножолобчастим ободом. До коліс 
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прикріплені зірочки, від яких ланцюговою передачею рух передається 
до туковисівних апаратів.

Туковисівні апарати змонтовані на кронштейнах, що кріпляться до 
бруса хомутами.

Складається туковисівний апарат (рис. 4.11) з банки 6, покажчика 
рівня туків 7, тарілки 3 з конічним зубчастим колесом, скидальних дис-
ків 2, встановлених на валу 4, заслінки 1 з регулятором 8, шестеренної 
передачі 11 та тукоподільника 9.

Працює туковисівний апарат так: добрива, засипані в банку, під час 
обертання тарілки виносяться з банки в задню частину, звідки диски 
скидають їх у тукоподільник. З тукоподільника добрива надходять че-
рез тукопроводи до підживлювальних ножів, які загортають їх у ґрунт 
на потрібну глибину.

Кількість висіяних добрив залежить від товщини шару туків, що ви-
носиться тарілкою. Регулюють товщину шару заслінкою, яку встанов-
люють у потрібне положення регулятором 8.

рис. 4.11. Туковисівний апарат АТ–2А: 1 – заслінка; 2 – скидальний диск;  
3 – тарілка; 4 – вал; 5 – кронштейн; 6 – банка для туків; 7 – покажчик  

рівня туків; 8 – регулятор; 9 – тукоподільник; 10 – роз’єднувальний 
валик; 11 – шестеренна передача.

До комплекту культиватора КРН–4,2 належать такі робочі орга-
ни, як плоскорізні однобічні лапи з шириною захвату 165 мм – 14 шт. 
(7 лівих та 7 правих), стрілчасті плоскорізні лапи з шириною захвату 
220 мм – 12 шт., стрілчасті універсальні лапи з шириною захвату 270 мм – 
7 шт., розпушуючі зуби – 19 шт., підживлювальні ножі – 12 шт. Крім 

того, культиватор на замовлення комплектують обертовими голчасти-
ми дисками для обробітку рядків та захисних зон.

Культиватор-рослинопідживлювач КРН–4,2А комплектують до-
датково борознорізом, а КРН–4,2Б – підгортачами.

Якщо культиватор КРН–4,2 використовують на суцільному пред-
посівному обробітку, його обладнують пристроєм КРН–60, який також 
надсилають на окреме замовлення. Складається цей пристрій з подов-
жених квадратних валиків з деталями їх кріплення, двох подовжувачів та 
тяг для приєднання борін, двох штельваг, чотирьох спарених дерев’яних 
шлейфів та восьми посівних борін. Поздовжні квадратні валики дають 
можливість встановити на культиватор стрілчасту лапу з робочим захватом 
270 мм. Ширина захвату культиватора, обладнаного цим пристроєм, ста-
новить 4,95 м, агрегатують його з тракторами класу 0,9 або 1,4.

культиватор-рослинопідживлювач універсальний крн–�,6 (К – куль-
тиватор; Р – рослинопідживлювач; Н – начіпний; 5,6 – ширина захва-
ту, м) призначений для міжрядного обробітку та підживлення посівів 
кукурудзи, соняшника та інших просапних культур, посіяних з міжряд-
дями 60 або 70 см. Обробляє культиватор одночасно 8 рядків. Агрегату-
ють з тракторами класу 1,4. Робоча швидкість до 2,2 м / с.

За будовою КРН–5,6 подібний до культиватора КРН–4,2 який має 
багато уніфікованих складових одиниць. Особливістю є те, що з обох 
боків до поперечного бруса приєднані подовжувачі, на яких встановле-
но по одній секції робочих органів та по одному туковисівному апара-
ту. Якщо культиватор використовують на шестирядних посівах, подов-
жувачі бруса знімають.

Секції робочих органів та туковисівні апарати аналогічні культива-
тору КРН–4,2.

культиватор-рослинопідживлювач начіпний УБМк–�,4а (У – універ-
сальна; Б – бурякова; М – машина; К –культиватор; 5,4 – ширина захва-
ту, м) призначений для міжрядного обробітку та підживлення посівів цук-
рових буряків, а також для предпосівного обробітку ґрунту. Агрегатують 
культиватор з тракторами класу 1,4 або 2,0. Робоча швидкість до 2,2 м / с.

Основними складовими одиницями культиватора є зварна рама 
з замком автозчіпки СА–1, два опорно-приводні колеса з пневматич-
ними шинами, дванадцять секцій робочих органів, шість туковисівних 
апаратів АТД–2 з механізмом приводу.

Кожна секція (рис. 4.12) складається з переднього 1 та заднього 
6 кронштейнів, верхньої 4 та нижньої ланок 11, шарнірно приєднаних до 
кронштейнів, притискної пружини 5, грядиля 7, жорстко закріпленого 
на задньому кронштейні, бокових 8 та заднього тримачів та опорного ко-
точка 10. Верхня ланка нагадує П-подібну штабу, задня полиця якої впи-
рається в задній кронштейн, коли секції піднімаються в транспортне по-
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ложення. Притискна пружина забезпечує стійкість ходу робочих органів 
по глибині. Бокові тримачі з’єднані з грядилем через квадратні стриж-
ні. Положення тримачів відносно грядиля можна міняти. Тримачі, в які 
вставляють стійки лап, мають конічні отвори, що дає можливість упор-
ними гвинтами міняти кут встановлення лез лап по горизонту. Опорний 
коточок з кронштейном та сектором 9 шарнірно приєднаний до грядиля, 
який фіксується в певному положенні сектора відносно грядиля фіксую-
чим пристроєм. Це є основне регулювання глибини обробітку.

Робочими органами культиватора є полольні та долотоподібні роз-
пушуючі лапи, підживлювальні ножі, ротаційні батареї та легкі начіпні 
борінки.

Туковисівні апарати аТд–2 (А – апарат; Т – туковий; Д – диско-
вий; 2 – кількість рядків) на культиваторі УСМК– 5,4А призначені 
для підживлення цукрових буряків під час міжрядного обробітку 
посівів. Побудований туковисівний апарат (рис. 4.13) так: на кронш-
тейні 12 встановлено зубчасте колесо 20, до якого гвинтами кріпить-
ся диск 10. Над диском знаходяться поясок 24 та бункер 4 з криш-
кою 2. У пояску є два отвори, біля яких шарнірно закріплені напрямні 
скребки 9 з рукояткою, напрямні лійки 11 та шкали 8. В бункері над 
диском встановлена ворушилка 21 з пружинними пальцями.

Диск 10 та шестерня 20 приводяться в рух від подвійного зубчасто-
го колеса 19, встановленого на вісі 13 з капроновою втулкою. Шестер-
ня 19 приводиться в рух від конічного зубчастого колеса 15, встановле-
ного на валу 17.

рис. 4.12. Секція робочих органів культиватору УБМК–5,4А:  
1 – передній кронштейн; 2 – брус рами культиватора; 3 – хомут;  

4 – верхня ланка; 5 – пружина; 6 – задній кронштейн; 7 – грядиль;  
8 – боковий тримач; 9 – сектор; 10 – опорний коточок; 11 – нижня ланка.

Всередині бункера розмішений плаваючий скребок-покажчик 1,  
який частково переміщує добрива від центра до периферії бункера, за-
безпечуючи кращу рівномірність висіву. Стрижень скребка-покажчи-
ка, що проходить через кришку, показує рівень добрив у бункері.

Працює туковисівний апарат АДТ– 2 (рис. 4.13) так: добрива, засипані 
в бункер, під час обертання диска підводяться до напрямних скребків, а від 
них через отвори в пояску до напрямних лійок. Норму висіву добрив ре-
гулюють зміною відстані між кінцями напрямних скребків та внутрішні-
ми стінками пояска. Скребок переміщують рукояткою, положення якої 
фіксують на відповідних мітках шкали. Орієнтовна норма висіву грану-
льованого суперфосфату вологістю 10 % наведена в таблиці 4.1.

рис. 4.13. Туковисівний апарат АТД–2: 1 – покажчик рівня туків;  
2 – кришка; 3 – притискач; 4 – бункер; 5 – чека; 6 – замок; 7 – вушко;  

8 – шкала; 9 – напрямний скребок; 10 – диск; 11 – лійка; 12 – кронштейн;  
13 – вісь; 14 – втулка; 15 – конічна шестерня; 16 – щиток; 17 – приводний 
вал; 18 – штир; 19 – подвійна шестерня; 20 – шестерня; 21 – ворушилка;  

22 – чистик; 23 – шарнір; 24 – поясок; 25 – гайка.
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Точніше на норму висіву добрив туковисівні апарати встановлю-
ють дослідним шляхом.

культиватор  начіпний  широкозахватний  для  високослеблових  куль-
тур крн–8,4  (К – культиватор; Р – рослинопідживлювач; Н – начіп-
ний; 8,4 – ширина захвату, м) призначений для міжрядного обробітку 
високостеблових культур (кукурудза, сорго, соняшник та ін.), висіяних 
з шириною міжрядь 60, 70 або 90 см. При ширині міжрядь 60 або 70 см 
культиватор обробляє 12-рядні посіви, а при міжряддях 90 см – 8-рядні.

Таблиця 4.1 
Орієнтовна норма висіву гранульованого суперфосфату  

вологістю 10 %, кг / га

Ширина
міжряддя, мм

Поділки шкали

1 2 3 4 5

600 84 196 308 380 450

700 72 168 264 326 384

900 56 130 204 253 300

1050 48 112 175 216 255

700х700х2100х700х700 54 126 198 245 288

1200 42 98 154 190 225

1400 36 84 132 163 192

1400х2100х1400 32 74 116 144 170

1800 28 65 102 126 150

2100 24 56 88 108 128

2400 21 49 77 95 112

2700 19 44 68 85 100

Основними складовими одиницями культиватора є рама з авто-
зчіпкою, секції робочих органів та візок для транспортування.

Рама складається зі зварної конструкції шириною захвату 5,6 м та 
двох бокових, які кріпляться до неї гвинтами та збільшують ширину 
захвату до 8,4 м.

Секції робочих органів нагадують секції робочих органів культива-
тора КРН–4,2. Кожна секція складається з шарнірного чотириланко-
вого механізму, грядиля, копіювального колеса, механізму регулюван-
ня глибини ходу робочих органів.

Культиватор комплектують однобічними плоскорізними, стрілчас-
тими та долотоподібними лапами, лапами-поличками (лівими та пра-
вими), щитками для захисту рослин від засипання ґрунтом.

Щілиноріз ґрунту Щг–3-70 (Щ – щілиноріз; Г – ґрунту; 3 – кіль-
кість щілин; 70 – віддаль між щілинами, см) призначений для щілю-
вання зябу, посівів озимих культур, багаторічних трав, просапних, ово-
чевих культур та пасовищ. Агрегатують на щілюванні зябу з тракторами 
класу 3, а посівів культур з тракторами класу 1,4, та 2,3. Глибина об-
робітку при щілюванні зябу 40-60, а посівів культур 20-40 см.

Основними складовими одиницями щілинорізу є зварна рама 
з начіпним пристроєм, робочі органи для щілювань посівів культур та 
зябу, дискові ножі й прикочувальні котки з регулювальними гвинтови-
ми механізмами.

Робочий орган, для щілювання посівів культурних рослин виго-
товлений з листової сталі товщиною 25 мм та нагадує ніж, до нижнього 
кінця якого приварене долото шириною 60 мм з кутом встановлення до 
дна борозни 10°-20°. Робочий орган з таким кутом встановлення долота 
незначно піднімає ґрунт та менше пошкоджує кореневу систему рослин 
при щілюванні на глибину 20-40 см. Для щілювання зябу долото більше 
виносять вперед та встановлюють його до дна борозни під кутом 22°-25°.

Перед кожним щілинорізом установлений дисковий ніж для пе-
рерізування коренів рослин та зменшення начіплювання їх на щіли-
норіз. Діаметр диска ножа 400 мм, глибина ходу – 10-15 см.

На рамі кріплять 1, 2, 3 щілинорізи. Віддаль між ними може бути 
60, 70, 90, 120 та 140 см.

питання для самоконтролю:

1. Які є особливості комплектування культиваторів для міжрядного 
обробітку ґрунту?

2. Яка будова та принцип дії секції робочого органу рослинопіджив-
люючого культиватору?

3. Який принцип дії туковисівного апарату?
4. Яке призначення щілиноріза ґрунту?

4.6. робочі процеси машин з активними робочими органами

Останнім часом спеціалісти значну увагу приділяють ґрунтооброб-
ним машинам з активними робочими органами.

Робочі органи фрез здійснюють складний рух: поступальний (пере-
носний) та обертальний (відносний). Траєкторією руху будь-якої точки 
робочого органу є циклоїда (трохоїда).

Розглянемо, наприклад, рух кінцевої точки А ножа (рис. 4.14), яка 
знаходиться в початковий момент у положенні А

о
. Через проміжок 

часу t вісь барабана переміститься в положення O
і
, пройшовши шлях 

νt, а диск барабана повернеться на кут wt, де ν – поступальна, a w – ку-
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това швидкості фрези. При цьому точка А ножа перейде з положення А
о 

в положення А
і
 з координатами:

         (4.2)

Система рівнянь у параметричній формі характеризує траєкторію 
абсолютного руху точки А. Таку ж траекторію буде мати й будь-яка інша 
точка ножа.

Геометрична форма циклоїди залежатиме від співвідношення 
швидкостей:

         (4.3)

де u – колова швидкість точки А.
Це співвідношення називається показником кінематичного режи-

му роботи фрези та є важливою характеристикою її роботи. В дійсності 
для будь-якої точки ножа λ > 1, оскільки в протилежному випадку ніж 
діятиме на ґрунт не лезом, а полицевою частиною.

У штангових культиваторах λ < 1.
Робота фрези характеризується подачею ґрунту на ніж S

z 
глибиною 

обробітку а, та висотою гребенів h (див. рис. 4.14).

рис. 4.14. Кінематика теорії руху фрези: а – до визначення рівняння руху;  
б – до визначення основних показників роботи фрези;  

в – траекторія штанги культиватора.

Подачу на ніж обчислюють за формулою:

S
x 
= υtx ,    (4.4)

де t
x
 – час, протягом якого наступний у відносному русі ніж зай-

ме положення попереднього, тобто повернеться на кут, який дорівнює 
центральному куту між ними

         (4.5)

де t
об

 – час, протягом якого диск повернеться на один оберт; z – 
кількість ножів на одному диску.

Час одного оберту можна визначити за умови

       .  (4.6)

Підставивши значення t
z
, отримаємо

         (4.7)

або помноживши чисельник та знаменник на r й змінивши    на λ,  
будемо мати:

         (4.8)

З цієї формули видно, за рахунок яких параметрів можна змінити 
подачу на ніж, а отже, й ступінь впливу фрези на ґрунт, у тому числі 
кришіння та висоту гребенів h. Чим менше подача на ніж, тим менша 
висота гребенів h.

Від подачі на ніж залежить також товщина стружки δ, яка визначає 
ступінь кришення ґрунту. Приблизно δ

max 
= S

z 
·cos φ

0

З рисунка 4.14 видно, що глибина обробітку a = r – r sin φ
0
, звід-

ки sin φ
0 
  ______    або, позначивши а / r на т, будемо мати  

__________________  Підставивши ці значення в формулу для визна-
чення товщини стружки, одержимо                        . З цієї формули 
виходить, що при незмінній подачі S

г
 на ніж зі зменшенням глибини 

а обробітку ґрунту ступінь розпушування зростає. Товщина стружки – 
величина змінна, тому найчастіше приводять її максимальне значення.

питання для самоконтролю:

1. Які є особливості розрахунку машин з активними робочими орга-
нами?

2. Яку кінематику має теорія руху фреза?
3. Яку залежність має ступінь кришення ґрунту?

4.7. Основні параметри, агрегатування  
та принцип дії фрезерного культиватору

культиватор  фрезерний  кФ–�,4  (К – культиватор; Ф – фрезер-
ний; 5,4 – ширина захвату, м) призначений для міжрядного обробітку 
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12-рядних посівів цукрових буряків та інших низькостеблових куль-
тур, які вирощують з міжряддям 45 см. Агрегатують культиватор з трак-
торами класу 1,4 або 2,0 автоматично зчіпкою СА–1.

Основними складовими одиницями культиватора (рис. 4.15) є звар-
на рама з замком автозчіпки СА–1, два опорні колеса з пневматични-
ми шинами й гвинтовими механізмами, дванадцять секцій робочих ор-
ганів, центральний конічний редуктор та два трансмісійних вали.

Кожна секція складається з корпуса 5, двох дисків 6 з Г-подібними 
ножами 12, пасивного ножа 9, кожуха 11 з фартухом 13, ланцюгової пе-
редачі 14 та запобіжної муфти. Секції приєднані відносно трансмісійних 
валів 10 шарнірно. Притискається кожна секція в робочому положенні 
до поля, а в транспортному підтримується штангою з пружиною 8. При-
водяться в рух диски з ножами (фрезерний барабан) від ВВП (вала відбо-
ру потужності) трактора через карданну передачу 2, центральний редук-
тор 7, трансмісійні вали 10, запобіжну муфту й ланцюгову передачу 14.

Працює культиватор так: при переміщенні культиватору й обер-
танні фрезерних барабанів їх ножі відрізають тонку скибу ґрунту, дещо 
розпушують її й відкидають назад, де вона ударяється об кожух, фартух 
та інтенсивно розпушується. Смуга ґрунту, що знаходиться під корпу-
сом секції, розпушується пасивним ножем.

рис. 4.1�. Фрезерний культиватор КФ–5,4: а – принципова схема;  
б – робоча секція; 1 – опорне колесо; 2 – карданна передача;  

3 – гвинтовий механізм; 4 – рама; 5 – корпус; 6 – диск;  
7 – редуктор; 8 – штанга з пружиною; 9 – пасивний ніж;  

10 – вал; 11 – кожух; 12 – ніж; 13 – фартух; 14 – ланцюгова передача.

Діаметр фрезерних барабанів 300 мм. Боковина кожуха секції зна-
ходиться на відстані 8 см від рядків рослин.

Глибину обробітку культиватора регулюють в межах 4-8 см гвинто-
вим механізмом 3 та зміною довжини центральної тяги начіпки.

питання для самоконтролю:

1. Які є особливості агрегатування фрезерного культиватору?
2. Яку будову та призначення має фрезерний культиватор?
3. Які особливості регулювання має фрезерний культиватор?

4.8. Основні параметри, агрегатування та принцип дії  
проріджувачів сходів

проріджувач сходів цукрових буряків 12-рядковий УБМп–�,4к (У – 
універсальна; Б – бурякова, М – машина; П – проріджувач; 5,4 – ши-
рина захвату, м; К – модель) призначений для проріджування рядків 
сходів цукрових буряків, посіяних з міжряддям 45 та 60 см. Агрегатують 
з тракторами класу 1,4 або 2 автозчіпкою СА–1.

Складається проріджувач з рами, двох опорних коліс з пневматич-
ними шинами, дванадцяти проріджувальних секцій.

проріджувач  уніфікований  з  культиватором  УБМк–�,4а. Особли-
вістю є те, що він обладнаний проріджувальними секціями (рис. 4.16).

рис. 4.16. Проріджувальна секція проріджувача УБМП–5,4К:  
1 – опорно-приводне колесо; 2 – гвинтовий механізм; 3 – паралелограмна 

підвіска; 4 – рама проріджувача; 5 – пружина; 6 – задній кронштейн;  
7 – різальна головка; 8 – ніж.

Проріджувальна секція має аналогічну паралелограмну підвіску 3 
зі стабілізуючою пружиною 5, як й секція робочих органів культива-
тора. Різниця в тому, що до заднього кронштейна підвіски на місце 
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грядиля з робочими органами й опорним коточком приєднаний ре-
дуктор, на вхідному валу якого насаджене опорно-приводне коле-
со 1, а на вихідному – різальна головка 7. Остання є основним робочим 
органом. Це диск з пазами, в яких розміщені Г-подібні ножі 8. Число 
ножів на головці підбирається залежно від кількості рослин на 1 м ряд-
ка перед проріджуванням. Встановлена різальна головка до напрямку 
руху під кутом 40° приводиться в рух через редуктор від приводного ко-
леса під час переміщення проріджувача.

Працює проріджувач так: під час переміщення проріджувача 
вздовж рядків ножі при обертанні різальних головок роблять вирі-
зи, майже перпендикулярні до напрямку рядків, не закидаючи рядка 
рослин ґрунтом.

Глибину ходу ножів регулюють гвинтовим механізмом 2.
Розміщують ножі на різальній головці проріджувача залежно від 

вихідної кількості рослин на 1 м рядка до проріджування за таблицею 4.2.

Таблиця 4.2.
Розміщення ножів на різальній головці проріджувача

Кількість рослин 
на 1 м рядка перед 
проріджуванням

Кількість 
ножів

Кількість рослин 
на 1 м рядка після 

проріджування

Довжина, мм
Процент 
вирізаних 

рослинбукета вирізу

8-9 6 6-7 150 50 25

10-12 8 6-8 100 50 35

12-14 12 6-7 100 100 50

14-16 12 7-8 50 50 50

18-25 16 6-9 50 100 65

понад 30 18 понад 7 50 150 75

питання для самоконтролю:

1. Яке призначення та будова проріджувача сходів?
2. Які є особливості розміщення різальної головки проріджувача?

4.9. Основні параметри, агрегатування та принцип дії  
комбінованих агрегатів

Виконання декількох операцій обробітку ґрунту розглянути-
ми вище машинами пов’язане з багаторазовим переміщенням їх по 
полю, яке призводить до значного ущільнення та розпилювання ґрунту 
ходовими системами агрегатів. Для зменшення цих негативних явищ 
в останні роки застосовують комбіновані машини й агрегати.

агрегат  комбінований  для  предпосівного  обробітку  ґрунту  рВк–3,6 
(Р – розпушувач; В – вирівнювач; К – комбінований; 3,6 – ширина за-
хвату, м) призначений для розпушування ґрунту на глибину до 12 см, ви-
рівнювання його поверхні та прикочування. Агрегатують з тракторами 
класу 3. Ширина захвату агрегату 3,6 м. Робоча швидкість 1,6-2,3 м / с.

Основними складовими одиницями агрегату є передня та задня 
рами, з’єднані між собою гвинтами, колеса, передній та задній бруси 
з розпушуючими робочими органами, передній та задній котки, вирів-
нювач, сниця та гідравлічна система.

На передній рамі закріплена сниця, елементи гідравлічної системи, 
та в підшипниках встановлений передній брус з розпушуючими лапами.

Задня рама підтримується на двох колесах з пневматичними ши-
нами. В передній частині рами встановлена в шарикопідшипниках пе-
редня секція котків, а в задній – задня. За передньою секцією котків 
установлений у підшипниках брус з розпушуючими лапами, а за ним 
перед задньою секцією котків на рамі закріплений вирівнювач. Кожна 
секція складається з трьох кільчасто-шпорових котків.

Бруси з розпушуючими лапами призначені для розпушування 
ґрунту, передня секція котків – для подрібнення брил, а задня – для 
подрібнення й коткування ґрунту.

Гідравлічна система забезпечує переведення агрегату з робочого 
положення в транспортне та навпаки. Складається вона з трьох гідро-
циліндрів, маслопроводів, запорних пристроїв й трійників. Під’єднана 
гідравлічна система агрегату до гідророзподільника трактора.

Для агрегатування РВК–3,6 з серійними сівалками за окремим замов-
ленням надсилається причіп та спеціальна гідротраса, призначена для 
переведення сошників сівалки з робочого положення в транспортне.

агрегат  комбінований  для  основного  обробітку  ґрунту  акп–2,� 
(А – агрегат; К – комбінований; П – пошаровий; 2,5 – ширина захва-
ту, м) призначений для пошарового обробітку ґрунту під посіви озимих 
культур та повторних посівів кукурудзи, гречки, трав та інших культур 
в умовах недостатньої вологи. Агрегатують з тракторами класу 3. Ши-
рина захвату 2,5 м.

Основними вузлами агрегату є зварна рама з начіпним при-
строєм, опорні колеса з регулювальним механізмом, три дискові або 
голчасті секції, три плоскорізи, волокуша-борона та коток.

Дискові або голчасті секції розпушують верхній шар ґрунту, а плос-
корізи – нижній на глибину до 16 см. Голчасті секції обробляють ґрунт 
так, що значна частина стерні колосових культур залишається на по-
верхні. Це важливо для районів вітрової ерозії. За будовою голчасті 
секції нагадують дискові. Особливість їх в тому, що замість сферичних 
установлено диски, які мають по десять голок.



102 103

Волокуша-борона додатково розпушує ґрунт та вирівнює поверхню 
поля при встановленні на агрегаті дискових секцій. Складається волоку-
ша-борона з рамки зварної конструкції, вирівнювача, серги та підніжки.

Коток кільчасто-шпорового типу дещо розпушує верхній шар ґрун-
ту, а нижній – ущільнює.

Агрегат комбінований АКР–3,6 призначений для предпосівного 
обробітку важких ґрунтів на глибину до 12 см. Агрегатують з трактора-
ми класу 3. Ширина захвату 3,6 м.

Агрегат обладнано активними робочими органами для подрібнен-
ня рослинних решток просапних культур.

питання для самоконтролю:

1. Яке призначення комбінованих машин?
2. Які є особливості агрегатування комбінованих машин?
3. Які є види комбінованих агрегатів?

4.10. підготовка культиваторів до роботи

Підготовка культиваторів до роботи включає перевірку справ-
ності складання й технічного стану всіх складових одиниць та механіз-
мів, а також регулювання робочих органів на задані умови роботи.

причіпний паровий культиватор кпС–4 до роботи готують так. Вста-
новлюють культиватор у робоче положення на спеціальному майданчи-
ку для підготовки машин до роботи. Перевіряють його технічний стан 
та вірність складання відповідно до заводської інструкції, що додається 
до культиватора.

Під причіп культиватору підкладають підставки такої величи-
ни, щоб причіп сниці був на рівні причіпної скоби трактору або зчіп-
ки, а під колеса – бруски, товщина яких на 2-3 см (глибина вгрузання 
коліс) менша за задану глибину обробітку.

Потім підбирають для переднього ряду стрілчасті лапи з шириною 
захвату 270 мм, а для заднього з шириною захвату 330 мм та прикріплю-
ють відповідно до коротких та довгих грядилів. Нормальне перекриття 
ширини захвату сусідніх лап становить 70 мм. Для забезпечення одна-
кової глибини обробітку кожну лапу регулюють так, щоб вона своїми 
лезами на всій довжині торкалася поверхні майданчика. Для роботи 
на ущільнених ґрунтах або при глибокій культивації лапи нахиляють 
вперед на 2°-3°. При цьому зазор між задніми кінцями лез лап та поверх-
нею майданчика – близько 5 мм. Кут входження лап змінюють пере-
становкою тримача відносно грядиля. Стійкість глибини ходу лап за-
безпечується дією натискних пружин штанг. На всіх штангах величина 
стискання пружин повинна бути однакова.

культиватор-рослинопідживлювач крн–4,2 готуючи до роботи, на-
чіплюють на трактор та переїжджають на спеціальний майданчик. Пе-
ревіряють комплектність культиватора й технічний стан всіх його скла-
дових одиниць. Під колеса трактора підкладають бруски, товщина яких 
менша заданої глибини обробітку на глибину вгрузання коліс трактора 
під час роботи. У приміщеннях культиватор встановлюють на заданий 
обробіток, не начіплюючи його на трактор.

Потім на поверхні майданчика крейдою або шнуром намічають 
шість рядків, а біля них захисні зони так, щоб середина поперечного 
бруска культиватора знаходилася під віссю симетрії середнього міжряд-
дя. Не зміщуючи рами в поперечному напрямку, переставляють опорні 
колеса культиватора на середину крайніх міжрядь. Намічають на брусі 
місця кріплення секцій робочих органів та встановлюють їх. При по-
требі також переміщують й туковисівні апарати.

Під опорні колеса культиватора та під копіювальні колеса секцій ро-
бочих органів підкладають підкладки, товщина яких на 2,0-2,5 см (гли-
бина вгрузання коліс) менша від глибини ходу підживлювальних ножів.

Для внесення мінеральних добрив у ґрунт підбирають дванадцять 
підживлювальних ножів, а для розпушування міжрядь – сім стрілчас-
тих лап з шириною захвату 270 мм. Підживлювальні ножі закріплюють 
у правих та лівих бокових тримачах на відстані 15 см від лінії рядка. По 
висоті їх встановлюють так, щоб вони торкалися поверхні майданчи-
ка. Стрілчасті лапи розміщують у пазах задніх тримачів над серединою 
міжрядь. Регулюючи стрілчасті лапи на задану глибину обробітку, під 
них підкладають підкладки, товщина яких дорівнює різниці між гли-
биною ходу підживлювальних ножів та лап. При цьому лапи всією дов-
жиною лез повинні торкатися підкладки.

Туковисівні апарати на задану норму висіву мінеральних добрив 
встановлюють так. Домкратом підіймають правий бік рами культива-
тора на стільки, щоб приводне колесо трьох правих туковисівних апа-
ратів не торкалося майданчика. Ці три туковисівні апарати заповню-
ють добривами, просіяними через сито з отворами діаметром не більш 
як 7 мм. Тукопроводи направляють у ящики або на простелений бре-
зент. Регулювальними важелями встановлюють заслінки в положення 
для висіву заданої норми відповідно до даних таблиці 3 або інструк-
ції, що додається до культиватора.

У підготовленого культиватора приводне колесо обертають 13 разів 
при міжрядді 70 см та 15 разів при міжрядді 60 см. Висіяні всіма трьо-
ма апаратами добрива збирають та зважують. Масу множать на 200 та 
одержують норму висіву добрив на 1 га. Якщо ця маса не відповідає 
заданій нормі, то ще раз відповідно регулюють туковисівні апарати 
й повторюють дослід.
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Три ліві туковисівні апарати встановлюють на норму висіву анало-
гічно трьом правим.

Таблиця 4.3. 
Орієнтовна норма, кг / га, внесення мінеральних добрив  

(В – ширина міжрядь, мм)

П
од

іл
ки

 
н

а 
ш

ка
ли

На приводному колесі
7-зубцева зірочка

На приводному колесі
14-зубцева зірочка

Гранульований
суперфосфат

Порошко-
подібний

суперфосфат

Гранульований
суперфосфат

Порошко-
подібний

суперфосфат

В–600 В–700 В–600 В–700 В–600 В–700 В–600 В–700

0 0 – 75 60 – – 150 120

5 75 60 95 75 150 120 190 150

10 110 90 115 90 220 180 220 180

15 150 125 140 110 300 250 280 220

20 195 165 170 135 390 330 340 270

25 250 210 205 165 500 420 410 330

30 310 265 245 200 620 530 490 400

35 375 325 290 240 750 650 580 480

питання для самоконтролю:

1. Які є особливості підготовки парового культиватору до роботи?
2. Які є особливості підготовки рослинопідживлюючого культивато-

ру до роботи?

4.11. Технічне обслуговування та зберігання культиваторів

Технічне обслуговування культиваторів, як й на інших маши-
нах, проводиться щозмінне та після сезонне. Щозмінне технічне обслу-
говування культиваторів проводять з обслуговуванням трактора, з яким 
він працює.

При щозмінному технічному обслуговуванні очищають культиватор 
від землі та рослинних решток. Перевіряють стан робочих органів, кріп-
лення всіх складових одиниць культиватора, звертаючи особливу увагу 
на кріплення робочих органів та їх секцій. У разі необхідності заміню-
ють робочі органи й підтягують ослаблені кріплення.

Туковисівні апарати звільняють від добрив, пересипають їх у тару,  
старанно прочищають, банки закривають кришками.

Усі тертьові поверхні змащують згідно з картою мащення культи-
ватора.

Перевіряють стан шин та тиск повітря в них.

післясезонне технічне обслуговування виконують при встановленні 
культиватора на зберігання. При цьому, крім операцій щозмінного тех-
нічного обслуговування, виконують ще й такі роботи.

Проводять огляд та дають оцінку стану культиватора, визначають 
можливість його подальшого використання без ремонту, у разі необ-
хідності ремонтують. На не придатні до роботи деталі складають де-
фектну відомість та передають механіку для оформлення заявки на їх 
придбання, якщо не можна виготовити ці деталі в майстернях госпо-
дарства.

Деталі з пошкодженою фарбою підфарбовують. Усі тертьові поверх-
ні деталей та складових одиниць очищають від бруду й змащують гус-
тим мастилом.

Особливо ретельно очищають туковисівні апарати, промивають га-
сом й змащують.

Колеса з пневматичними шинами готують до зберігання так, як ко-
леса лущильників.

Зберігають культиватори під навісом або на відкритих майданчиках 
з твердим покриттям (у цьому випадку з культиваторів знімають туко-
висівні апарати, колеса з пневматичними шинами та здають їх на збері-
гання в закритих приміщеннях).

Під робочі органи ставлять підкладки.
Догляд за культиваторами під час зберігання аналогічний догляду 

за всіма іншими ґрунтообробними машинами.

питання для самоконтролю:

1. Які є особливості зберігання культиваторів?
2. Які є особливості технічного обслуговування культиваторів?

лабораторна робота №�

Тема: Вивчення будови та конструкції культиваторів для суцільної 
обробки ґрунту.

Мета роботи: вивчити призначення, будову та конструкцію культи-
ваторів для суцільної обробки ґрунту.

порядок виконання роботи:

1. Ознайомитися з агротехнологічними рекомендаціями та технічни-
ми характеристиками, висунутими до культиваторів для суцільної 
обробки ґрунту.

2. Вивчити загальну будову та регулювання культиваторів для суціль-
ної обробки ґрунту.

3. Вивчити класифікацію і регулювання культиваторів для суцільної 
обробки ґрунту.
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4. Ознайомитися зі схемою начіпки та приєднання культиваторів до 
трактору, ймовірними несправностями у роботі та способами їх 
усунення, з технічним обслуговуванням та заходами безпеки. 

Завдання роботи:

1. Визначити призначення та агротехнологічні рекомендації до куль-
тивації ґрунту.

2. Надати характеристику культиватору, залежно від призначення.
3. Описати будову, замалювати схему або блок схему культиватору.
4. Надати характеристику робочих органів культиваторів згідно табл. 

1.

Таблиця 1

Загальна характеристика робочих органів культиватору

№ 
з/п

найменування 
робочого органу

Технічні 
характеристики

призначення 
регулювань 

1 Стрільчаста лапа

2 Стійка

3 Долото

5. Розрахувати зону перекриття стрільчатих лап культиватора КПС-4, 
якщо ширина лап 270 та 330 мм, в кожному ряді по 8 лап.

6. Зробити висновки, щодо будови та конструкції сучасних культива-
торів для суцільної обробки грунту.

Список рекомендованої літератури:

	Войтюк Д.Г. Сільськогосподарські та меліоративні машини : 
Підручник / Д.Г.Войтюк, В.О. Дубровін, Т.Д. Іщенко та ін. – К. : Вища 
освіта, 2006. – 544 с.

Роботу виконав  ____________ _____________ 
підпис    П.І.Б

Роботу прийняв  ____________ _____________ 
підпис    П.І.Б

«__» _______ ____ р.

лабораторна робота №6

Тема: Вивчення будови та конструкції культиваторів для міжрядної 
обробки ґрунту.

Мета роботи: вивчити призначення, будову та конструкцію культи-
ваторів для міжрядної обробки ґрунту.

порядок виконання роботи:

1. Ознайомитися з агротехнологічними рекомендаціями та технічни-
ми характеристиками, висунутими до культиваторів для міжрядної 
обробки ґрунту.

2. Вивчити загальну будову та регулювання культиваторів для міжряд-
ної обробки ґрунту.

3. Вивчити класифікацію культиваторів для міжрядної обробки ґрун-
ту.

4. Ознайомитися зі схемою начіпки та приєднання культиваторів до 
трактору, ймовірними несправностями у роботі та способами їх 
усунення, технічним обслуговуванням та заходами безпеки. 

Завдання роботи:

1. Визначити призначення та агротехнологічні рекомендації культи-
вації ґрунту.

2. Надати характеристику культиваторів, залежно від призначення.
3. Описати будову, замалювати схему або блок схему культиватору.
4. Надати характеристику робочих органів культиватру для міжрядної 

обробки грунту згідно табл. 1.

Таблиця 1

Загальна характеристика робочих органів культиватору

№ 
з/п

найменування робочого 
органу

Технічні 
характеристики

призначення 
регулювань 

1 Розпушуюча лапа

2 Підживлюваний ніж

3
Однобічна плоскорізна 
лапа

5. Визначити відстань між переднім й заднім рядами розпушуючих лап 
(виліт лап 205 мм), якщо відстань між стійками лап 350 мм, ширина 
стійки 50 мм, кут деформації 500, кут тертя 250, кут підьому 350.

6. Зробити висновки, щодо будови та конструкції сучасних плугів.

Список рекомендованої літератури:

	Войтюк Д.Г. Сільськогосподарські та меліоративні машини : 
Підручник / Д.Г.Войтюк, В.О. Дубровін, Т.Д. Іщенко та ін. – К. : Вища 
освіта, 2006. – 544 с.

Роботу виконав  ____________ _____________ 
підпис    П.І.Б

Роботу прийняв  ____________ _____________ 
підпис    П.І.Б

«__» _______ ____ р.
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рОЗділ іі. пОСіВні Та Садильні Машини

�. СіВалки Та клаСиФікаЦіЯ СіВалОк

Сівалки призначені для висівання насіння сільськогосподарських 
рослин окремо або одночасно з внесенням мінеральних добрив.

Сівалки класифікують за такими ознаками: способом агрегатуван-
ня з трактором, способом сівби та за призначенням.

За способом агрегатування з трактором сівалки поділяють на при-
чіпні й начіпні. Перевагами начіпних сівалок є те, що вони легші, ком-
пактніші. Агрегат з начіпною сівалкою маневреніший, потребує мен-
шої ширини поворотної смуги.

За способом сівби сівалки можуть бути рядкові, вузькоряд-
ні, гніздові, квадратно-гніздові, пунктирні та розкидні (для розкидан-
ня туків).

За призначенням сівалки поділяють на зернові, зерно-трав’яні, ком-
біновані (зерно-тукові), бурякові, кукурудзяні, льонові, овочеві та ін.

Зернові сівалки значною мірою універсальні, ними можна висівати 
багато культур. Кукурудзяні сівалки, наприклад, використовують для 
сівби соняшнику, баштанних культур та рицини.

питання для самоконтролю:

1. Як класифікуються сівалки?
2. Яке призначення має сівалка?

�.1. Способи сівби та садіння

Сівба та садіння є одними з основних технологічних операцій при 
вирощуванні сільськогосподарських культур. Головне завдання при 
сівбі та садінні полягає в оптимальному розміщенні в ґрунті насін-
ня, бульб, коренеплодів та розсади з метою створення найкращих умов 
для росту та розвитку рослин й отримання в кінцевому результаті мак-
симального урожаю.

Для сівби та садіння використовують посівний (садильний) ма-
теріал, який повинен відповідати певним вимогам стандарту. Насіння має 
бути відібране та сортове. Перед сівбою насіння протруюють отрутохімі-
катами з метою знищення збудників хвороб. Насіння кукурудзи, цукро-
вих буряків калібрують, тобто розділяють за розмірами на фракції.

Насіння деяких культур, наприклад, цукрових буряків, дражу-
ють, тобто покривають його поверхню клейкими та поживними речо-

винами, надають йому форму кулі. Це сприяє рівномірному розподілу 
насіння в ґрунті. Насіння, яке має досить тверду поверхню (конюши-
на, люпин) піддають скарифікації – пошкоджують оболонку з метою 
надходження вологи.

Якщо насіння опушене, то його звільняють від волосків та інших 
частинок механічним або хімічним способами, цим самим підвищують 
його сипучість.

Загальна маса насіння, що висівається (висаджується) на один гек-
тар, називається нормою висіву (садіння), її визначають виходячи зі 
схожості насіння, ґрунтово-кліматичних умов, особливостей агротех-
ніки вирощування рослин тощо.

Важливим фактором при сівбі та садінні є глибина загортання на-
сіння, бульб, коренеплодів, розсади. Вона повинна бути оптимальною 
для даної культури з урахуванням ґрунтово-кліматичних умов. Якщо 
вона недостатня, то це може призвести до вимерзання сходів зернових 
або інших культур.

Перед сівбою проводять культивацію й вирівнювання ґрунту, а піс-
ля сівби – прикотування.

З метою створення найкращих умов для проростання насіння од-
ночасно з висіванням насіння в ґрунт вносять мінеральні добрива.

Застосовують такі основні способи сівби та садіння сільськогос-
подарських культур: рядковий, вузькорядний, перехресний, смуго-
вий, розкидний, широкорядний, пунктирний, стрічковий, гніздо-
вий, квадратно-гніздовий.

рядкова сівба (рис. 5.1, а) забезпечує розміщення насіння в ґрунті 
рядками з відстанню між ними 12 або15 см. Такий спосіб сівби застосо-
вують при вирощуванні зернових та інших культур, які не вимагають 
міжрядного обробітку.

Вузькорядна  сівба  (рис. 5.1, б) – це розміщення насіння в ґрунті 
рядками, але з малою шириною міжрядь (7-8 см). Такий спосіб забез-
печує більш рівномірний розподіл насіння у ґрунті, ніж при рядковій 
сівбі. Площа живлення, що припадає на одну рослину, за формою за-
мість видовженого прямокутника при рядковій сівбі наближається до 
квадрата, а це сприяє кращому росту й розвитку рослин.

перехресна сівба (рис. 5.1, в) полягає в тому, що половину норми 
висіву насіння висівають під час руху сівалки в одному напрямку, а дру-
гу половину – поперек засіяних рядків або по діагоналі. При цьому від-
стань між зернинами в рядках збільшується, й насіння розподіляєть-
ся в ґрунті рівномірно ніж при рядковій сівбі, що сприяє підвищенню 
врожаю.

Негативним при цьому способі є те, що збільшуються затрати пра-
ці на сівбу.
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Смугова сівба (рис. 5.1, г) полягає в тому, що насіння розподіляєть-
ся у ґрунті не в рядку, а у вигляді смуги шириною не менше 10 см. На-
сіння у смузі розподілене нерівномірно. Між засіяними смугами мо-
жуть не залишитися несіяні проміжки. Цей спосіб застосовують для 
сівби насіння зернових культур по стерні. Відстань між центрами смуг 
23 см. Смуговий спосіб застосовують при вирощуванні деяких овоче-
вих культур (цибуля, столові буряки та ін.).

розкидна сівба (рис. 5.1, д) – це розкидання насіння по поверхні поля 
технічними засобами або вручну. Для загортання насіння в ґрунт вико-
ристовують зубові борони. Розкидний спосіб застосовують для сівби на-
сіння трав на луках та пасовищах, деяких зернових та інших культур.

широкорядна сівба (рис. 5.1, е) – це рядкова сівба зі збільшеним від 
30 до 90 см та більше міжряддям. Широкорядний спосіб сівби застосо-
вують для просапних культур. Він забезпечує механізований обробіток 
міжрядь.

пунктирний  спосіб  (точний)  (рис. 5.1, е) полягає в тому, що насі-
нини розміщують у рядках поодиноко, на однаковій відстані одну від 
одної, з міжряддям 45-90 см. Пунктирна сівба дає значну економію на-
сіння, створює сприятливі умови для розвитку рослин, знижує затрати 
праці при догляді за рослинами та підвищує врожайність.

Пунктирним способом висівають кукурудзу, соняшник, цукрові 
буряки та інші культури.

Стрічкова сівба (рис. 5.1, є) полягає в тому, що насіння висівають 
у декілька (2-4) об’єднаних рядків, які утворюють стрічку. Відстань між 
стрічками значно більша, ніж між рядками у стрічці. За кількістю рядків 
у стрічці розрізняють дво-, три- та чотирирядкові посіви. Міжряддя між 
стрічками вибирають залежно від культури, при догляді за рослинами 
обробляють. Стрічковим способом висівають овочеві культури, просо.

гніздова сівба (рис. 5.1, ж) – це розміщення насіння в рядках гнізда-
ми з однаковим інтервалом між ними.

Відстань між гніздами вибирають залежно від особливостей куль-
тури. Найчастіше гніздовий спосіб використовують при вирощуванні 
овочевих культур.

квадратно-гніздова  сівба (рис. 5.1, з) передбачає висів насіння 
у рядках групами або по одній насінині з певним інтервалом, але на од-
ній лінії в поперечному напрямку в усіх рядках. При цьому насіння 
розміщене у вершинах квадрата або прямокутника. Якщо відстані між 
гніздами й рядками (міжряддя) однакові (найчастіше 70-90 см), то сівбу 
називають квадратно-гніздовою, якщо ж гнізда розміщені по кутах пря-
мокутника, сівбу називають прямокутно-гніздовою. Квадратно-гніздова 
сівба дозволяє проводити міжрядний обробіток як у поздовжньому, так 
і в поперечному напрямках.

За профілем денної поверхні поля розрізняють такі види сівби та 
садіння: на рівній гладкій поверхні поля, на попередньо нарізаних гре-
бенях, або грядках, сівба в борозни, сівба по стерньових фонах. Той чи 
інший спосіб застосовують залежно від ґрунтово-кліматичних умов та 
особливостей сільськогосподарської культури. Сівбу (садіння) на рівній 
поверхні поля (рис. 5.1, а-і) доцільно проводити в районах нормального 
або недостатнього зволоження. Гребеневий та на грядках способи сівби 
(садіння) (рис. 5.1, к, л) застосовують при значній вологості ґрунту, не-
достачі тепла та при зрошенні. Сівбу в борозни (рис. 5.1, м) проводять 
в засушливих районах, в основному для просапних культур (куку-
рудза, сорго та ін.) з метою загортання насіння у вологий шар ґрун-
ту, покращення зволоження рослин. Сівбу по стерні (рис. 5.1, н) прово-
дять здебільшого в засушливих районах в умовах вітрової ерозії, стерня 
захищає ґрунт від видування вітром.

рис. �.1. Способи сівби та садіння сільськогосподарських культур:  
а – рядковий; б – вузькорядний; в – перехресний; г – смуговий;  
д – розкидний; е – широкорядний пунктирний; є – стрічковий;  

ж – гніздовий; з – квадратно-гніздовий; і –комбінований; к – сівба 
в гребні; л – сівба по грядці; м – сівба в борозни; н – сівба по стерні.
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питання для самоконтролю:

1. Яке призначення сівалок?
2. Які є основні способи сівби та садіння?
3. На які способи поділяється сівба за профілем поверхні поля?

�.2. Технологічні та фрикційні властивості насіння

До технологічних властивостей насіння відносять ті, що вплива-
ють на технологічний процес висіву та садіння. Розглянемо властиво-
сті, від яких суттєво залежить процес висіву: форма, розмір, щільність 
та маса; фрикційні властивості; здатність чинити опір деяким видам 
деформацій.

Насіння може бути еліпсоїдної, кільчастої, чечевицеподібної, піра-
мідальної форми.

Його розміри характеризуються довжиною l, шириною b та товщи-
ною δ. Довжина насіння зернових культур змінюється від 4 (яра пше-
ниця) до 8,6 мм (овес), просапних культур – від 1,8 до 13,5 мм. Ширина 
насіння зернових культур змінюється від 1,4 до 4,0 мм; товщина – від 1,0 
до 4,5 мм; ширина насіння просапних культур – від 1,5 до 11,5 мм; тов-
щина – від 1,5 до 8,0 мм.

Форма й розміри впливають на процес висипання насіння з отво-
ру бункера; від них залежить вибір типу апарата та параметри чарунок 
дисків сівалок точного висіву.

Щільність  ρ визначається відношенням маси насіння до його 
об’єму. Щільність насіння основних польових культур коливається від 
1,0 (овес) до 1,4 (горох) т / м3. На її величину впливають вологість, вміст 
повітря та хімічний склад насіння. Чим більша щільність, тим більша 
польова схожість.

абсолютна маса насіння – це маса 1000 насінин в грамах, що від-
повідає середній масі однієї насінини в міліграмах. Вона у зернових 
культур становить 20-42, у кукурудзи – 150-300, гороху – 100-200, про-
са – 7-9, гречки – 15-25 г. Цим поняттям користуються, коли потрібно 
точніше охарактеризувати якість насіння.

Об’ємна маса насіння (натура) визначається його абсолютною ма-
сою й коефіцієнтом заповнення об’єму (щільності вкладання), який 
являє собою відношення фактичної маси одиниці об’єму зерна (один 
літр насіння в грамах) до теоретичної маси того ж об’єму. Натура на-
сіння основних зернових культур змінюється в межах 400-565 (овес) до 
750-880 г / л (озима пшениця); натура кукурудзи – 700-865 г / л.

Значення  коефіцієнта  щільності  укладання  насіння  для основних 
зернових культур коливається в межах 0,58-0,65. Масу 1000 насі-
нин та абсолютну масу необхідно враховувати при розрахунку норми 

висіву та перерахунку з заданої норми, вираженої в кількості зерен на  
1 га, на норму, виражену в кілограмах на гектар.

Міцність насіння визначають, виходячи з навантажень, які викли-
кають травмування зі зниженням схожості й врожайності.

Цей показник становить, наприклад, для насіння бавовни та сої 
49-52, кукурудзи – 49-59 Н. Його потрібно враховувати при визначенні 
оптимальних параметрів робочих органів та їх роботи.

пружність насіння характеризують коефіцієнтом відновлення при 
ударі, тобто відношенням нормальних складових швидкостей відповід-
но до та після удару по поверхні.

Цей коефіцієнт, наприклад, для гороху дорівнює 0,30-0,42. Спів-
ударяння в робочих органах спостерігається при різних процесах: у зер-
нових сівалках – під час руху насіння по насіннєпроводах, у сошниках 
(особливо при наявності направляючих, відбивачів насіння та падінні 
їх на дно борозни); в просапних – при роботі відсікачів та виштовхува-
чів, у процесі гніздування тощо.

Фрикційні  властивості. Основний вид тертя насіння – тертя ков-
зання.

Динамічний коефіцієнт зовнішнього тертя f
g
, для насіння пшени-

ці, ячменю та кукурудзи за різними джерелами становить 0,3-0,5. З ста-
тичним коефіцієнтом він знаходиться у співвідношенні f

g
 = (0,6-0,7) f

cт
.

 

Коефіцієнт внутрішнього тертя насіння основних зернових культур  
f = 0,44-0,57.

Кут природного відкосу насіння залежить від вологості: при збіль-
шенні вологості зерна пшениці від 11-12 до 14-15 % (критична воло-
гість), кут природного відкосу збільшується від 34° до 37°.

питання для самоконтролю:

1. Які технологічні властивості має зерно?
2. Які фрикційні властивості має зерно?

�.3. Закономірності руху насіння

Рух насіння, картоплі та гранульованих добрив через отвори жи-
вильних місткостей підпорядкований закономірностям руху сипких 
тіл. За даними професора А. Н. Семенова, висипання насіння через от-
вори відбувається у п’ять етапів. Спочатку виходять нижні шари, та рі-
вень всієї маси опускається рівномірно. Насіння при цьому намагається 
повернутися боковою віссю за напрямком руху; висипання упоряд-
коване поширюється від отвору до верхнього рівня насіння. Витрата 
Q, см3 / с, на першому етапі підпорядковується закону витікання рідини 
з отвору.
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         (5.1)

де μ – коефіцієнт опору; S – площа перерізу отвору, см2; g – при-
скорення вільного падіння, см / с2; h – висота стовпа насіння, см.

Коли рівень насіння в місткості досягає висоти над отвором, з яко-
го воно виходить, утворюється динамічне розвантажувальне склепіння 
(вигін) у формі параболоїда. Перший етап висипання переходить у дру-
гий, при якому насіння падає з постійної висоти, що визначається ви-
разом:

де h
1 

– висота склепіння, см; r
пр 

– приведений радіус отвору, см 
(дорівнює подвоєному гідравлічному радіусу); f’ – коефіцієнт внутріш-
нього тертя.

Витрата на другому етапі, см3 / с становить:

       ,  (5.2)

де λ, λ
1 
– коефіцієнти витрати, які залежать відповідно від питомої 

ваги та щільності укладання, розміру насіння та радіуса вихідного отво-
ру. За даними А. Н. Семенова, для пшениці λ = 1, а λ

1 
= 0,68-0,93.

Як тільки висипання упорядковується до верхнього рівня, утво-
рюється воронка – починається третій етап.

Насіння, яке знаходиться за межами центрального стовпа сходить 
у воронку під кутом природного відкосу, що сприяє поповненню пото-
ку. Різниця в швидкостях руху центрального потоку та бокових шарів 
призводить до деякого поглиблення воронки, а також збільшення її 
діаметра через руйнування бокових шарів зерна, що межують з цент-
ральним стовпом. Витрата на третьому етапі, см3 / с, знаходиться з ви-
разу:

         (5.3)

Коли верхній рівень насіння досягне висоти динамічного шару 
склепіння, останній руйнується, та висипання сповільнюється – на-
стає четвертий етап. Витрата на цьому етапі підраховується за форму-
лою (5.3). Оскільки висота склепіння зменшується та наближається 
до нуля, то витрата буде нульовою. На п’ятому етапі висипання здійс-
нюється згідно зі схилом дна місткості.

Аналіз виразів (5.1) – (5.3) свідчить про те, що витрата зерна не за-
лежить від висоти шару насіння в місткості над отвором. Вона змен-
шується тільки тоді, коли зовнішні сили прогинають еластичне склепін-
ня, або на дні насіннєвого ящика залишається шар насіння менший 
висоти цього вигону.

У той же час видно, що витрата матеріалу при вільному витіканні 
залежить, як правило, від площі перерізу вихідного отвору.

Якщо переріз вихідного отвору зменшується, то витікання насіння 
припиняється, хоча діаметр отвору в цей момент ще значно більший 
від середнього попереднього розмір зерна.

За даними професора А. Н. Семенова, витікання насіння припи-
няється тоді, коли

         (5.4)

де ____   – середній поперечний розмір зерна, беруть для пшениці 
2,3 мм, ячменю – 2,4 мм; кукурудзи – 3,2 мм.

На рис. 5.2 показані закономірності робочих процесів витікання 
насіння з бункерів та місткостей прямокутного розміру.

рис. �.2. Витікання насіння з бункеру через круглий отвір:  
а – початок витікання; б – утворення воронки; в – кінець витікання;  

1, 2, 3 – верхній, середній й нижній шар насіння.

Витікання складається з ряду етапів. Спочатку насіння витікає зі 
стійки, розташованого у центрі, потім – насіння бокових шарів, внаслі-
док чого утворюється воронка, яка продовжує опускатися. Кінець виті-
кання характеризується опусканням воронки до днища. Насіння, яке 
залишилось, може витікати тільки примусово.

На рис. 5.3 показаний робочий процес осипання сипкого матеріалу 
біля регулюючого вікна.

На рис. 5.4 показана схема осипання при русі передньої стінки 
ящика.

рис. �.3. Характер осипання сипкого матеріалу біля регулюючого вікна:  
1 – ящик з піском; 2 – заслінка.
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питання для самоконтролю:

1. Яку закономірність рух має насінини?
2. Яку залежність має витікання насінини?
3. Який характер осипання має сипкий матеріал?

�.4. Основні параметри, агрегатування  
та принцип дії зерно-тукових сівалок

Робочими органами комбінованих рядкових сівалок є висівні апа-
рати, насіннєпроводи, сошники та шлейфи-загортачі.

Робочий процес комбінованої сівалки відбувається так. Підготовле-
ний посівний матеріал засипають у насіннєве відділення ящика, а міне-
ральні добрива у тукове. З ящика насіння самопливом надходить у короб-
ки висівних апаратів. Висівні апарати рівномірно подають насіння через 
насіннєпроводи в сошники, які утворюють у ґрунті борозенку й спрямо-
вують туди насіння. Одночасно з насінням з тукового відділення ящика 
також самопливом надходять добрива до туковисівних апаратів, звідки 
через насіннєпроводи разом з насінням вони потрапляють до сошників.

Після проходження сошників розпушений ґрунт осипається та 
присипає насіння у борозенках. Шлейфи-загортачі додатково загорта-
ють насіння ґрунтом та вирівнюють поверхню поля.

Сівалка зернотукова універсальна СЗ–3,6 (С – сівалка; З – зерно-
тукова; 3,6 – ширина захвату, м) призначена для рядкової сівби зер-
нових (пшениці, жита, ячменю, вівса) та зернобобових (гороху, ква-
солі, сої, сочевиці, бобів, чини, нуту, люпину) культур з одночасним 
внесенням у рядки гранульованих мінеральних добрив. Її можна вико-
ристовувати для сівби інших культур, подібних до зернових за розміром 
насіння та нормою висіву. Сівалка причіпна гідрофікована.

Агрегатують одну сівалку з тракторами класу 0,9 та 1,4, а кілька – 
за допомогою зчіпок СП–16 з тракторами класу 3, 4, 5. Робоча швид-
кість до 4,2 м / с.

рис. �.4. Схема осипання при русі передньої стінки ящика.

Сівалка СЗ–3,6 (рис. 5.5) складається з рами 1 з причіпним при-
строєм 6, опорно-приводних коліс, двох зернотукових ящиків 9, насін-
нєвисівних апаратів 11, туковисівних апаратів, насіннєпроводів, сошни-
ків 4, зубових загортачів, механізму піднімання сошників, механізму 
передачі руху від коліс до висівних апаратів та підніжної дошки. Сівал-
ка комплектується гідроциліндром 7.

рис. �.�. Сівалка зернотукова універсальна СЗ–3,6: 1 – рама,  
2 – сошниковий брус; 3 – штанга з пружиною; 4 – сошник;  

5 – механізм піднімання загортачів; 6 – причіпний пристрій; 7 – 
гідроциліндр; 8 – ящик для інструменту; 9 – зернотуковий ящик;  

10 – вал механізму піднімання сошників; 11 – насіннєвисівний апарат.

Рама сівалки зварна й спирається на два колеса з пневматичними 
шинами. Спереду до бруса рами кріпиться причіпний пристрій з ско-
бою та опорною ніжкою.

Зверху на рамі встановлені два зернотукових ящики, виготовлених 
з листової сталі. Кожний ящик має по два відсіки: передній місткістю 
435 дм3 для насіння, а задній 212 дм3 для добрив. Стінка між відсіками 
має відкривні вікна, а тому при потребі відсіки можна сполучати. Зверху 
кожний ящик закривається двома півкришками. Під передніми відділен-
нями ящиків встановлені штамповані насіннєвисівні апарати котушко-
вого типу, до яких приєднані гофровані насіннєпроводи з прогумованої 
тканини. До задньої стінки відділення для добрив кріплять котушко-
во-штифтові висівні апарати для висівання гранульованих мінеральних 
добрив. До корпусів котушково-штифтових висівних апаратів приєднані 
лотоки, кінці яких встановлені в лійки насіннєпроводів.

Щоб видалити з тукових відсіків залишки добрив, клапани за допо-
могою важелів повертають вниз до упору.

Рух до насіннє- та туковисівних апаратів передається від опор-
но-приводних коліс через ланцюгову передачу, контрпривод, редук-
тор, шестеренчасто-ланцюгові передачі.



118 119

Контрпривод складається з трьох валів. Бокові вали контрприво-
да, які приводяться в рух від опорно-приводних коліс, з’єднані з серед-
нім валом обгінними муфтами, що дає можливість передавати обертан-
ня одночасно від двох коліс.

Схема передавального механізму наведена на рисунку 5.6. Переста-
новкою шестерень можна забезпечити чотири передаточних відношен-
ня на вал насіннєвих апаратів та шість відношень на вал туковисівних 
апаратів (табл. 5.1 й 5.2).

У передній нижній частині рами розміщений сошниковий брус, до 
якого шарнірно прикріплені передні кінці повідців дискових сошни-
ків. Розміщені сошники в два ряди. Повідці переднього ряду корот-
ші, а заднього – довші. У задній частині до повідців сошників шар-
нірно приєднані штанги з пружинами, які також шарнірно з’єднані 
з вилками, закріпленими на квадратних валах механізму навіски 
сошників. Правий та лівий квадратні вали за допомогою гвинтових 
тяг з’єднані з круглим валом, до кривошипа якого приєднують гідро-
циліндр, що підіймає сошник у транспортне положення. Заглиблення 
сошників регулюють гвинтовим регулятором, встановленим на сниці 
сівалки. У задній частині рами на квадратному валу змонтовані зубчасті 
загортачі. Під час роботи сівалки вони заглиблюються у ґрунт, а при 

рис. �.6. Схема передавального механізму сівалки СЗ–3,6:  
1 – вал туковисівних апаратів; 2 – вал насінневисівних апаратів;  

3 – вісь колеса; О
1
, О

2
, О

3
 – центри кріплення шестерень;  

А, Б, В, Г, Д, Е, Є, Ж – шестерні.

переведенні сівалки в транспортне положення вглибляються одночас-
но з підніманням сошників.

Ззаду до рами прикріплена на кронштейнах підніжна дошка з по-
ручнем.

Сівалка зернотукова вузькорядна СЗУ–3,6 (С – сівалка; З – зерноту-
кова; У – вузькорядна; 3,6 – ширина захвату, м) призначена для вузько- 
рядної сівби зернових (пшениці, жита, ячменю, вівса, гречки, проса, сор-
го) та зернобобових (гороху, квасолі, сої, сочевиці, бобів, чини, нуту, лю-
пину) культур з одночасним внесенням у рядки гранульованих міне-
ральних добрив.

Таблиця 5.1
Передаточні відношення на вал насіння висівних апаратів сівалки СЗ–3,6

Ш
ес

те
рн

і

Кількість зубців 
на шестерні

П
ер

ед
ат

оч
н

е 
ві

дн
ош

ен
н

я 
ко

н
тр

п
ри

во
да Передаточне 

відношення 
від коліс на вал 

насіння висівних 
апаратів

К
ул

ьт
ур

а,
 

щ
о 

ви
сі

ва
єт

ьс
я

Д Е Ж Є

1 17 25 17 30 0,514 0,198 Просо

2 25 17 17 30 0,514 0,428
Гречка

Пшениця
Ячмінь

3 17 25 30 17 0,514 0,616
Гречка

Пшениця
Ячмінь

4 25 17 30 17 0,514 1,33 Овес

Сівалка СЗУ–3,6 гідрофікована, працює на підвищених швидкос-
тях та агрегатується з тракторами аналогічно, сівалки СЗ–3,6. За бу-
довою відрізняється від останньої тим, що обладнана спеціальними 
дводисковими вузькорядними сошниками. Для кращого загортання 
насіння, крім зубчастих загортачів, додатково ще встановлені ланцю-
гові загортачі. Решта складових одиниць сівалки СЗУ–3,6 уніфікована 
зіскладовими одиницями сівалки СЗ–3,6.

Сівалка однодискова СЗО–3,6 (С – сівалка; З – зернотукова; О – од-
нодискова; 3,6 – ширина захвату, м) призначена, як сівалка СЗ–3,6, для 
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сівби зернових колосових, бобових культур з одночасним внесен-
ням у рядки гранульованих мінеральних добрив. Агрегатують сівалку  
СЗО–3,6 аналогічно сівалки СЗ–3,6. Вони уніфіковані за будовою.

Особливістю конструкції є те, щовона обладнана однодискови-
ми сошниками, які мають більшу стійкість по глибині зі збільшенням 
швидкості руху агрегату. Ця сівалка може працювати при підвищеній 
вологості ґрунту.

Сівалка  зернотукова  анкерна  СЗа–3,6 (С – сівалка; З – зерноту-
кова; А – анкерна; 3,6 – ширина захвату, м) призначена для рядкової 
сівби зернових, зернобобових культур з одночасним внесенням у гряд-
ки гранульованих мінеральних туків на культурних ґрунтах анкерними 
сошниками. Агрегатують аналогічно сівалки СЗ–3,6.

Сівалка СЗА–3,6 уніфікована з сівалкою СЗ–3,6. Особливістю 
її будови є те, що вона обладнана анкерними кілеподібними сошни-
ками.

Таблиця 5.2
Передаточні відношення на вал туковисівних апаратів сівалки СЗ–3,6
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1 15 36 15 30 0,322 0,067 36-38

2 15 36 25 30 0,322 0,112 61-67

3 15 36 30 25 0,322 0,160 86-95

4 36 25 15 30 0,322 0,232 128-143

5 15 36 30 15 0,322 0,268 133-163

6 36 15 15 30 0,322 0,386 199-232

Сівалка зернотукотрав’яна причіпна СЗТ–3,6 (С – сівалка; 3 – зер-
нотукова, трав’яна; 3,6 – ширина захвату, м) призначена для рядкової 
сівби культур сипкого, середньосипкого та несипкого насіння трав з од-

ночасним внесенням у рядки гранульованих мінеральних добрив. Аг-
регатують аналогічно сівалки СЗ–3,6.

Ззаду на рамі для висівання дрібного сипкого насіння трав встанов-
лений спеціальний ящик 12 (рис. 5.7) з нагнітачем 13 та котушковими 
висівними апаратами 14 для висівання трав. Ці апарати мають котуш-
ки меншого діаметра, ніж у зернових. До висівних апаратів приєднані 
спірально-стрічкові насіннєпроводи 15, які спрямовують насіння трав 
до кілевидних сошників 16. Останні шарнірно приєднані до корпусів 
заднього ряду сошників 2, які утворюють борозенки в міжряддях диско-
вих сошників на глибину 2-3 см. В зернотрав’яному відділенні 8 ящика 
встановлені ворушилка 7, нагнітач 6, які забезпечують надійне надход-
ження несипкого насіння трав до котушкових висівних апаратів 5. Ре-
шта вузлів сівалки уніфікована з сівалкою СЗ–3,6.

рис. �.7. Сівалка зернотукотрав’яна причіпна СЗТ–3,6:  
а – функціональна схема; б – схема загортання насіння;  

1 – дводисковий сошник передній; 2 – дводисковий сошник задній;  
3 – штанги з пружинами; 4 – насіннєтукопровід; 5 – зернотрав’яний 
висівний апарат; 6, 13 – нагнітач; 7 – ворушилка; 8 – зернотрав’яне 
відділення ящика; 9 – тукове відділення ящика; 10 – туковисівний  
апарат; 11 – лоток; 12 – ящик для трав; 14 – апарат для висівання  

насіння трав; 15 – насіннєпровід; 16 – кілевидний сошник.

Сівалка-культиватор  зернова  стерньова  СЗС–2,1  (С – сівалка; З – 
зернова; С – стерньова; 2,1 – ширина захвату, м) призначена для сівби 
зернових культур з одночасним внесенням добрив при безполицево-
му обробітку, а також на стерньових полях. Одну сівалку агрегатують 
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з тракторами класу 1,4, три та п’ять – з тракторами класу 3 та 5 від-
повідно за допомогою зчіпки.

Використовують її для сівби на середніх та важких за механічним 
складом ґрунтах, що піддаються вітровій ерозії.

На замовлення сівалку обладнують пристроями сигналізації та 
контролю за обертанням валів висівних апаратів.

питання для самоконтролю:

1. Як працює зернова сівалка?
2. Який є принцип агрегатування зернових сівалок?
3. Яка будова та основні регулювання зернових сівалок?
4. Які є види робочих органів зернових сівалок?

�.�. підготовка до роботи зернових сівалок

При підготовці зернових сівалок до роботи спочатку перевіряють 
комплектність та технічний стан висівних апаратів, сошників, механіз-
мів передач, підіймання сошників, технічний стан інших складових 
одиниць. Перевіряють роботу механізмів приводу насіннєвисівних та 
туковисівних апаратів, підіймання сошників, роботу датчиків висіву 
й рівня насіння та добрив у ящику.

Після цього проводять технологічну наладку. Розміщують сошники 
на задане міжряддя, встановлюють їх на задану глибину загортання на-
сіння, регулюють висівні апарати на рівномірність та норму висіву, ви-
значають й встановлюють виліт маркерів та слідопокажчиків.

Технологічну наладку сівалок доцільно проводити на регулюваль-
ному майданчику.

розміщення  сошників виконують за допомогою розмічувальної 
дошки, рейки або стрічки з прогумованого паса з нанесеними лінія-
ми. Відстань між лініями відповідає заданому міжряддю.

Сошники опускають на розмічувальну дошку, послаблюють 
кріплення повідців до сошникового бруса й переміщають сошники 
з лініями на дошці. Розміщення сошників розпочинають від середи-
ни сівалки.

В овочевих сівалках спочатку визначають кількість сошників. Для 
цього замірюють відстань L між центрами повідців крайніх сошни-
ків (корисну довжину сошникового бруса) та ділять її на ширину між-
ряддя:

         (5.5)

де L – корисна довжина сошникового бруса; b – ширина міжряд-
дя; m1 – кількість міжрядь (ціле число); k – остача від ділення.

До одержаного цілого числа m1 додають одиницю, а остачу k відки-
дають. Отримане число m = m1 + 1 визначає кількість сошників. Якщо 
воно непарне, то перший сошник розміщують посередині бруса, потім 
відмічають від нього ліворуч та праворуч ширину міжряддя й встанов-
люють сусідні сошники, а від них – інші. Якщо ж число парне, то від 
середини бруса відмічають половину міжряддя в обидва боки й вста-
новлюють сошники. Далі відмічають міжряддя та встановлюють сусідні 
сошники.

При стрічковій сівбі з непарною кількістю стрічок посередині бру-
са знаходитиметься середина стрічки, а при сівбі з парною кількістю 
стрічок посередині бруса буде середина міжряддя.

Встановлення висівних апаратів на рівномірність висіву насіння. Пере-
віряють положення котушок усіх висівних апаратів. При крайньому по-
ложенні важеля регулятора висіву котушки повинні знаходитись у кор-
пусах апаратів, а їх торці – вирівнюватись з площиною розеток. Якщо 
котушки виступають більше як на 1 мм, то зміщують корпуси висівних 
апаратів по днищу насіннєвого ящика.

Перевіряють та регулюють зазор між клапаном й нижнім ребром 
муфти в кожному висівному апараті. При висіванні насіння зернових 
культур цей зазор повинен бути в межах 1-2 мм. Для зернобобових 
культур його збільшують до 8-10 мм.

Перевіряють рівномірність висіву насіння шляхом пробного висіву 
насіння сівалкою. Для цього насіння від кожного висівного апарата 
збирають у мішечки або коробочки, а потім зважують. Оцінюють рів-
номірність висіву за коефіцієнтом нерівномірності:

         (5.6)

де               – середня маса насіння, яке висівається одним апа-
ратом; k – кількість висівних апаратів на сівалці; m – маса насіння, яке 
висівається i –м апаратом.

Коефіцієнт нерівномірності не повинен перевищувати 5-6 %.
Установлення  висівних  апаратів  сівалки  на  норму  висіву.  Користу-

ючись номограмою орієнтовних норм висіву насіння або таблиця-
ми, відповідно до культури підбирають необхідне передаточне відно-
шення редуктора та довжину робочої частини котушки. Переміщенням 
шестерень або зірочок у механізмі передач (редукторі) установлюють 
вибране передаточне число, а за допомогою важеля регулятора висіву 
насіння – вибрану довжину робочої частини котушок. Причому пере-
даточне відношення підбирають найменше (найменша частота обер-
тання котушок), а довжину робочої частини котушок – найбільшу, але 
щоб висівалась задана норма насіння. Це забезпечує рівномірний висів 
насіння та найменше його пошкодження.
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Потім проводять пробний висів насіння. Для цього встановлюють 
раму сівалки на підставки так, щоб колеса прокручувались. Засипають 
в ящики насіння та прокручують колеса n разів. Висіяне насіння зби-
рають та зважують.

Якщо сівалка обладнана пристроєм для наладки висівних апаратів 
на норму висіву, то прокручують вал висівних апаратів, збирають та 
зважують насіння з трьох висівних апаратів або з секції сівалки, а потім 
перераховують на всю сівалку.

Маса висіяного насіння M
ф
 повинна відповідати розрахунковій 

масі М
р
, яка визначається за формулою:

         (5.7)

де B – робоча ширина захвату сівалки, м; D – діаметр опорно-при-
водного колеса, м (у С3–3,6А – 1,18 м); Q – задана норма висіву насін-
ня, кг / га; ε – коефіцієнт проковзування колеса (ε = 0,05-0,10).

Оцінюють точність встановлення висівних апаратів на норму висіву 
за виразом:

         (5.8)

У випадку, коли фактична маса висіяного насіння більша розрахун-
кової на 3 %, змінюють робочу довжину котушки та повторно висіва-
ють насіння.

Часто визначають кількість обертів колеса на площі 100 м2 (0,01 га) 
за таким виразом:

Після цього прокручують колесо сівалки п разів (для сівалки  
С3–3,6А п = 7), висіяне насіння зважують та порівнюють з розрахун-
ковим значенням М. У даному випадку М = 0,01 Q. Можна зважене 
насіння множити на 100 та порівнювати з заданою нормою Q.

Установлення норми висіву іноді об’єднують з перевіркою рівно-
мірності висіву. Насіння збирають від кожного висівного апарата ок-
ремо, зважують та визначають коефіцієнт нерівномірності та фактичну 
масу висіяного насіння:

         (5.9)

Перевіряють встановлену норму висіву насіння у полі. Для цього 
заготовляють 2-3 наважки насіння по 20-60 кг. Заповнюють насінням 
ящики на 1 / 3 об’ємa, розрівнюють його та відмічають на стінках рівень 
насіння. Потім засипають одну наважку М

1 
та знову вирівнюють насін-

ня. Проїжджають агрегатом до появи нанесених міток в ящику та замірю-
ють пройдений шлях l

ф
. Він повинен дорівнювати розрахунковому l

p
:

         (5.10)

За цією формулою можна підрахувати наважку M
1
, попередньо за-

давши пройдений шлях l
p
.

розрахунок  вильоту  маркера  та  слідопокажчика.  Маркери та слідо-
покажчики використовують з метою забезпечення постійних стикових 
міжрядь та прямолінійності рядків. Маркер являє собою сферичний 
диск 9 (рис. 5.8) та розсувну штангу. Під час руху посівного агрегату диск 
маркера утворює невелику борозну на незасіяному полі. При наступно-
му проході агрегату праве переднє колесо (гусеницю) трактора або висок 
(стрічку) слідопокажчика 3 спрямовують по сліду маркера. Виліт марке-
ра l

M
 – це відстань від його диска до середини крайнього сошника:
– для правого:

         (5.11)

– для лівого:

         (5.12)

де B
p 
– робоча ширина захвату сівалки (посівного агрегату), м; b

c
 – 

ширина стикового міжряддя, м; С – відстань між серединами передніх 
коліс трактора або внутрішніми (зовнішніми) краями.

рис. �.8. Схема руху посівного агрегату: 1, 7, 10 – зернової сівалки;  
2 та 8 – маркери; 3 – слідопокажчик; 4 – трактор; 5 – зубові борони;  

6 – зчіпка; 9 – диск маркера.
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Довжину слідопокажчика визначають за формулою:

l
c 
= B

p
 – 0,5 E,    (5.13)

де Е – відстань між серединами крайніх коліс сівалки (посівного 
агрегату).

Посівні агрегати з двох, трьох й більше сівалок обладнують марке-
рами та слідопокажчиками.

Виліт слідопокажчика визначають за формулою:

         (5.14)

Слідопокажчик являє собою трубчасту телескопічну штангу, на кін-
цях якої закріплені виски (ланцюги, стрічки з паса тощо). Його вста-
новлюють горизонтально в передній частині трактора.

Установлення глибини ходу сошників. Перед виїздом у поле переві-
ряють транспортний просвіт сошників (190-200 мм) та, за потреби, ре-
гулюють гвинтовими тягами механізму підіймання сошників. Переві-
ряють тиск у шинах опорно-приводних коліс. В обох колесах сівалки 
він повинен бути однаковий.

Глибину ходу сошників регулюють гвинтовим механізмом регуля-
тора глибини й при перших проходах посівного агрегату в полі переві-
ряють її.

питання для самоконтролю:

1. Які є особливості розрахунку кількості сошників?
2. Як визначити норму висіву зерна?
3. Як оцінити рівномірність висіву зерна?
4. Яка є оцінка точності висіву зерна?
5. Як розрахувати виліт маркерів?

�.6. Основні параметри, агрегатування та принцип дії машин  
для сівби просапних культур

На рисунку 5.9 приведений робочий процес сівалки СУПН–8.
Просапні культури (цукрові буряки, кукурудзу, соняшник, сою, ри-

цину та ін.) сіють, в основному, пунктирним способом з міжряддями 
45, 70, 90 см. Цей спосіб сівби дозволяє вести механізований догляд 
за рослинами, що значно знижує затрати праці.

Для сівби просапних культур застосовують універсальні пневма-
тичні сівалки СУПН–8А, СУПН–8, СУПН–6А, УПС–8, СУПН–12, 
СКПП–12 та ін.

Сівалки універсальні пневматичні СУПН–8, СУПН–8А, СУПН–6,  
СУПН–6А призначені для пунктирної сівби відсортованого, калібро-

ваного й некаліброваного насіння кукурудзи, соняшнику, рицини, сор-
го, сої та інших просапних культур з одночасним внесенням окремо від 
насіння гранульованих мінеральних добрив. Агрегатують їх з трактора-
ми класу 1,4.

Сівалка начіпна СУПН–8А складається з основної рами 3 
(рис. 5.10), двох опорно-приводних пневматичних коліс 1, восьми посів-
них секцій, чотирьох туковисівних апаратів 4, вентилятора 5, повітро-
проводів, механізму передач 2, двох маркерів, уніфікованої системи конт-
ролю технологічних параметрів (УСК) та транспортного пристрою.

Рама у вигляді труби квадратного перерізу, в передній центральній 
частині якої встановлений замок автозчіпки СА–1.

Опорно-приводні колеса 1 з пневматичними шинами. Кожне ко-
лесо з механізмом передач 2 кріпиться до рами 3 за допомогою крон-
штейна, який приводить у рух чотири насіннєвих та два туковисівних 
апарати. Вісь колеса встановлена на підшипники кочення, сівалка 
обладнана туковисівними апаратами шнекового типу АТП–2. Висів-
ний апарат – вал, на якому закріплені два пружинні шнеки з лівою 
й правою навивками. Шнеки апарата при роботі подають добрива у дві 
посівні секції.

Вентилятор 5 відцентрового типу закріплений в центральній час-
тині рами. Ротор вентилятора приводиться в рух від валу відбору потуж-
ності трактора. Кожух вентилятора має розтруб зі штуцерами, до яких 
під’єднуються повітропроводи. Інші кінці повітропроводів з’єднані 
з кришками висівних апаратів посівних секцій. Кожна посівна секція 
складається з бункера для насіння 4 (рис. 5.11) висівного апарата, поло-
зоподібного сошника 11, прикочуючого колеса 8, загортачів 10, шлей-

рис. �.9. Схема робочого процесу сівалки СУПН–8: 1 – капронова 
вставка; 2 – кришка з камерою розрідження; 3 – висівний диск;  
4 – комбінований сошник; 5 – ворушка; 6 – скидач; 7 – корпус;  
8 – бункер; А – зона розрідження; Б – зона атмосферного тиску.
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фа 9, ланцюгової передачі до висівного апарата, підвіски 3 та механізму 
регулювання заглиблення сошників.

рис. �.10.  Функціональна схема сівалки СУПН–8: 1 – опорно-приводне 
колесо; 2 – механізм передач; 3 – рама; 4 – туковисівний апарат;  
5 – вентилятор; 6 – повітропровід; 7 – тукопровід; 8 – бункер для 
насіння; 9 – насіннєвисівний апарат; 10 – колесо прикочувальне;  

11 – шлейф; 12 – загортач; 13 – сошник.

Робочий процес. Насіння з бункера 8 (рис. 5.10) кожної посівної 
секції по вертикальному каналу потрапляє у забірні камери висівних 
апаратів 9. За допомогою вентилятора 5 створюються розрідження 
(0,003-0,005 МПа) у вакуумних камерах. Далі розрідження передається 

рис. �.11. Посівна секція сівалки СУПН–8А: 1 – кронштейн;  
2 – шплінт; 3 – паралелограмна підвіска; 4 – бункер для насіння;  

5 – пружина; 6 – шкала регулятора; 7 – гвинт регулятора;  
8 – прикочувальне колесо; 9 – шлейф; 10 – загортач; 11 – сошник;  

12 – пружина підвіски; 13 – натяжні ролики.

через отвори диска в забірну камеру. Одночасно від опорно-приводних 
коліс 1 приводяться в рух диски насіннєвисівних апаратів 9. Насіни-
ни присмоктуються до отворів диска й обертаються разом з диском до 
нижньої порожнини корпуса апарата, в якій немає розрідження. Під 
дією сил тяжіння насіння відпадає від отворів диска й опускається в по-
рожнину задньої частини полозоподібного сошника 13, а потім падає 
на дно борозни. Зайве насіння зчищається з диска у верхній частині 
апарата штирями вилки та спрямовується до забірної камери. Одно-
часно з висівом насіння туковисівні апарати 4 подають гранульовані 
мінеральні добрива до тукопроводів 7, по яких вони надходять до лійок 
сошників, а далі – в борозни збоку рядків насіння. Засипаються бо-
розни ґрунтом загортачами 12, рядки ущільнюються прикочувальними 
колесами 10, а поверхня поля вирівнюється шлейфом 11.

Ширина захвату сівалки – 5,6 м. Робоча швидкість – 7-9 км / год.  
Продуктивність – до 5,0 га / год. Сівалка забезпечує міжряддя 45, 70, 
90 см.

Норми висіву насіння визначають за формулою кількості висіяно-
го насіння на одному метрі рядка:

         (5.15)

де т – кількість отворів на диску; u – передаточне число механіз-
му приводу; D – діаметр обода опорно-приводного колеса, м; ε – кое-
фіцієнт проковзування коліс (ε = 0,05-0,10).

Регулювання. Норму висіву насіння регулюють частотою обертання 
диска за допомогою механізму передач, а також заміною дисків з чис-
лом отворів 14, 22, 34, 50, 90. Розрідження повітря у камерах висівних 
апаратів регулюють у межах 0,003-0,005 МПа.

Дозу внесення мінеральних добрив регулюють частотою обертан-
ня шнеків туковисівних апаратів за допомогою переміщення зубчаток 
в редукторі.

Глибину ходу сошників у кожній посівній секції регулюють гвинто-
вим механізмом прикочувального колеса. Стійкість ходу посівної сек-
ції регулюють стисканням пружини штанги підвіски секції.

Сівалка  кукурудзяна  причіпна  пневматична  Скпп–12  призначена 
для сівби каліброваного насіння кукурудзи, соняшнику, сорго, сої з од-
ночасним внесенням гранульованих мінеральних добрив.

Агрегатують сівалку з тракторами класу 2 або 3. Ширина захвату 
сівалки – 8,4 м. Робоча швидкість – до 10 га / год, продуктивність – до 
8,4 га / год.

Сівалки Скн–6, Скп–6, СУС–4,2 призначені для прямої пожнив-
ної сівби по необробленому полю, по стерні кукурудзи, соняшнику, сої 
та інших просапних культур. Вони шестирядкові з шириною захвату 
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4,2 м та забезпечують норми висіву насіння 30-150 тис шт / га. Агрегату-
ють ці сівалки з тракторами класу 1, 4, 2, 3.

Сівалка  Скп–6  причіпна та складається з шести посівних сек-
цій, обладнаних долотоподібними сошниками, прикочувальними кот-
ками й дисковими загортачами; шести пневматичних насіннєвисівних 
апаратів; трьох туковисівних апаратів; вентилятора; системи повітро-
проводів; двох пневматичних коліс; механізму привода висівних апа-
ратів; причіпного пристрою; двох маркерів та системи контролю 
за виконанням робочого процесу. Робоча швидкість – 7-10 км / год. Про-
дуктивність – до 3,2 га / год.

Сівалки Скн–6, СУС–4,2 начіпні з пневмомеханічними висівни-
ми апаратами й сошниками для сівби без попереднього обробітку ґрун-
ту забезпечують ширину міжрядь 450-700 мм. Продуктивність їх – до 
3,3 га / год.

Сівалки СпС–12, СпС–24 призначені для сівби сої на зерно, куку-
рудзи на силос з одночасним роздільним внесенням у ґрунт гранульо-
ваних мінеральних добрив та прикочуванням засіяних рядків.

СпС–12 – причіпна, дванадцятирядкова. Складається з двох зер-
нотукових бункерів; дванадцяти посівних секцій з дводисковими со-
шниками, прикочувальними котками й шлейфами; дванадцяти дво-
дискових сошників для мінеральних добрив; чотирьох пневматичних 
коліс та механізмів привода висівних апаратів.

Насіннєвисівні апарати котушкового типу, а туковисівні – котуш-
ково-штифтового.

Сівалка обладнана уніфікованою системою контролю за її робочим 
процесом.

Глибину ходу сошників для насіння регулюють переміщенням 
опорних котків секцій, а тукових – стисканням пружин підвісок.

Агрегатують сівалку з тракторами класу 1,4 або 2,0. Ширина за-
хвату сівалки – 5,4 м. Міжряддя – 45 або 70 см. Робоча швидкість – до 
10 км / год. Продуктивність – до 5,4 га / год.

Сівалка ССн–�,8д начіпна призначена для сівби сої на зерно й ку-
курудзи на силос з одночасним локальним внесенням мінеральних 
добрив та прикочуванням ґрунту в засіяних рядках. На сівалці встанов-
лені пневматичні висівні апарати з централізованим дозуванням. Вона 
забезпечує норми висіву насіння кукурудзи від 10 до 152 кг / га та сої  
від 17 до 420 кг / га. Ширина захвату – 5,85 м. Робоча швидкість – 
7-10 км / год. Продуктивність – до 5,8 га / год.

Сівалка має модифікації ССН–5,8Д–01 й ССН–5,8Д–02. Перша 
має ширину захвату 7 м, а друга – 5,45 м.

Агрегатують сівалки з тракторами класу 3.

Бурякові  сівалки. Цукрові буряки вирощують з міжряддями 45 см 
на неполивних (богарних) землях та 60 см– на поливних. Висівають 
пунктирним способом, використовуючи одноросткове каліброване зви-
чайне або дражоване насіння двох фракцій – 3,5-4,5 та 4,5-5,5 мм. На од-
ному погонному метрі рядка висівають від 8 до 20 насінин. Під час сівби 
одночасно вносять у рядки окремо від насіння гранульовані мінеральні 
добрива, а також у зону рядка – інсектициди та пестициди.

Для сівби цукрових та кормових буряків використовують сівалки 
з механічними висівними апаратами СБТ–12В, СБТ–8В, СБТ– 18 В,  
СБТ–24 та пневматичні СТВ–12, УПС–12, СУ–12, СПБ–12 та ін. Най-
більш широке застосування має сівалка СБТ–12В.

Бурякова сівалка СБТ–12В дванадцятирядкова проводить сівбу 
з міжряддями 45 см, її можна переобладнати у восьмирядкову для сівби 
з міжряддями 60 см. Одночасно з висівом насіння сівалка може вноси-
ти в зону рядка гербіциди та інсектициди за допомогою додаткового 
пристрою. Агрегатують сівалку з тракторами класу 1,4 або 2,0.

Сівалка СБТ–12В складається з дванадцяти посівних секцій, шести  
туковисівних апаратів, двох опорно-приводних пневматичних коліс 1 
(рис. 5.12), механізму передач 2, слідоутворювача 9, двох щілинорізів,  
маркерів, рами 3 з транспортним пристроєм, замка автоматичної зчіпки 
та уніфікованої системи контролю технологічних параметрів УСК–12.

рис. �.12. Сівалка СБТ–12В (а) та пристрій для внесення гербіцидів (б):  
1 – опорно-приводне колесо; 2 – механізм передач; 3 – рама;  
4 – бункер туковий; 5 – тукопровід; 6 – бункер для насіння;  

7 – насіннєвисівний апарат; 8, 12 – прикочуюче колесо;  
9 – слідоутворювач; 10 – загортачі; 11 – сошник насіннєвий;  

13 – сошник туковий; 14 – паралелограмна підвіска; 15 – пристрій  
для внесення гербіцидів та рідких комплексних добрив.
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Посівна секція складається з бункера 4, висівного апарата 7, насін-
нєвого 11 й тукового 13 сошників, загортачів, ущільнюючого та при-
кочуючого коліс, паралелограмної підвіски, механізму регулювання 
глибини ходу сошника.

Робочий процес. Насіння з бункерів 6 (рис. 5.12) посівних секцій 
самопливом надходить до верхньої частини висівних барабанів. Бара-
бани приводяться в рух від опорно-приводних коліс 1 за допомогою 
механізмів передач. Насіння потрапляє в комірки верхньої частини 
кожного барабана. Ролик зчищає зайве насіння з поверхні барабана, 
який сприяє кращому заповненню комірок насінням. Барабан, оберта-
ючись, переміщує насіння в нижню частину, де воно випадає з комірок 
під дією клиновидних виштовхувачів. Далі насіння потрапляє в порож-
нину сошника 11, а потім у борозну. Одночасно з висівом насіння ту-
ковисівні апарати подають мінеральні добрива у тукопроводи 5, якими 
вони спрямовуються до тукових сошників 13, а потім у борозну.

Добрива розподіляються у ґрунті з лівого та правого боків від рядка 
насіння. Загортається борозна загортачами 10.

Сівалка СБТ–12В обладнана уніфікованою системою УСК–12 для 
контролю за висівом насіння та рівнем насіння й мінеральних добрив 
у бункерах.

Сівалку комплектують пристроями для сівби насіння сої (СТЯ– 
81000), проса (СТЯ–23000), гречки (СТЯ–27000) та інших культур, а та-
кож пристроями для внесення в зону рядка гербіцидів та інсектицидів.

Регулювання. Комплекти висівних дисків підбирають залежно від 
фракції насіння – 3,5-4,5 або 4,5-5,5 мм. Кількість висіву насіння ре-
гулюють частотою обертання барабана або заміною його на інший з ін-
шою кількістю рядів комірок.

Перевіряють кількість висіяного насіння на метр рядка за форму-
лою, наведеною для кукурудзяних сівалок.

Глибину ходу тукового сошника регулюють упором та гвинтовим 
механізмом з пружиною, положення грудковідводів – переміщенням їх 
за висотою, глибину ходу сошника насіння – гвинтовою тягою балан-
сирної підвіски, активність загортачів – переміщенням їх ліворуч чи 
праворуч, стійкість їх ходу – пружинами, дозу внесення добрив – час-
тотою обертання пружинних висівних апаратів.

Сівалки  СБТ–18Б  (В),  СБТ–24  призначені для пунктирної сівби 
каліброваного, звичайного та дражованого насіння цукрових буряків. Ці 
сівалки одночасно з сівбою цукрових буряків з міжряддям 450 мм також 
можуть вносити стрічковим способом у ґрунт гербіциди, інсектициди 
та рідкі комплексні добрива. До сівалок додаються пристрої для сівби 
проса, гречки, сої та інших культур. Будова та робочий процес сівалок 
подібні до СБТ–12В.

Сівалка СБТ–18Б начіпна має вісімнадцять посівних секцій.  
СБТ–24 причіпна, та секцій – двадцять чотири. Вона укомплектована 
туковисівними апаратами для одночасного внесення в рядки мінераль-
них добрив. Насіннявисівні апарати на посівних секціях в обох сівалках 
комірково-барабанного типу такі, як в сівалки СБТ– 12В, а сошники 
вузькі кілевидні. Сівалки обладнані слідоутворювачами, гідрофікова-
ними маркерами, транспортними пристроями та системами контролю 
технологічних параметрів УСК.

Агрегатують сівалки з універсально-просапними тракторами класу 
2 або 3. Ширина захвату сівалок СБТ–18В, СБТ–24 – відповідно 8,1 та 
10,8 м, а продуктивність – до 5,9 та 7,6 га / год. Робочі швидкості сіва-
лок – до 7,2 км / год.

Бурякова сівалка СБТ–8В призначена для сівби насіння цукрових 
та кормових буряків пунктирним способом з міжряддям 60 см з одно-
часним внесенням в рядки гранульованих мінеральних добрив. Вона 
є модифікацією сівалки СБТ–12В та може також комплектуватись 
пристроями для сівби гречки, проса, сої, квасолі та інших культур. Сі-
валка має 8 посівних секцій з механічними комірково-барабанними 
висівними апаратами. Місткість бункера для насіння – 128 дм3, а ту-
кового – 180 дм3. Робоча ширина захвату сівалки – 4,8 м. Робоча швид-
кість – до 7,2 км / год. СБТ–8В забезпечує норми висіву насіння в ме-
жах 8-20 шт / м. Продуктивність сівалки – до 3,5 га / год.

Сівалки СТВ–12, УпС–12, СУ–12 «Оризон», СпС–12 – пневма-
тичні. Вони забезпечують сівбу каліброваного, звичайного та дражо-
ваного насіння як цукрових й кормових буряків, так й кукурудзи, со-
няшнику, сої та інших просапних культур. Агрегатують їх з тракторами 
класу 1,4 або 2. Сівалки начіпні, секційні. Висівні апарати сівалки 
УПС–12 можуть комплектуватись шістьма комплектами дисків. Вен-
тилятор пневматичної системи цієї сівалки приводиться в рух від ВВП 
трактора при частоті 540 об / хв. Сівалка обладнана транспортним при-
строєм та УСК для контролю за технологічними параметрами. УПС–12 
забезпечує норми висіву в межах 1,7-28, а СТВ–12(5,1-14,9 шт / м).

питання для самоконтролю:

1. Яка принципова схема роботи пневматичної сівалки?
2. Яка будова та принцип дії висівної секції пневматичної сівалки?
3. Як розрахувати норму висіву пневматичної сівалки?
4. Як відрегулювати на задану норму висіву пневматичну сівалку?
5. Які є види пневматичних сівалок?
6. Як працює бурякова сівалка?
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�.7. Основні параметри, агрегатування та принцип дії овочевих сівалок

Сівбу овочевих культур проводять залежно від культури та технологій 
вирощування: широкорядним, стрічковим, пунктирним, гніздовим або  
смуговим способами на рівній, гребеневій чи грядковій поверхнях по-
ля. Для проведення сівби використовують сівалки СО–4,2; СУПО–6А;  
СУПО–9А; СЛС–12; СЛС–5,4; СМО–2,8 та ін.

Сівалки овочеві начіпні СО–4,2, СОн–4,2 призначені для одно- та 
двострічкової сівби насіння овочевих культур на рівній, гребеневій чи 
грядковій поверхнях поля з одночасним внесенням у рядки гранульо-
ваних мінеральних добрив. Сівалки забезпечують сівбу овочевих куль-
тур з міжряддями 45, 60, 70 см широкорядним способом або стрічковим 
за схемами 8 + 62; 20+90; 50+90; 50+110; 60+120; 32+32+76 та ін. см.

Сівалка СО–4,2 складається з двох зернотукових ящиків 4 
(рис. 5.13), насіннявисівних 8 та туковисівних 3 апаратів, насіннєпро-
водів 11, тукопроводів 14, полозоподібних сошників 15, дискових сош-
ників 12, опорно-приводних коліс 16, механізму передач, рами 9, мар-
керів 2, замка автоматичної зчіпки 1 й системи сигналізації.

На сівалці встановлені котушкові насіннявисівні 8 та котушково- 
штифтові туковисівні 3 апарати. Механізм передач – ланцюгово-зубчастий.

Зернотуковий ящик розділений перегородкою на дві частини. Перед-
ня – для мінеральних добрив, а задня – для насіння. У туковій секції ящи-
ка встановлений шнек 5 для подачі добрив до висівних апаратів 3, у на-
сіннєвій частині ящика – ворушилка 7. Для дрібного насіння овочевих 
культур над висівними апаратами розміщують додаткові вставні бунке-
ри. Сівалка комплектується однострічковими та двострічковими дискови-
ми сошниками з ребордами. У передній частині сошникових секцій змон-
товані грудковідводи, а за сошниками – загортачі, котки 13 та шлейфи.

Робочий процес. Насіння та добрива спрямовуються ворушилкою 7 
та шнеком 5 відповідно до висівних апаратів 8 й 3, які подають насіння 
та добрива в насіннє- та тукопроводи. Далі вони надходять відповідно 
до дискових та полозоподібних сошників, які утворюють борозни. За-
гортаються борозни загортачами, ущільнюється ґрунт прикочуваль-
ними коточками 13, вирівнюється – шлейфами. Мінеральні добрива 
висіваються окремо від насіння та глибше на 2-3 см.

Регулювання. Кількість висіву насіння регулюють робочою довжи-
ною котушок та частотою їх обертання, глибину загортання насіння 
20, 30, 40 мм – заміною реборд на дисках сошників. Глибину ходу туко-
вих сошників – пружинами штанг.

Ширина захвату сівалки – 3,6-4,8 м. Можлива кількість засіяних 
рядків – 4, 6, 8 або 9. Робоча швидкість – до 9 км / год. Продуктив-
ність – до 2,9 га / год. Агрегатують з тракторами класу 1,4. Сівалку комп-
лектують пристроєм для висіву дрібного насіння лікарських рослин.

рис. �.13. Сівалка СО–4,2: 1 – замок автозчіпки; 2 – маркер;  
3 – туковисівний апарат; 4 – тукове відділення ящика; 5 – шнек;  

6 – насіннєве відділення ящика; 7 – ворушилка; 8 – насіннєвисівний 
апарат; 9 – рама; 10 – натискна штанга;11 – насіннєпровід; 12 – сошник 

дисковий; 13 – коток; 14 – тукопровід; 15 – сошник полозоподібний.

Сівалка СУпО– 6а призначена для сівби насіння огірків, томатів, пер-
цю, баклажанів, кабачків та інших овочевих культур пунктирним, гніздо-
вим та рядковим способами. Агрегатують її з тракторами класу 1,4.

рис. �.14. Функціональна схема сівалки СУПО–6А: 1 – опорно-приводне 
колесо; 2 – механізм передач; 3 – рама; 4 – замок автозчіпки;  

5 – вентилятор; 6 – повітропровід; 7 – бункер; 8 – ворушилка;  
9 – регулятор глибини ходу сошника; 10, 15 – коток; 11 – шлейф;  

12 – загортачі; 13 – висівний апарат; 14 – сошник.
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Сівалка складається з шести посівних секцій, вентилятора 5 
(рис. 5.14), шести повітропроводів 6, рами 3, двох опорно-привідних 
коліс 1, механізму передач 2, замка автозчіпки 4, двох маркерів та уніфі-
кованої системи контролю (УСК) за висівом насіння та рівнем матеріа-
лу в бункерах.

Посівна секція сівалки складається з бункера 7, пневматичного 
висівного апарата 13, ворушилки 8, загортачів 12, шлейфа 11, регулято-
ра глибини ходу сошника 9, переднього 15, заднього 10 котків та пара-
лелограмної підвіски.

Робочий процес. Під час руху сівалки від опорно-приводних коліс 1 
приводяться в рух диски висівних апаратів 13. Вентилятор 5 створює 
розрідження у вакуумних камерах висівних апаратів, яке передається 
в забірні камери насіння через отвори в дисках. До цих отворів притя-
гується насіння та разом з дисками переміщується в нижню частину, де 
перестає діяти вакуум, та воно падає в борозни, які утворюються сошни-
ками 14. Загортаються борозни ґрунтом за рахунок осипання їх стінок 
та загортачами 12. Прикочувальні котки 10 ущільнюють ґрунт, а шлей-
фи 11 вирівнюють та частково розпушують його в рядках.

Регулювання. Кількість висіяного насіння (відстань між гніздами 
в рядку) регулюють зміною частоти обертання дисків за допомогою 
переміщення зірочок у редукторі механізму передач та заміною дис-
ків з різною кількістю отворів (до сівалки додається вісім комплектів 
дисків).

Передаточне число и від опорно-приводних коліс з радіусом 0,241 м 
до дисків висівних апаратів визначають за формулою:

         (5.16)

де Q – кількість висіяних гнізд насіння на 1 га, тис. гнізд; b – серед-
ня ширина міжрядь, м; п – кількість отворів або груп отворів на диску.

Кількість насіння, що висівається в гніздо, регулюють важелем 
вилки скидання зайвого насіння, глибину ходу сошника – поворотом 
маховичка гвинтової тяги підвіски сошника.

Робоча ширина захвату – 4,2 м. Робоча швидкість – 5-9 км / год.  
Продуктивність – 2,2-3,8 га / год. Сівалка забезпечує схеми сівби 
70, 50+100 см.

Сівалка  СУпО–9а  проводить сівбу насіння овочевих культур 
на рівній поверхні та грядках пунктирним, гніздовим або рядковим 
способами. Агрегатують її з тракторами класу 1,4; 2,0; 3,0.

Сівалка має 9 посівних секцій з ущільнюючими та прикочуючими 
котками. Пневматичні висівні апарати сівалки подібні за будовою та 
процесом роботи до сівалки СУПО–6А.

Ширина захвату сівалки – 5,4 м, робоча швидкість до 5-9 км / год.  
Продуктивність – 2,7-4,9 га / год.

Сівалки  овочеві  СлС–12,  СлС–�,4  призначені для сівби насіння 
цибулі-сіянки пунктирним способом, а часнику – рядковим на рів-
ній, гребеневій чи грядковій поверхнях. Вони напівначіпні, мають ана-
логічну будову та робочий процес.

Сівалка  СлС–�,4,  крім основних, забезпечує ще й схему сівби 
150 + 450 + 450 + 150 + 600 мм. Вона має бункери місткістю 1000 дм3 
й 15 насіннєвисівних апаратів. Ширина захвату сівалки – 5,4 м. Робоча 
швидкість – 6-8 км / год, а продуктивність – до 2,7 га / год.

Сівалка  овочева  СМО–2,8  проводить стрічкову дворядкову сівбу 
дрібного насіння столових буряків, кропу, редьки, моркви, петрушки 
на рівній та гребеневій поверхні поля й на грядках. Сівалка секційна 
з пневматичними висівними апаратами. Глибина ходу сошників – 
20-50 мм. Ширина міжрядь при сівбі – 600-700 мм. Сівалка має ширину 
захвату 2,4-2,8 м. Робоча швидкість – до 5 км / год, а продуктивність – 
1,2-1,4 га / год. Агрегатують сівалку з тракторами класу 0,6 або 1,4.

питання для самоконтролю:

1. Які є види та будова овочевих сівалок?
2. Який принцип дії та основні регулювання овочевої сівалки?
3. Як регулюють на задану норму висіву овочеву сівалку?

�.8. робочий процес централізованих сівалок

За останні роки намітилися тенденції переходу на централізовану  
систему висівних апаратів для посіву зернових («Стокланд», «Акорд»,  
тощо), використання в пневматичних апаратах пунктирних сівалок над-
лишкового тиску («Сайклоу», «Аеромат») замість вакууму.

Висівні апарати точного висіву. Точним називається висів при квад-
ратно-гніздовому чи гніздовому посівах з заданим числом насіння 
й при пунктирному посіві з заданим кроком пунктиру. Все різноманіт-
тя апаратів точного висіву класифікують наступним чином.

За принципом дії апарати поділяють на пневматичні та механічні.
У пневматичних апаратах для відбору насіння з маси по одному ви-

користовується вакуум та надлишковий тиск. Апарати, що працюють 
на надлишковому тиску, барабанного типу, подають насіння всередину 
(сівалка «Сайклоу») або зовні (сівалка «Аеромат») барабана. Вакуумні 
апарати бувають дискові й барабанні.

В останні роки в зарубіжній практиці з’явилися пневматичні висів-
ні апарати з використанням повітряного потоку для захоплення та ви-
носу насіння з загальної маси в бункері. До таких апаратів відносяться 
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апарати сівалки «Сайклоу» з подачею насіння у внутрішню порожнину 
барабану та «Аеромат» з подачею насіння зверху на барабан.

Висівний апарат сівалки «Сайклоу–500» (рис. 5.15) складається 
з барабана з осередками для насіння, гумових роликів що обертають-
ся, насіннєвої воронки, щіткового очищаючого пристрою, патрубка 
подачі повітряного потоку, патрубка подачі насіння. Для висіву насіння 
різних культур сівалка містить сім змінних висівних барабанів. Висів-
ний барабан діаметром 510 мм та шириною 350 мм має вісім рядів осе-
редків по 36 осередків в кожному ряду. Параметри осередків залежать 
від культур, що висіваються.

При роботі сівалки компресор, що працює від гідромотору, по-
дає повітря в висівний апарат, де знаходиться насіння, яке надходить 
зі змінного бункеру по центральному розподільному насіннєпрово-
ду. Повітряний потік спрямовується з барабана через його осередки. При 
цьому під дією повітряного потоку насіння притискається до конічного 
осередку, де утримується в ньому при обертанні барабана. При підході 
осередків з насінням до щіткового пристрою у клітинці залишається 
одна насінина, решта видаляється. Коли клітинки проходять верхню 
зону, гумовий ролик перекриває отвори осередків, та насіння під влас-
ною вагою падає у воронку, а потім по насіннєпроводу транспортується 
в порожнину сошника та укладається в борозну.

рис. �.1�. Схема робочого процесу централізованої системи сівалок 
«Сайклоу»: 1 – висівний апарат; 2 – патрубок подачі насіння;  
3 – патрубок нагнітання повітря; 4 – очищувальний пристрій;  
5 – гумові ролики; 6 – конічна чарунка; 7 – уловлюючи лійки;  

8 – насіннєпровід; 9 – сошник; Б – надлишковий тиск повітря.

Пневматична сівалка «Акорд» призначена для рядового посіву на-
сіння, розподілу мінеральних добрив. Фірма випускає рядові зернові 

сівалки, сівалки для посіву насіння овочевих культур, сорго та ін. ши-
риною захвату до 6 м.

Сівалка (рис. 5.16) складається з наступних основних вузлів: на-
сіннєвого бункера, висівного апарату, розподільного пристрою, насін-
нєпроводів.

Насінний бункер являє собою металевий ящик, що звужується до-
низу. У нижній частині бункера встановлений розмішувач, а всередині  
є сітка для захисту висівного апарата від потрапляння великих предметів.

Висівний апарат має одну десятилопатеву пластмасову котушку 
діаметром 110 мм та робочою довжиною 140 мм. У лівій частині котуш-
ки, призначеної для висіву дрібного насіння, є канавка завглибшки 
7 мм, у правій частині – 30 мм.

Праворуч від котушки розміщений регулятор висіву зі шкалою, за  
якою встановлюється робоча довжина котушки за допомогою гвинтового 
механізму. Приводиться в дію висівний апарат від ходових коліс.

Розподільний пристрій являє собою порожній диск, до якого зни-
зу кріпиться загальний насіннєпровід, а зверху – розподільний ко-
нус. На периферії диска є 29 патрубків, на які кріпляться гнучкі пласт-
масові насіннєпроводи діаметром 28 мм.

Загальний насіннєпровід, що з’єднує висівний апарат та розподіль-
чий пристрій, надає собою трубу діаметром 105 мм. У нижній його час-
тині встановлено звужуюче сопло для прискорення повітряного потоку 

рис. �.16. Схема робочого процесу сівалки «Аккорд»: 1 – розподільна 
головка; 2 – бункер для насіння; 3 – центральний насіннєпровід;  

4 – висівна котушка; 5 – насіннєпровід; 6 – сошник; 7 – вентилятор.
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й тим самим створюється розрідження під котушкою, яке сприяє виті-
канню насіння з бункеру. Всередині загального насіннєпроводу у взаєм-
но перпендикулярних напрямках встановлені перегородки. Верхня 
частина загального насіннєпроводу виконана гофрованою.

Вентилятор служить для подачі насіння повітряним потоком від 
висівного апарату – центрального дозатора до розподільника та далі 
по насіннєпроводам до сошника. Швидкість повітряного потоку ре-
гулюється дросельною заслінкою в межах від 27 до 68 м / с.

Технологічний процес висіву протікає в такий спосіб. Насіння 
з бункера за допомогою розмішувача надходить до висівного апара-
ту. Жолобки котушки скидають насіння до загального насіннєпрово-
ду. Повітряний потік, утворюваний вентилятором, підхоплює насіння 
та несе його до розподільного пристрою, звідки по 29 насіннєпроводам 
насіння направляється до сошника.

Сівалки «Стокланд» (рис. 5.17) обладнані центробіжним висівним 
апаратом. Висівний апарат складається з великого бункера для зерна 
та малого бункера для насіння овочевих культур, приймальної зернової 
камери у вигляді конуса, в якому розміщений, що обертається, конус 
з забірними вікном та чотирма лопатями. При висіві однієї культу-
ри насіння з великого бункера надходять через отвори в приймальню 
конічну камеру. Обертовий конус забирає з цієї камери насіння через 
регулювальне вікно. Далі під дією відцентрової сили вони подаються 
в канали розподільної головки, а потім по насіннєпроводу до сошни-
ків. Висів регулюється зміною перерізу вікна в конусі.

рис. �.17. Робочий процес сівалки «Стокланд»: 1 – насіннєпроводи;  
2 – забірне вікно; 3 – лопать висівного корпуса 4 – приймальна зернова 
камера; 5 – розподільна головка; 6 – патрубок; 7 – пружина-ворушилка;  

8 – трав’яний бункер; 9 – конус; 10 – висівний конус; 11 – зерновий 
бункер; 12 – сошники.

Сівалки «Стокланд» мають ширину захвата 2,0; 2,25 та 2,5м, єм-
ність бункеру для зерна складає 0,220 м3, частота обертання висіваю-
чого конусу 7,0; 13,0 та 17,0 об / с при швидкостях відповідно 1,1; 2,1 та 
2,7 м / с; питома металоємність сівалки на 1 м ширини захвату – 155кг.

питання для самоконтролю:

1. Які має складові частини централізована сівалка?
2. Як працює пневмо-механічна сівалка?
3. Як працює централізована сівалка?

�.9. Висівні апарати та їх робочий процес

На зернових, овочевих, льняних сівалках, призначених для рядко-
вої сівби, встановлені висівні апарати котушкового типу.

Висівні апарати котушкового типу:
котушково-штифтові  висівні  апарати  (рис. 5.18, б) встановлюють 

на селекційних та деяких зернових сівалках. За будовою та робочим 
процесом вони подібні до туковисівних апаратів.

котушкові висівні апарати для висівання насіння трав (рис. 5.18, в) ма-
ють таку ж саму будову, як й висівні апарати для зернових культур, але 
вони значно менших розмірів. Ці апарати також з нижнім висівом. Особ-
ливістю їх конструкції є наявність нерухомого дна 14 у нижній частині 
насіннєвої коробки.

рис. �.18. Висівні апарати котушкового типу:  
а, б – рядкових сівалок; в – трав’яних сівалок; г, д – овочевих сівалок; 

1, 10, 24 – котушка; 2 – розетка; 3, 19– корпус; 4, 11, 15 – вал;  
5 – ребро муфти; 6, 12, 16 – клапани; 7 – регулювальний гвинт; 8 – вісь;  

9 – муфта; 13 – заслінка; 14 – нерухоме дно; 17, 22 – пружина;  
18 – ворушилка; 20 – диск; 21 – вікно; 23 – гвинт.
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котушково-дискові  висівні  апарати  встановлюють на овочевих 
(СО–5,4) та інших сівалках. Вони складаються з подавальної котуш-
ки 24 (рис. 5.18, д), нерухомого диска 20 та корпуса 19. Диск з’єднаний 
з корпусом за допомогою гвинта 23. У верхній частині диска є висівне 
вікно 21. Під час обертання котушки її лопатки захоплюють насіння 
тапереміщують його до висівного вікна, з якого воно по вертикаль-
ному каналу потрапляє до сошника. Висівні апарати комплектують 
дисками з різними розмірами висівних вікон для висівання насіння 
різних культур. Норму висіву насіння регулюють зміною передаточ-
ного відношення передавального механізму та дисків.

Основними частинами котушкового висівного апарату (рис. 5.19) 
є штампована насіннєва коробка 10, рифлена котушка 8, холоста муф-
та 11 й підпружинений спорожнюючий клапан.

Насіннєва коробка кріпиться до дна насіннєвого ящика під вихідни-
ми отворами для насіння. Через коробку проходить вал, на якому вста-
новлені рифлена котушка й муфта. В бокових стінках коробки є отво-
ри, в один з яких вставлена розетка 13, а в другий входить холоста муфта.

Розетка забезпечує щільне з’єднання котушки з коробкою й дає змогу 
котушці пересуватися в коробці разом з валом та муфтою. Муфта своїми 
приливками, які входять у прорізи коробки, утримується від обертання та 
не дає насінню висипатися через проміжок між муфтою та дном коробки.

рис. �.19. Котушковим висівний апарат сівалки СЗ–3,6:  
а – деталі; б – загальний вид; 1 – гвинт; 2 – клапан;  

3 – пружина; 4 – вставка клапана; 5 – гвинт; 6 – вал;  
7 – штифт циліндричний; 8 – котушка; 9 – вал; 10 – насіннєва 

коробка; 11 – муфта; 12 – шайба; 13 – розетка.

У нижній частині коробки на валу 9 змонтовано спорожнювальний 
клапан 2, положення якого можна регулювати залежно від розміру на-
сіння. Якщо висівають насіння зернових культур, зазор між нижнім реб-
ром муфти й площиною клапана збільшують до 8-10 мм за допомогою 
спеціального важеля спорожнення, закріпленого на валу 9 клапанів.

Працює котушковий висівний апарат так. Котушка, обертаючись 
у коробці, вигортає насіння з простору між дном коробки та котуш-
кою, де викидає його через поріжок клапана в насіннєпровід. У вигор-
танні насіння з коробки бере участь тільки та частина котушки, яка 
знаходиться всередині коробки.

Регулюють кількість висіву насіння котушкових апаратів зміною 
довжини робочої частини котушок за допомогою важеля одночасно 
для всіх або для половини висівних апаратів сівалки, а також зміною 
частоти обертання котушок, яку забезпечують зміною шестерень або 
зірочок передавального механізму сівалки.

Положення окремої котушки відносно насіннєвої коробки можна 
регулювати у невеликих межах переміщенням штампованої коробки 
по довгастих отворах кріплення її до насіннєвого ящика.

Для висівання дрібного насіння трав застосовують котушкові апа-
рати з котушками меншого діаметра та з закріпленим дном (клапа-
ном). Працює цей апарат аналогічно котушковому зерновому.

Пунктирні кукурудзяні сівалки обладнані дисковими пневматич-
ними висівними апаратами.

пневматичні висівні апарати використовують двох типів: вакуумні 
та з надлишковим тиском.

Вакуумний пневматичний висівний апарат складається з висівного 
диска 2 (рис. 5.20, а) з отворами, корпуса 4, вакуумної камери 1, вору-
шилки 3, вилки з двома штирями, забірної камери 5. У верхній частині 
забірної камери встановлений бункер, а в нижній частині диска – сош-
ник. Висівний диск 2 розділяє забірну камеру з насінням та вакуумну 
камеру. Вакуумна камера 1 має підковоподібну форму й прилягає до 
верхньої частини диска. Нижня частина диска з’єднана з атмосферним 
повітрям, а вакуумна камера через патрубок й повітропровід – з вен-
тилятором. Вентилятор відсмоктує повітря з вакуумної камери, тобто 
створює в ній розрідження.

Насіння з бункера надходить до забірної камери 5, при обертан-
ні диска 2 присмоктується до його отворів, що рухаються разом з дис-
ком. У нижній частині диска вакуум не діє, а насіння падає на дно бороз-
ни, утвореної сошником. У верхній частині диска встановлена вилка 7  
з двома штирями 9 й 10, які зчищають зайве насіння.

Норму висіву насіння регулюють зміною частоти обертання диска 
(змінними зірочками механізму передачі) та дисків з різною кількістю 
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отворів. Залежно від розмірів насіння вилку з двома штирями встанов-
люють в положення І, II або III. Такі вакуумні пневматичні висівні апа-
рати встановлюють на кукурудзяних, бурякових та овочевих сівалках.

Пневматичний висівний апарат з надлишковим тиском складається 
з корпуса, висівного диска 11, забірної камери 16 та сопла 13. Диск має 
калібровані наскрізні отвори (комірки). Забірна камера з’єднана з бун-
кером 15. У нижній частині диска розміщений сошник. Сопло з’єднане 
повітропроводом 14 з вентилятором.

Насіння з бункера надходить у забірну камеру 16 та при обертанні 
диска потрапляє в його конусні комірки. В сопло 13 подається надлиш-
ковий тиск повітря, яке видуває зайве насіння в забірну камеру, де при-
тискає його до комірок. У нижній частині насіння випадає з комірок 
диска під дією сил тяжіння, а окремі насінини, які утримуються в ко-
мірці, викидаються виштовхувачем. Норму висіву регулюють зміною 
частоти обертання диска.

пневмомеханічний  висівний  апарат  з  централізованим  дозуванням 
встановлюють на зернових широкозахватних сівалках та комбінованих 

рис. �.20. Пневмомеханічні висівні апарати: а – вакуумний;  
б – з надлишковим тиском; в – з централізованим дозуванням; 1 – вакуумна 

камера; 2, 11 – диск; 3, 18 – ворушилка; 4, 12 – корпус; 5, 16 – забірна 
камера; 6,15 – бункер; 7 – вилка; 8, 14, 22 – повітропровід; 9, 10 – штирі 
вилки; 13, 21 – сопло; 17 – заслінка; 19 – котушка; 20 – насіннєпровід.

агрегатах. Подачу насіння з бункера забезпечує дозатор котушкового 
типу, а транспортування насіння по пневмопроводах та насіннєпрово-
дах забезпечується повітряним потоком.

Висівний апарат пневмомеханічний. Він складається з корпуса 13 
(рис. 5.21), висівного диска 8, кришки 5 з вакуумною камерою. У корпусі 
є забірна камера для насіння. Висівний диск 8 встановлений на валу 10, 
який приводиться в обертовий рух ланцюговою передачею. На валу по-
руч з диском встановлена ворушилка 9, яка зворушує насіння в камері 
й забезпечує прилягання висівного диска до кришки. Камера розрід-
ження з’єднана повітропроводом з вентилятором. Висівний диск 
складається з основи й наладки. Диск має отвори по колу діаметром 
120 мм. Його встановлюють так, щоб до забірної камери він був з мен-
шими отворами. Сівалку обладнують комплектами дисків з діаметром 
отворів 2; 3; 4; 5; 5,6 мм. У корпусі висівного апарата може встановлю-
ватись пристрій котушкового типу для висіву насіння сої. Механізми 
приводу насіннє- та туковисівних апаратів ланцюгово-зубчасті.

Бурякові сівалки для висіву однонасінних цукрових буряків пунк-
тирним способом мають комірково-дискові висівні апарати.

комірково-дисковий  висівний  апарат  з горизонтальним розміщен-
ням диска складається з відкидного дна, відбивача 2 (рис. 5.22, а), дис-
ку 3, виштовхувача 4 та дна корпусу. По периметру диску розміщені 
комірки 6, їх ширина, довжина та товщина диску відповідають розмі-
рам насіння. Висівний диск знаходиться між відкидним дном та дном 

рис. �.21. Пневмомеханічний висівний апарат: 1, 5, 12 – кришка;  
2, 10 – вал; 3 – підшипник; 4 – вилка; 6 – прокладка; 

7 – шпилька; 8 – висівний диск; 9 – ворушилка; 11 – втулка;  
13 – корпус; 14 – шкала; 15 – важіль; 16 – заслінка.
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корпуса. Диск приводиться в рух ланцюговою передачею від опорно-
приводних коліс сівалки. Насіння з бункеру потрапляє в комірки дис-
ка, який, обертаючись, переміщує їх до вікна 5 вертикального каналу 
сошника. В кожну комірку диска потрапляє одна насінина, зайве насін-
ня відбивачем 2 зміщується з поверхні диска. Підпружинений виштовху-
вач 4 видаляє насіння з комірок, воно падає у вікно 5 розтруба сошника.

Норму висіву насіння регулюють частотою обертання диска (змін-
ними зірочками ланцюгової передачі) та зміною кількості робочих ко-
мірок за допомогою спеціальних накладок. Висівний апарат має кілька 
комплектів дисків з різними розмірами комірок. Комірково-дискові 
висівні апарати встановлюють на деяких кукурудзяних, бавовникових 
та селекційних сівалках.

комірково-барабанний висівний апарат з горизонтальною віссю обер-
тання складається з корпуса, висівного барабана (диска) 9 (рис. 5.22, б),  
ролика 8, чистика ролика 7 та виштовхувача 11. До нижньої частини кор-
пуса апарата приєднаний сошник. Висівний апарат має на своїй повер-
хні один, два або три ряди комірок. Кожний ряд прорізаний кільцевою 
канавкою.

У нижній частині корпуса встановлені клиноподібні виштовхувачі 
(пластини) 11, які входять у канавки барабана.

Верхня частина барабана заходить у бункер. При обертанні бараба-
на 9 насіння заповнює його комірки 10 та переміщується разом з ним 
вниз, у порожнину сошника. Ролик 8 знімає зайве насіння з поверхні 
барабана, що сприяє кращому заповненню насінням комірок. У ниж-
ній частині барабана насіння викидається з комірок виштовхувачем 11 
й падає на дно борозни, утвореної сошником. Диск близько розміще-
ний до дна борозни, де насіння рівномірніше розподіляється в рядку.

рис. �.22. Комірково-дискові (а, б), відцентровий (в) та внутрішньо-
реберчастий (г) висівні апарати: 1, 13 – бункер;  

2 – відбивач; 3 – диск; 4 – виштовхувач; 5 – вікно; 6 – комірки диска;  
7 – чистик; 8 – ролик; 9 – барабан; 10 – комірки барабана;  

11 – клиноподібний виштовхувач; 12 – дозатор; 14 – приймач насіння;  
15 – заслінка; 16 – лопатки; 17 – ротор; 18, 20 – корпус; 19 – розподільна 

головка; 21 – кільце; 22 – важіль; 23 – диск; 24 – заслінка.

Норму висіву насіння регулюють зміною частоти обертання бара-
бана та кількості робочих комірок на барабані. Висівні апарати мають 
комплекти дисків з різним діаметром комірок та кількістю рядів ко-
мірок. Насіння висівають каліброване. Такі висівні апарати встанов-
люють на бурякових сівалках.

Відцентровий висівний апарат складається з дозатору 12 (рис. 5.22, в), 
конусного ротора 17, розподільної головки 19 з насіннєпроводами. Ро-
тор має спеціальні лопатки 16. Насіння з бункеру 13 дозатором 12 по-
дається на дно ротора 17. При обертанні ротора воно переміщується по 
його внутрішній поверхні вгору й спрямовується до розподільної голов-
ки 19, а далі – до насіннєпроводів. Одночасно лопатки 16 ротора пода-
ють повітряний потік до насіннєпроводів, який транспортує насіння до 
сошників. Норму висіву регулюють дозатором апарата.

Внутрішньореберчастий  висівний  апарат  складається з корпусу 20 
(рис. 5.22, г), диска з вирізами 23, кільця 21, заслінки 24 з важелем 22 
й валу. При обертанні кільця 21 з валом, насіння з корпусу 20 підні-
мається на деяку висоту, через виріз у корпусі потрапляє до насін-
нєпроводу. Кількість висіву насіння регулюють переміщенням диска 23 
в корпусі апарата й частотою обертання кільця. Подачу насіння в кор-
пус апарата регулюють заслінкою.

Вібраційно-дискретний електромагнітний висівний апарат складаєть-
ся з індукційної котушки, вібратора та пластини. Індукційна котушка 
підключена до електромережі трактора напругою 12 В. Під дією висо-
кочастотного вібратора на пластину насіння дозується й спрямовується 
в насіннєпроводи. Такі дозатори обладнанні електронним керуванням 
кількості висіву насіння та системою контролю за висівом.

рис. �.23. Робочий процес пневмомеханічних вакуумних висівних 
апаратів: 1 – дозуючий диск; 2 – присмоктувальний отвір; 3 – ворушилка;  

4 – відбивач; 5 – насіння; 6 – повітропровід; 7 – скидач.
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На рисунку 5.24 наведений робочий процес сівалки КДТУ:

На рисунку 5.25 наведений робочий процес сівалки СУПН–12.

рис. �.24. Робочий процес пневмомеханічного висівного апарата 
надлишкового тиску з рециркулюючим потоком насіння конструкції КДТУ 

(вигляд А зі знятими позиціями 4 та 5): 1 – бункер для насіння;  
2 – корпус; 3 – пневмокамера; 4 – висівний диск; 5 – охватне кільце;  

6 – вхідний повітряний патрубок; 7 – нагнітальна порожнина  
корпусу; 8 – вхідне вікно; 9 – насіннєвий канал; 10 – чарунка;  

11 – предкамерна порожнина; 12 – перегородка; 13 – щільове сопло;  
14 – пасивний відбивач; 15 – насіннєва частина передкамери;  

16 – пневматична частина предкамери; 17 – сопло; 18 – канал; 19 – похила 
перегородка; 20 – скидач тиску; 21 – вікно скидача; 22 – осадочна камера;  

23 – вікно; 24 – звужуюча порожнина; 25 – насіннєва камера; 26 – вал.

рис. �.2�. Технологічна схема висівного апарата сівалки СУПН–12:  
1 – сектор-відбивач; 2 – висівний диск; 3 – насіннєвий бункер;  

4 – скидач зайвого насіння; 5 – ротор висівного колеса; 6 – сошник;  
7 – камера заповнення.

Висівна система з електроприводом та електронним керуванням скла-
дається з дозатору, пульта керування, мультиплексора й датчика швид-
кості руху. Дозатор має електропривід від крокового двигуна з мікро-
процесорним керуванням. Встановлюють їх на сівалках «Клен» для 
сівби зернових, просапних, овочевих та інших культур.

питання для самоконтролю:

1. Які є види типів котушково-висівних апаратів?
2. З яких частин складаються котушкові апарати?
3. Які є види пневматичних висівних апаратів?
4. Які складові частини має вакуумно-пневматичний висівний апарат?
5. Які складові частини має пневмомеханічний висівний апарат?
6. Яка основна різниця між комірково-дисковим та комірково-бара-

банним висівним апаратом?
7. Який робочий процес має пневмомеханічний вакуумний висівний 

апарат?

�.10. розрахунки котушкових апаратів з зсувною котушкою

Розрахунки висівного апарату зводиться до вибору його технологіч-
них та кінематичних параметрів, що забезпечують висівання необхід-
них норм заданого посівного матеріалу. Норма висівання цих апаратів 
змінюється за рахунок зміни частоти обертання котушки та її робочої 
довжини.

До технологічних параметрів котушкового висівного апарату від-
носяться: форма та розміри жолобків, кількість, робоча довжина ко-
тушки, зазор на виході між котушкою та донцем, довжина донця, поло-
ження та розміри верхнього поріжку, діаметр котушки.

Технологічний процес висівання котушковим висівним апаратом 
полягає (див. рис. 5.9) у висіванні посівного матеріалу з корпусу жолоб-
ками котушки та активним шаром.

Маса посівного матеріалу засіяного за один оберт котушки, г:

         (5.16)

де S – площа поперечного перерізу жолобка, мм2; Z – кількість 
жолобків; μ – коефіцієнт заповнення жолобків посівним матеріалом 
(для великих або довгих часток посівного матеріалу, наприклад горо-
ху, вівса, μ = 0,6…0,7, для середніх часток, наприклад пшениці, жита  
μ = 0,7…0,8, для дрібних, наприклад проса μ = 0,8…0,9); d

k
 – зовніш-

ній діаметр котушки, мм (для стандартних котушок d
k
 = 50 мм, малих 

апаратів d
k
= 34 мм); е – основа натурального логарифму; с

1
 – зазор 

на виході між котушкою та донцем мм, b
0
 – коефіцієнт пропорційності 
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(для великих часток, наприклад гороху, b
0
 = 0,16…0,20, для середніх 

часток, наприклад пшениці b
0
 = 0,30…0,35, для дрібних, наприклад 

проса b
0
 = 0,35…0,40, для плоских часток, наприклад салатів, кабачків  

b
0
 = 0,20…0,25); – робоча довжина котушки, мм (мінімальна робоча дов-

жина котушки не повинна бути меншою ніж 2d
c
, де d

c
 – довжина часток 

посівного матеріалу); γ – об’ємна маса посівного матеріалу, г / дм3.

Площа поперечного перерізу жолобка залежить від його розмірів та 
форми та визначається за формулами:

а) для трикутної форми:

S = S
1 
+ S

2
,    (5.17)

де S
1
 = P (P-b

ж 
) · (Р – а

1
) · (Р – а

2 
),

Р = 0,5 · (b
ж

 + а
1
 + а

2 
);   (5.18)

b
ж
 – ширина жолобка, мм; а

1
, а

2
 – відповідні розміри бокових сторін 

жолобка, мм;

         (5.19)

б) для прямокутної форми:

         (5.20)

в) для комбінованої форми (апарат сівалки СЗ– 3,6):

S = S
1
 + S

2
 + S

3
,

S
1
 = 0,5 · r2 · (π – α

1
 – sin (π – α

1
)),

α
1
= 2 · (0,5 · α + β);    (5.21)

         (5.22)

г) для комбінованої форми (апарат сівалки СО–4,2):

S = S
1
 + 2S

2

         (5.23)

де Β – кут нахилу грані жолобка.

         (5.24)

Основним недоліком жолобкових котушок (див. рис. 5.26) є пропор-
ційність висівання. Намагання зменшити вплив цього показника на рів-
номірність розподілу насіння у рядку й привело до створення різних 
варіантів котушок з різноманітними формами та розмірами жолобків.

Жолобкова котушка з гвинтовими жолобками, яка значно покращує 
рівномірність зернового струменя, але вона складна у виробництві;

Жолобкова котушка для висівання дрібного насіння з малим зов-
нішнім діаметром 34,7 мм та радіусом жолобка 3,7 мм.

Котушка з трикутними жолобками для висівання дрібного на-
сіння.

Котушка жолобкова з рівновеликими ребрами, яку встановлюють 
в апаратах овочевої сівалки СО–4,2 та ін. Мінімальні розміри жолобків 
котушки (див. рис. 5.14, 5.27) вибирають з умов, щоб глибина h

ж
 жолоб-

ків була не менша за половину товщини вн насінини, ширина жолоб-
ків b

ж
 не менше за довжину l

н
 насінини, а кут в нахилу передньої грані 

жолобка до радіусу котушки має бути меншим, ніж кут тертя насінини 
об робочу поверхню котушки. Кількість жолобків залежить від розмірів 
обраного діаметру котушки та максимальної довжини насіння, що висі-
ваються. За експериментальними даними встановлено, що більш рів-
номірний зерновий потік з апаратів забезпечують котушки з 12-16 жо-
лобками при зовнішньому діаметрі d

к
 = 50 мм.

рис. �.26. Типові форми жолобків котушок: а – трикутна;  
б – прямокутна; в – комбінована (апарат сівалки ЗС–3,6);  

г – комбінована (апарат сівалки СО–4,2).
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Крім конструкції та розмірів котушки вибирають конструкцію та 
основні розміри корпусу апарата. Довжину l

ж
 вхідного вікна приймаль-

ної горловини апарата вибирають конструктивно, виходячи з умов 
хорошої компоновки та роботи ворушилок, які встановлюють при 
висіванні слабкосипкого насіння. Ширину вхідного вікна беруть та-
кою, що дорівнює максимальній робочій довжині l

max
 котушки. Розмір 

а
к
 вибирають мінімальним, конструктивно допустимим (рис.5.28).

Кути P
і
 та Р; нахил передньої та задньої стінок апарата мають бути 

більшими за кут тертя насіння за їх поверхню. Мінімальне значення 
довжини l

п
 верхнього поріжка вибирають з умов запобігання висипан-

ня насіння у зоні контакту поріжка з котушкою, для чого зазор беруть 
меншим за товщину мінімальним з розмірами насінин, що висіваються 
апаратом, довжину l

п
 поріжка – більшою за ширину жолобка котушки.

Довжину l
g
 передньої частини донця визначають графічно після 

вибору параметрів котушки, форми донця та максимальної відстані 
між донцем та котушкою. Для цього з точки А проводять пряму АВ під 
кутом 90° – ψ до вертикального діаметра котушки перетину її у точці 
В донця, яка й визначає кінець передньої частини донця. При цьому 
кут ψ вибирають за умови, що ψ < ε + α

с
, ε – мінімальний кут природно-

го укосу висівного насіння, α
с
 – допустимий максимальний кут нахилу 

рельєфу поля, на якому зможе працювати ця сівалка. З’єднавши точку 
В з точкою О, отримують кутову координату кінця донця β

к
. Потім пе-

ревіряють кутову координату β
к
 з умов забезпечення хорошого випа-

дання насіння з жолобка котушки.

рис. �.27. До виборів розмірів жолобка: 1 – насіння; 2 – жолобок.

де f – коефіцієнт тертя насіння о поверхню жолобка котушки 
(рис. 5.29).

рис. �.28. Схема корпусу апарату: 1 – котушка; 2 – задня  
стінка корпусу; 3 – передня стінка корпусу; 4 – верхній  

поріжок; 5 – передня частина днища.

Щоб запобігти затягуванню насіння жолобками котушки назад 
у апарат з урахуванням малої глибини жолобків слід дотримуватися 
умови, α > φ, φ – кут тертя насіння об поверхню жолобка.

рис. �.29. Схема до визначення довжини днища: 1 – котушка; 2 – жолобок 
котушки; 3 – передня частина днища; 4 – задня стінка корпусу апарату.

,
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питання для самоконтролю:

1. Який основний розрахунок має котушково-висівний апарат?
2. Які технологічні параметри має котушково-висівний апарат?
3. Які кінематичні параметри має котушково-висівний апарат?
4. Які має типові форми жолобки котушок?

�.11. розрахунки котушкових апаратів з незсувною котушкою

Конструкція апаратів з незсувною котушкою набагато прості-
ша, ніж апаратів з зсувною котушкою. У них відсутня муфта, непотріб-
на розетка та нема механізму регулювання робочої довжини котушки.

Норма висування регулюється тільки зміною частоти обертання 
котушки. Котушка у цих апаратах може бути з будь-якою формою жо-
лобків. На вітчизняних сівалках найширше застосовуються котушково-
штифтові апарати для висівання гранульованих мінеральних добрив.

Розрахунки цих апаратів виконують так, як розрахунки апаратів 
з зсувною котушкою, лише замість робочої довжини котушки слід бра-
ти ширину вихідного вікна апарата (відстань між боковими стінками 
корпусу апарата).

Щодо розрахунків безпосередньо котушково-штифтового апарату 
(див. рис. 5.30), то тут є деякі особливості. Так, висівання посівного ма-
теріалу за один оберт такою котушкою визначають за формулою

         (5.25)
де d

k
 – ширина вихідного вікна апарата, мм; – об’єм штифта, мм3; Z – 

кількість штифтів на котушці, шт; μ – коефіцієнт заповнення (для туків 

рис. �.30. Схема котушково-штифтового апарата: 1 – штифтова котушка;  
2 – бокові стінки корпусу; 3 – днище; 4 – задня стінка; 5 – верхній поріг.

0,4…0,5), для d
0
 – коефіцієнт пропорціональності туків d

0
 = 0,2…0,3.  

А положення верхнього порогу визначають так само, як довжину пе-
редньої частини днища з урахуванням умови, що φ ≤ ε + d

c
.

питання для самоконтролю:

1. Який розрахунок має котушково-штифтновий висівний апарат?
2. Які складові частини має котушково-штифтновий висівний апарат?

�.12. насіннє- та тукопроводи

Насіннє- та тукопроводи призначені для транспортування насіння 
та мінеральних добрив від висівних апаратів до сошників. Насіннє- та 
тукопроводи підвішують до висівних апаратів, а нижню частину кріп-
лять до сошників, їх встановлюють вертикально або під невеликим ку-
том до вертикалі.

На посівних та садильних машинах застосовують такі насіннє- й 
тукопроводи: трубчасті гумові, гофровані гумові, спірально-стріч-
кові, лійкоподібні, телескопічні та спірально-дротяні.

Гумовий насіннєпровід (рис. 5.31, а) складається з металевої або 
пластмасової лійки й конусної трубки, виготовленої з прогумовано-
го полотна. Лійку насіннєпроводу приєднують до насіннєвої короб-
ки, а трубку вставляють у розтруб сошника. Гумові насіннєпроводи 
легкі, дешеві й досить гнучкі, але нестійкі проти дії низьких темпера-
тур, а також сонячного проміння.

Гумові гофровані насіннєпроводи (рис. 5.31, б) добре розтягують-
ся, стискаються та згинаються при відхиленні вбік. Ці насіннєпроводи 
можна застосовувати для подачі в сошник як насіння, так й добрив.

Спірально-стрічковий насіннєпровід (рис. 5.31, в) складається 
з спіралі (стальної стрічки), до якої у верхній частині кріпиться мунд-
штук, а в нижній скоба. Мундштук приєднують до коробки висівного 
апарата, а скобу – до корпуса сошника. Стійке положення мундштука 
забезпечує упор.

Лійкоподібний насіннєпровід (рис. 5.31, г) складається зі стальних 
лійок, з’єднаних між собою ланцюжками. Лійкоподібні насіннєпрово-
ди застосовуються переважно для висівання добрив.

призначення насіннєпроводів – приймати від висівного апарата на-
сіння, вільно пропускати його, направляти рівномірним потоком у сош-
ники для вкладання у ґрунт.

робочі  процеси  у  насіннєпроводах.  Дослідами професор А. Н. Се-
менов установив, що основна маса насіння (67-80 %) при русі в на-
сіннєпроводі практично знаходиться в умовах вільного падіння, тому 
для розрахунків виходять з цих умов, а вплив причин, які заважають 
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вільному падінню (аеродинамічні властивості зерна, удари по стінках 
насіннєпроводу, тертя тощо), враховують деяким коефіцієнтом, тобто 
тривалість руху зерна в насіннєпроводі:

tg = μt,    (5.26)

де t – тривалість руху зерна в насіннєпроводі при вільному падін-
ні; μ – коефіцієнт, який для насіннєпроводів зернових сівалок стано-
вить 1,05-1,15, для просапних сівалок 1,3-1,45.

рис. �.31. Насіннєпроводи: а – гумовий рівний; б – гумовий гофрований;  
в – спірально-стрічковий; г – лійкоподібний.

Із збільшенням висоти падіння насіння збільшується його розсію-
вання, зростає нерівномірність інтервалів між насінинами в рядку, тому 
при проектуванні сівалок треба прагнути наближення точки викидання 
насіння до дна борозни. Кут відхилення насіннєпроводу від вертикалі 
не повинен перевищувати 25°.

питання для самоконтролю:

1. Які є види насіннє- та тукопроводів?
2. Яке призначення мають насіннє- та тукопроводи?
3. Яка довжина насіннє- та тукопроводів повинна бути?
4. Який основний розрахунок мають насіннє- та тукопроводи?
5. Які є параметри встановлення насіннє- та тукопроводів?

�.13. Сошники

Сошник призначений для утворення у ґрунті борозни й укладання 
на її дно насіння та добрив, присипання їх вологим шаром ґрунту. Від 
якості роботи сошника в значній мірі залежать сходи посівів та розви-
ток рослин.

Сошники повинні утворювати однакові борозни заданої глиби-
ни; не виносити нижні шари ґрунту на поверхню поля, щоб не було 

втрати вологи; ущільнювати дно борозни для відновлення капілярів 
у ґрунті; забезпечувати рівномірне розподілення насіння в борознах; за-
безпечувати присипання насіння вологим шаром ґрунту.

Посівні та садильні машини залежно від призначення та умов вико-
ристання обладнують сошниками наральникового й дискового типу.

Сошники розрізняють анкерні, дискові, полозоподібні, клиновид-
ні. На рядкових зернових тальняних сівалках встановлюють анкерні  
й дискові сошники.

Анкерні сошники складаються з наральника 3 (рис. 5.32) та розтру-
ба 1 з щоками 2. Наральник під час роботи сошника розкриває борозну,  
а по розтрубу в неї спрямовується насіння. Щоки, що є на розтрубі, за-
тримують верхні сухі шари ґрунту від осипання, коли в борозну вкла-
дається насіння.

Наральники бувають з гострим носком та з тупим, закругленим. За-
лежно від цього й розрізняють анкерні сошники з гострим кутом вход-
ження в ґрунт та з тупим (кілевидні).

Анкерні сошники з гострим кутом входження у ґрунт (рис. 5.32, а)  
добре працюють тільки на чистих ґрунтах нормальної вологості. На  
забур’янених ґрунтах вони забиваються рослинними рештками, та 
не забезпечують рівномірної глибини ходу.

Анкерні сошники з тупим кутом входження у ґрунт (рис. 5.32, б)  
можна застосовувати тільки на добре розпушених ґрунтах, де вони 
найкраще задовольняють агротехнічні вимоги, укладаючи насіння 
на ущільнене дно борозенки. Якщо ґрунти погано розпушені, насіння 
загортається на різну глибину.

Дискові сошники порівняно з анкерними складніші за будовою, ма-
ють більшу масу та тяговий опір.

Дводисковий сошник (рис. 5.33) складається з чавунного корпуса 2 
з розтрубом 8, двох плоских дисків 1, встановлених на шарикопідшип-

рис. �.32. Анкерні сошники: а – з гострим кутом входження у ґрунт;  
б – з тупим кутом входження у ґрунт; 1 – розтруб; 2 – щоки; 3 – наральник.
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никах під кутом 8° один до одного. Диски встановлені так, щоб точки їх 
зближення знаходилися в передній нижній частині сошника.

До корпуса в передній частині прикріплений повідець 3, за до-
помогою якого сошник приєднують до бруса сівалки. Піднімають та 
опускають сошники за допомогою вала 4 з вилками 5, закріпленими 
на ньому, штанг з пружинами 6.

До правого 6 (рис. 5.34) та до лівого 12 дисків приклепані фігурні 
кришки 2. Ущільнення між кришкою й диском забезпечується про-
кладкою 13, дисками та корпусом, ущільнювачами 4. В кожній кришці 
змонтований шарикопідшипник 14, внутрішня обойма якого встанов-
лена на осі 5. Кожна вісь вгвинчена в корпус 3. Фігурні кришки мають 
пробки 1 для заправки маслом.

Напрямник 10 у нижній частині розтруба спрямовує насіння 
з розтруба у борозенку, утворену сошником. Ґрунт, що налипає з внут-
рішнього боку на диски, зчищається чистиками 7, які кріпляться за до-
помогою притискача 9 та спеціальних гвинтів.

Передній та задній сошники різняться лише будовою їх корпусів.
Дискові сошники порівняно з анкерними краще працюють на менш 

підготовлених ґрунтах підвищеної вологості.
Для вузькорядної сівби на зернових вузькорядних сівалках засто-

совують спеціальні дводискові сошники. На відміну від звичайно-

рис. �.33. Дводисковий сошник: 1 – диск; 2 – корпус;  
3 – повідець; 4 – вал піднімання сошників; 5 – вилка; 6 – штанга 

з пружиною; 7 – насіннєпровід; 8 – розтруб; 9 – вушко  
для приєднання шлейфа; 10 – чистик.

го дводискового сошника його диски розміщені під більшим кутом 
(18°). Точка зближення їх знаходиться спереду сошника на горизон-
тальному діаметрі диска, внаслідок чого сошник під час роботи утво-
рює дві борозенки (кожний диск свою). Під розтрубом є лійка, яка роз-
поділяє насіння, що надходить з розтруба, в обидві борозенки. Відстань 
між борозенками 6,5 см.

Основними частинами однодискового сошника є корпус 3 
(рис. 5.35), плоский диск 1 та повідець 2. Диск на корпусі встановлений 
на шарикопідшипнику й розміщений під кутом 10° до напрямку руху 
агрегату. Заглиблення диска регулюється аналогічно дводисковому со-
шнику за допомогою натискної пружини, встановленої на штанзі.

рис. �.34. Деталі переднього дводискового сошника: 1 – пробка; 2 – фігурна 
кришка; 3 – корпус; 4 – ущільнювач; 5 – вісь; 6 – правий диск;  

7 – чистик; 8 – гвинт; 9 – притискач; 10 – напрямник; 11 – шайба;  
12 – лівий диск; 13 – прокладка; 14 – шарикопідшипник.

рис. �.3�. Однодисковий сошник: 1 – плоский диск; 2 – повідець;  
3 – корпус; 4 – чистик.



160 161

питання для самоконтролю:

1. Яке призначення має сошник?
2. Які є види сошників?
3. Які складові частини має сошник?

�.14. Фактори, які впливають на робочий процес сошника

У робочому процесі сошника можна виділити дві групи опера-
цій. Перша – це взаємодія сошників з ґрунтом: лобової й опорної по-
верхонь бокових щік; ущільнювача над насінням; ущільнювача-сепа-
ратора. Друга група – це взаємодія сошника з насінням: рух насіння 
в сошнику вільний; рух насіння в сошнику з напрямником; рух насіння 
в сошнику з напрямником й відбивачем.

На рисунку 5.36 приведений робочий процес сошників.
Взаємодія сошника з ґрунтом. Форма, розміри борозни та її стан за-

лежать від кута входження сошника в ґрунт, форми лобової поверхні 
сошника та її розмірів, взаємного розміщення дисків у дводискового 
сошника та поступальної швидкості агрегату, а також від форми й роз-
мірів опорної поверхні сошника та його розташування.

Рівномірне загортання насіння ґрунтом після проходу сошника за-
лежить під форми та розмірів його лобової поверхні, поперечного пе-
рерізу розтруба, розмірів бокових щік, їх орієнтування й заднього обрі-
зу, а також поступальної швидкості агрегату.

рис. �.36. Робочий процес сошнику.

На стан ґрунту впливає наявність ущільнювача та його парамет-
рів. Протиерозійна стійкість ґрунту залежить від параметрів ущільню-
вача – сепаратора, прикріпленого позаду сошника.

Розглядаючи роботу сошників (рис. 5.37) з гострим та тупим кутами 
входження в ґрунт, можна констатувати, що в першому випадку рух ґрун-
тової частинки вверх по сошнику можливий, за умови N

m
 ≥ F, тобто:

         (5.27)

Звідси

де φ – кут зовнішнього тертя ґрунту по сошнику.
При такому куті піднімання сошнику частинки ґрунту йдуть уго-

ру по його лобовій поверхні, тим самим виводяться вологі шари ґрун-
ту, а сошник під дією реакції ґрунтового шару заглиблюється у ґрунт, ут-
ворюючи нерівний хвилястий мікрорельєф. Це явище небажане, тому 
реальний кут входження сошника в ґрунт повинен бути більший розра-
хункового.

У другому випадку рух ґрунтової частинки вниз по сошнику мож-
ливий тоді, коли:

         (5.28)

або
         (5.29)

рис. �.37. Взаємодія сошників з ґрунтом: а, б, в – відповідно з гострим та 
тупим кутами входження в ґрунт й дисковими сошниками.



162 163

Звідси 

При роботі сошнику частинки ґрунту підминаються ним, а він на-
магатиметься вийти з ґрунту, що також небажано.

Аналіз роботи цих двох типів сошників показує, що значення кута 
входження сотника в ґрунт повинне бути в межах:

         (5.30)

І це підтверджується рядом дослідів.
Якщо вважати, що коефіцієнт тертя чорнозему по металу дорівнює 

0,6, то межі зміни кута входження будуть 121 °> α >59°. Цей розрахунок 
вказує на доцільність застосування сошників, у яких    тобто пря-
мий кут входження.

Такий сошник, створений на кафедрі «Сільськогосподарських ма-
шини» ХДТУСГ, випробуваний, показав переваги порівняно з серійни-
ми робочими органами. Це сошник з прямим кутом входження в ґрунт 
(рис. 5.38).

Лобова поверхня в поперечному перерізі являє собою дугу кола, яка 
плавно переходить у вертикально поставлені паралельні щоки; розтруб 
закінчується зверху воронкою для насіннєпроводу.

Сошник спирається на опорну пластину, яка ззаду закінчується 
гребінкою з зубами, відігнутими вниз. Задня стінка сошника викона-
на криволінійною й здійснює роль напрямника насіння, а в передній 
частині в середині розтруба встановлено криволінійний відбивач, який 
спрямовує насіння так, що горизонтальна складова швидкості його 
потоку спрямована в бік, протилежний руху сошника. До бокових щік 
ззаду шарнірно прикріплюється ущільнювач-сепаратор ґрунту.

У дискових сошниках площини дисків виконують роль щік, а пе-
редня частина дисків замінює наральник. Тому на розміри й форму 
борозни впливають не тільки кут між дисками, а й висота розміщення 
точки стику кромок дисків.

Нехай точка М стику дисків знаходиться на висоті, яка визначаєть-
ся кутом α

1
 нахилу радіуса ОМ = r (рис. 5.37, в) до вертикалі, а кут роз-

рис. �.38. Експериментальній сошник з прямим кутом входження в ґрунт.

хилу дисків – ψ. Якщо розрізати диски по їх горизонтальному радіу-
су, розвернути половини дисків на  та сумістити їх з горизонтальною 
площиною, то відстань ВС буде шириною борозни В

1
, яку відкриває 

сошник. З трикутника ВМС одержимо:

Але  (5.31)

Коли точка М стику піднята надто високо       , кожен з дисків 
працює окремо та проводить самостійну борозну, що не відповідає 
агротехнічним правилам при звичайному посіві та використовується 
в дводисковому сошнику для вузькорядних посівів.

З виразу (5.31) можна визначити кут ψ. Оскільки висота h точки 
стику дисків над опорною площиною,

то:  (5.32)

Взаємодія  сошника  з  насінням.  Рівномірно розподілити насіння 
в ґрунті й розмістити його в кращих умовах можна таким чином: вста-
новити у розтрубі сошника пластину з відхиленням назад верхнього 
її кінця, по якій насіння ударяється й відкидається, до носка сошни-
ку; крім застосуванням в сошнику пластини (напрямника), в передній 
частині розтруба встановити відбивач насіння з відхиленням його ниж-
нього кінця, який спрямовує швидкість польоту насіння відносно сі-
валки назад; оснастити сошник щоками, які утримують стінки борозни 
від осипання на той час, доки все насіння висипиться на дно борозни.

У сошнику з напрямником й відбивачем падіння насіння може від-
буватися двома шляхами. Перший, коли воно потрапляє на напрямник 
(задню стійку), а потім, ковзаючи по ньому, опиняється на відбива-
чеві. По відбивачу насіння проковзує вниз та вкладається на дно бороз-
ни, причому горизонтальна складова швидкості його польоту напрям-
лена в бік, протилежний руху сошника. Другий – коли насіння відразу 
потрапляє на відбивач, а далі рухається так, як в першому випадку.

Для знаходження оптимальних поверхонь напрямника й відбивача 
насіння, які задовольняють агроексплуатаційним вимогам, необхідно 
визначити характер руху точки в залежності від заданих сил.

За методикою П. М. Василенка диференційними рівняннями руху 
є такі:

 (5.33)

Після перетворень та рішень цих рівнянь одержують вирази для на-
прямника й відбивача в параметричній формі.

Найбільшу рівномірність розподілу насіння забезпечують експери-
ментальні сошники з прямим кутом входження в ґрунт та напрямника-
ми й відбивачами, найменшу – дискові.
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питання для самоконтролю:

1. Який робочий процес має сошник?
2. Який рух мають насінини у сошнику?
3. Яка форма та розміри борозни утворюються від сошнику?
4. Від чого залежить робота сошнику?
5. Як проаналізувати роботу сошників?
6. Яка є взаємодія сошнику з ґрунтом?
7. Яка є взаємодія сошнику з насінням?
8. Від чого залежить рівномірність розподілу насіння?

�.1�. робочі органи для загортання борозен

При сівбі, садінні сільськогосподарських культур борозни, що утво-
рюються після проходу сошників сівалок та садильних машин, присипа-
ються ґрунтом лише частково за рахунок розсадотримачів їх стінок. Для 
повного загортання борозен, вирівнювання поверхні поля, загортання 
насіння (рослин) на задану глибину використовують спеціальні при-
строї, які приєднують до сошників або рами сівалки чи садильних ма-
шин. Це загортачі, шлейфи, боронки, котки, диски та інше. Викорис-
товують також комбінації з двох-трьох пристроїв.

Загортачі бувають пальцьові та полицеві. Пальцьові (рис. 5.39, а, б)  
застосовують, в основному, для загортання вузьких та неглибоких бо-
розен. Вони виготовлені у вигляді загострених зубів 1 на пружинних 
стійках 2 або наральниках, прутиків циліндричного та овального пере-
різів. Загортачі кріпляться жорстко до бруса, з’єднаного з механізмом 
підіймання сошників, або шарнірно до корпуса сошника. Застосову-
ють їх, здебільшого, на зернових сівалках.

шлейфи бувають кільцеві та ланцюгові (рис. 5.39, в, г). Вони призна-
чені для загортання вузьких й неглибоких борозен та вирівнювання ґрун-
ту. Їх застосовують, в основному, на зернових та зернотрав’яних сівалках.

Боронки (рис. 5.39, д) – масивні кільця або невеликі плоскі рамки 
з жорстко прикріпленими до них зубами. Їх використовують для загор-
тання глибоких та широких борозен.

У процесі роботи зуби 10 борінок загортають глибокі борозни, подріб-
нюють грудки, вирівнюють поверхню поля. Боронки встановлюють на зер-
нових вузькорядних сівалках та деяких картоплесадильних машинах.

котки використовують пневматичні й металеві, а за формою обо-
да – циліндричні, клиноподібні, конічні з вигнутим та ввігнутим про-
філями. Котки мають горизонтальну або похилу осі обертання.

Циліндричні пневматичні котки (рис. 5.39, е, є) застосовують на бу-
рякових, кукурудзяних, овочевих та інших сівалках.

Клиноподібні котки (рис. 5.39, з) мають порожнисті корпуси 17 з кли-
ноподібним профілем обода. Застосовують їх на зернових сівалках, при-
значених для роботи на ґрунтах, що піддаються вітровій ерозії. Такі кот-
ки формують гребенисту поверхню та добре ущільнюють ґрунт.

Конічні котки (рис. 5.39, і, к) застосовують на розсадосадильних 
машинах, овочевих, кукурудзяних та інших сівалках. Ободи 18 мають 
конічну поверхню та спрямовані вершинами один до одного. При пере-
міщенні котків вони зсувають ґрунт з стінок борозни в центр рядка, за-
гортають насіння або розсаду та ущільнюють ґрунт з обох боків рядка.

Полицеві загортачі (рис. 5.39, є, ж) являють собою невеличкі поли-
ці 14, 15, плоскі або криволінійні поверхні лівого та правого напрям-
ку. Кріпляться полицеві загортачі до сошника жорстко або шарнірно.

Їх застосовують для загортання насіння овочевих культур, цукро-
вих буряків.

диски  використовують, в основному, сферичні. Сферичні диски 
(рис. 5.39, л) призначені для загортання глибоких та широких боро-
зен. Встановлюють їх, здебільшого, на картоплесадильних машинах.

Поворотом вісі 21, дисків 20 регулюють висоту гребеня.

питання для самоконтролю:

1. Які є види робочих органів для загортання борозни?
2. Яке призначення загортачів борозни?

рис. �.39. Робочі органи для загортання борозен: а, б – пальцьові 
загортачі; в – шлейф кільцевий; г – шлейф ланцюговий; д – борінка 
кільцева; е – прикочувальний коток; є – коток з розсадозагортачами;  
ж – полицеві загортачі з котком; з – коток клиновидний; і, к – котки 

конічні; л – дискові загортачі; 1,10 – зуб; 2 – стійка; 3 – скоба;  
4 – наральник; 5 – сошник; 6, 8, 9 – кільце; 7, 12 – ланцюг; 11, 13,  

16 – обгумований коток;14, 15 – полиця; 17 – клиноподібний коток;  
18, 19 – коток конусоподібний; 20 – сферичний диск; 21 – піввісь.
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лабораторна робота №7

Тема: Вивчення будови та конструкції посівних машин.
Мета роботи: вивчити призначення, будову та конструкцію посів-

них машин.

порядок виконання роботи:

1. Ознайомитися з агротехнологічними рекомендаціями та технічни-
ми характеристиками, висунутими до посівних машин.

2. Вивчити загальну будову та регулювання посівних машин.
3. Вивчити класифікацію посівних машин.
4. Ознайомитися зі схемою начіпки та приєднання посівних машин 

до трактору, ймовірними несправностями у роботі та способами їх 
усунення, з технічним обслуговуванням та заходами безпеки. 

Завдання роботи:

1. Визначити призначення та агротехнологічні рекомендації сівби.
2. Надати характеристику посівних машин, залежно від призначення.
3. Описати будову, замалювати схему або блок схему посівної машини.
4. Надати характеристику робочих органів посівної машини згідно 

табл. 1.
Таблиця 1

Загальна характеристика робочих органів посівної машини

№ 
з/п

найменування робочого органу
Технічні 

характеристики
призначення 
регулювань 

1 Сошник

2 Котушково-висівний апарат

3 Пневматично-висівний апрат

5. Знайти кількість зерна на одном погонном метрі, якщо маса 1000 
зерен 32 г та рядкова сівалка встановлена на норму вісіва 160 кг/га.

6. Зробити висновки, щодо будови та конструкції сучасних 
плугів.

Список рекомендованої літератури:

	Войтюк Д.Г. Сільськогосподарські та меліоративні машини : 
Підручник / Д.Г.Войтюк, В.О. Дубровін, Т.Д. Іщенко та ін. – К. : Вища 
освіта, 2006. – 544 с.

	Заїка П. М. Теорія сільськогосподарських машин : [том 1, час-
тина 2. ]. / Машини для сівби та садіння; за ред. П. М. Заїка– Харків : 
Око, 2002. – 452 с.

Роботу виконав   ____________ _____________ 
підпис    П.І.Б

Роботу прийняв  ____________ _____________
підпис    П.І.Б

«__» _______ ____ р.

6. Машини длЯ СадіннЯ

6.1. робочі органи машин для садіння

На машинах для садіння використовують такі робочі органи: са-
дильні апарати, сошники та пристрої для загортання борозен. Садильні 
апарати застосовують дискові, елеваторні (ланцюгові, стрічкові, тро-
сові), барабанні, голчасті. Найбільш поширені дискові, ланцюгові та 
стрічкові з ложечками садильні апарати.

дисковий  з ложечками  садильний апарат складається з диска 1 
(рис. 6.1, а), на якому з одного боку закріплені ложечки 2, а з друго-
го – проти кожної ложечки – підпружинені затискачі 4. Затискач має 
палець, відвідний важіль й пружину 5. Під дією пружини палець притис-
кається до ложечки. Відводяться пальці від ложечок, коли важіль затискача 
набігає на шину-копір. Шина закріплена на рамі з боку розміщення затис-
качів, поряд з диском. Диск закріплений жорстко на приводному валу.

ланцюговий з ложечками садильний апарат має безкінечний втули-
ково-роликовий ланцюг, на якому у шаховому порядку з певним кро-
ком закріплені ложечки.

Ланцюг з ложечками переміщується через живильний ківш, ложеч-
ки 7 (рис. 6.1, б) захоплюють бульби, які далі переміщуються ланцю-
гом до сошника. Зайві бульби скидаються пластинчастими пружинами 
10 – назад у живильний ківш. Такі садильні апарати, здебільшого, за-
стосовують для садіння яровизованих бульб картоплі.

На розсадосадильних машинах встановлюють садильні апара-
ти, в основному – дискові, з розсадотримачами, та на окремих – з роз-
подільниками. Дисковий розсадотримаючий апарат складається з диска 
15 (рис. 6.1, г), коробчастої стійки з нерухомою пластиною 21, рухомої 
пластини 19 з гумовою губчастою накладкою 22, колінчастого стрижня 18 
з пружиною 17. На колінчастий кінець стрижня надітий ролик 16. Кінець 
стрижня з’єднаний з пластиною 19. При обертанні садильного диска 15 
ролик 16 набігає на лекало, закріплене на рамі секції, та повертає стрижень 
з рухомою пластиною, яка притискається до нерухомої пластини, стійка-
розсадотримач закривається. Для садіння розсади в горщечках на верхній 
частині розсадотримачі над пластинами закріплюють спеціальну вилку 20 
для утримання горщечка при обертанні садильного диска.

Садильний апарат садильної машини складається з зарядного ко-
нусного диска 25 (рис. 6.1, д), ведучого восьмигранного диска 23, конусів 
24, веденого диска 27, виштовхувачів 28 та механізмів приводу дисків.

Коренеплоди укладають вручну на зарядний диск 25 хвостовою час-
тиною вниз до його центра. Диск, обертаючись з частотою 19,2 хв– 1, пе-



168 169

реміщує коренеплод до вихідного вікна, де він випадає в конус, вста-
новлений на ведучому диску 23. При переміщенні конуса в нижню 
частину він заходить у ґрунт. Одночасно розсадотримач 28 заходить 
у конус, утримує коренеплод та повертає рухому частину конуса. Далі 
конус виноситься ведучим диском з ґрунту, а коренеплід залишається.

рис. 6.1. Садильні апарати: а – дисковий з ложечками; б – ланцюговий 
з ложечками; в – ланцюг з ложечками; г – розсадосадильної машини;  

д – розсадотримачів машини; 1, 15 – диск; 2, 7 – ложечки; 3 – кронштейн;  
4 – затискач; 5, 10, 17 – пружина; 6 – важіль; 8 – ланка втуликово-роликового 

ланцюга; 9 – подільник; 11 – рухомий скатний лоток; 12 – підпружинений 
клапан (датчик); 13 – живильний ківш; 14 – кожух; 16 – ролик;  

18 – стрижень; 19 – рухома пластина; 20 – вилка; 21 – нерухома пластина;  
22 – пориста гума; 23 – ведучий диск; 24 – конус; 25 – зарядний диск;  

26 – редуктор; 27 – ведений диск; 28 – розсадотримач; 29 – копіююче колесо.

питання для самоконтролю:

1. Які є види робочих органів машин для садіння?
2. Яке призначення мають садильні машини?
3. Які складові частини мають садильні апарати?

6.2. Основні параметри, агрератування та принцип дії

картоплесадильні машини. Для садіння картоплі рядковим способом 
застосовують картоплесадильні машини КСМ–4А; КСМ–4; КСМ–6А;  
КСМ–8; КСМГ– 6А; КС–4; КС–4Т.

картоплесадильні машини, напівначіпні кСМ– 4; кСМ– 4а призна-
чені для садіння не яровизованої картоплі рядковим способом з одно-
часним внесенням у рядки мінеральних добрив. Агрегатують їх з трак-
торами класу 1,4-3,0.

Основними складовими одиницями картоплесадильної машини 
КСМ–4 є дві пари туковисівних апаратів 1 (рис. 6.2), два живильних 
ковші 6, чотири садильних апарати з ложечками, основний 9 та заван-
тажувальний 10 бункери, сошники 16, загортальні диски 15, боронки 
14, стабілізатор 12, розпушувачі слідів коліс 11, два опорних пневма-
тичних й два металевих 19 колеса, механізм передач 20, рама, причіп-
ний пристрій, гідроциліндри з маслопроводами, два гідрофікованих 
маркери та система сигналізації.

рис. 6.2. Картоплесадильна машина КСМ–4: 1 – туковисівний 
апарат; 2 – шина-копір; 3 – затискач; 4 – ложечка; 5 – шнек; 6 – живильний 

ківш; 7 – зрушувач; 8 – розсадотримач; 9 – бункер основний; 10 – бункер 
завантажувальний; 11 – розпушувач; 12 – стабілізатор; 13 – опорні колеса;  

14 – борінка; 15 – загортач дисковий; 16 – сошник; 17 – щитки; 18 – опорне 
колесо сошника; 19 – опорне переднє колесо; 20 – механізм приводу;  

21 – тукопровід.
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Бункер 10 призначений для завантаження бульбами основного бун-
керу 9. У робочому положенні він опускається гідроциліндрами на поверх-
ню поля, а транспортні засоби (самоскиди) завантажують його насінням 
картоплі. Потім гідроциліндрами переміщують бункер вгору, а бульби 
самопливом надходять в основний бункер 9, який має похиле дно зі 
струшувачами 8. У передній стінці бункера є вікно й заслінка, положен-
ня якої регулюють гвинтовим механізмом. На продовженні дна основно-
го бункера знаходиться живильний ківш 6. У його днищі встановлений 
шнек 5, який переміщує бульби до садильних апаратів.

Садильний апарат складається з диска, ложечок 4, підпружинених 
пальців (затискачів) 3 й валу. Ложечки рівномірно закріплені на дис-
ку. Підпружинені пальці шарнірно з’єднані з ложечками. У живиль-
ному ковші до рами садильної машини кріпиться шина-копір 2. При 
обертанні диска важелі пальців переміщуються по шині, а палець від-
ходить від ложечки.

Сошник складається з пологого корпуса, носка, поличок, лотка для 
спрямування потоку мінеральних добрив. У передній частині сошника 
кріпиться копіювальне колесо 18. Сошник з’єднується з рамою садиль-
ної машини розсадотримачів механізмом. За сошником розміщені два 
сферичних загортальних диски 15 та пальцьові борінки 14. Диски 15 
встановлені під певним кутом до напрямку руху.

Механізм передач картоплесадильної машини складається з редук-
тора та ланцюгових передач.

Стабілізатор 12 призначений для стійкості ходу картоплесадильної 
машини на схилах.

Робочий процес. Бульби картоплі з основного бункера 9 надходять 
до живильних ковшів 6. Струшувачі 8, зрушувачі 7 сприяють плавно-
му надходженню бульб у ковші. Диски садильних апаратів обертають-
ся, а їх ложечки 4 опускаються в живильні ковші та захоплюють по 
одній бульбі. При виході з ковша палець затискача притискається до 
ложечки та утримує бульбу. Як тільки ложечка з бульбою надходить до 
сошника 16, важіль пальця набігає на шину-копір 2, відхиляється, та 
бульба падає в сошник. Попередньо туковисівні апарати 1 подають мі-
неральні добрива в тукопровід, а далі вони потрапляють у передню час-
тину сошника та в борозну. За рахунок розсадотримача борозни доб-
рива присипаються шаром ґрунту, а потім на цей ґрунт падають бульби 
картоплі. Загортаються борозни ґрунтом за допомогою дискових загор-
тачів 15 та борінок 14.

Ширина захвату картоплесадильної машини – 2,8 м. Робоча швид-
кість – 6-9 км / год. Продуктивність – до 2,5 га / год.

Регулювання. Подачу бульб у живильний ківш регулюють зміною 
положення заслінки, густоту садіння картоплі – частотою обертання са-

дильних дисків за допомогою змінних зірочок (13, 15, 17, 18, 20, 22 зуб-
ців) на проміжному валу механізму привода. Кут входження сошника 
у ґрунт регулюють зміною довжини верхньої ланки механізму підвіски 
сошника, глибину ходу сошників – переміщенням за висотою копію-
вальних коліс сошникових секцій та передніх опорних коліс садильної 
машини, глибину загортання бульб картоплі та форму гребенів – по-
воротом загортальних сферичних дисків та пружинами натискних 
штанг, дозу внесення мінеральних добрив – переміщенням важеля ре-
гулятора туковисівного апарата.

картоплесадильна машина, напівначіпна кСМ–4а має на садильно-
му диску овальні ложечки. Це забезпечує садіння бульб усіх розмірів 
без заміни ложечок. Туковисівні апарати – спірально-гвинтовий. Ме-
ханізм привода садильних апаратів – розсадотримач, ланцюговий, з пе-
ресувними блоками зірочок.

картоплесадильна  машина,  напівначіпна,  восьмирядкова  кСМ–8 
має будову та робочі процеси такі, як садильна машина КСМ–4А.

Робоча ширина захвату садильної машини – 5,6 м. Робоча швид-
кість – 6-9 км / год. Продуктивність – 3,2-5,0 га / год. Агрегатують з трак-
торами класу 3.

картоплесадильні  машини  кСМ–4а–1;  кСМ–6а–1;  кСМ–8-1 
призначені для роботи на кам’янистих ґрунтах. Вони укомплектовані 
сошниками з запобіжниками.

картоплесадильні  машини  кСМг–4а,  кСМг–6а  створені на базі 
садильних машин КСМ–4А; КСМ–6А та призначені для садіння 
картоплі в попередньо нарізані на полі гребені з шириною міжрядь 
70 см. Робоча швидкість картоплесадильних машин 6-9 км / год. Агрега-
тують їх з тракторами класу 1,4-3. Продуктивність картоплесадильних 
машин КСМГ–4А – 1,7-2,5, а КСМГ–6А – 2,5-3,8 га / год.

картоплесадильні  машини  кС–4;  кС–4Т  напівначіпні та призна-
чені для садіння картоплі гладким або гребеневим способами. Агре-
гатують їх з тракторами класу 2. Ширина захвату – 2,8-3,0 м. Робоча 
швидкість – до 10 км / год. Продуктивність – 1,5-2,2 га / год. Вантажо-
місткість бункера для картоплі – 1800 кг.

картоплесадильна машина л–202 начіпна, призначена для садіння 
яровизованих й не яровизованих картоплин рядковим способом.

Ширина захвату садильної машини – 2,8 м. Робоча швидкість – до 
10 км / год. Продуктивність – 1,2-2,4 га / год. Агрегатують з тракторами 
класу 1,4.

картоплесадильна машина СаЯ–4а призначена для садіння ярови-
зованих й непророщених картоплин рядковим способом з міжряддям 
70 см з одночасним внесенням мінеральних добрив.



172 173

Картоплесадильна машина, напівначіпна, автоматизована, її агре-
гатують з тракторами класу 1,4-3,0 та комплектують гідрофікованими 
маркерами МГ–1.

Складається з двох туковисівних апаратів 1 (рис. 6.3), двох живиль-
них ковшів 5, чотирьох садильних апаратів з ложечками 4, двох бун-
керів 6 з транспортерами 7, чотирьох сошникових секцій, загортальних 
дисків, двох опорних пневматичних 10 та двох металевих коліс, ме-
ханізму передач, стабілізатора 9, рами та пристрою для автоматичного 
регулювання кількості картоплі у живильному ковші.

Садильні та туковисівні апарати приводяться в рух від ВВП трак-
тору.

Робочий процес. Транспортер 7 подає картоплю з бункеру 6 в живиль-
ний ківш 5. Підпружинена заслінка бункеру вирівнює шар картоплі, що ру-
хається, та вона падає на клапан, а далі – в живильний ківш. Звідти вони 
захоплюються ложечками 4 садильного апарату й спрямовується до сош-
нику 13, який утворює борозну. Одночасно в передню частину сошника 
туковисівним апаратом 1 подаються мінеральні добрива, що присипа-
ються невеликим шаром ґрунту, на який падає з сошника картопля. За-
гортаються борозни частково за рахунок розсадотримача ґрунту зі стінок 
борозни, а в основному – сферичними дисками 12.

При садінні, на розсадотримачі до дисків приєднують боронки, які 
вирівнюють поверхню поля.

Садильний апарат має собою безкінечний втулково-роликовий 
ланцюг, на якому розміщені ложечки 4 у шаховому порядку.

У живильному ковші 5 встановлений автоматичний пристрій 11.  
При зменшенні рівня картоплі у ковші піднімається клапан електрич-
ного датчика, який замикає контакти, після чого включається в роботу 
транспортер 7 бункера. За потреби транспортер можна включати вми-
качем електромагнітної муфти.

Якщо ложечка 4 захопить більше однієї картоплини, то пружинні 
скидачі видаляють зайву, і вони по лотку 2 скочуються у живильний 
ківш.

До садильної машини приєднані розпушувачі 8 слідів коліс, які 
розпушують ущільнений ґрунт. Якщо садильна машина працює на схи-
лах, то стабілізатор 9 утримує її від сповзання.

Залежно від розмірів картоплини встановлюють на садильному 
апараті змінні подільники з пружинами. Для великих картоплин вста-
новлюють широкі подільники, а для дрібних – вузькі.

Норму садіння регулюють двома змінними зірочками (28, 36 зуб-
ців) у механізмі передач садильної машини.

Ширина захвату садильної машини – 2,8 м. Робоча швидкість – 
5-6,3 км / год. Продуктивність – 1,4-1,7 га / год.

розсадосадильні машини застосовують для садіння розсади овочевих 
(капусти, помідорів та роз.) та ефіроолійних культур, тютюну, суниць 
у горщечках або без них широкорядним та стрічковим способами, а та-
кож сіянців, живців дичок плодово-ягідних культур. Використовують 
розсадосадильні машини СКН–6А; МРП–5,4 та інші.

Машина Скн–6а складається з шести садильних секцій, двох опорно-
приводних коліс 1 (рис. 6.4), механізму передач, двох маркерів, рами, по-
ливної системи з двома резервуарами 16 для води, тенту 8, стелажів 15 для 
розсади. На машині встановлена сигналізація для подачі робітником звуко-
вого сигналу трактористу про початок руху агрегату або про його зупинку.

Кожна садильна секція складається з садильного апарату дисково-
го типу з розсадотримачів 5 (рис. 6.4, а), сошника 10, двох розсадотри-
мачів котків 9, переднього 11 та заднього 7 сидінь для робітників, двох 
полиць 6 для ящиків з розсадою й ланцюгової передачі.

Садильний апарат складається з металевого диска 8, правих та лі-
вих розсадотримачів 5, правого 4 й лівого 3 лекал. Розсадотримачі вста-
новлені по периметру диска з обох боків та кріпляться до нього гвинта-
ми. Праві та ліві розсадотримачі мають однакову будову. Кожний з них 
складається з коробчастої стійки з нерухомою пластиною 17, рухомої 
частини 15 з гумовою губчастою накладкою 18, стрижня 14 з пружи-
ною 13 та капронового або гумового ролика 12. Губчаста накладка 18 
запобігає пошкодженню розсади. Садильні диски приводяться в рух від 
опорно-приводних коліс 1 (рис. 6.4) за допомогою ланцюгових передач 
та коробки передач 12.

рис. 6.3. Функціональна схема картоплесадильної машини САЯ–4А:  
1 – туковисівний апарат; 2 – лоток; 3 – пружина; 4 – ложечка садильного 

апарата; 5 – живильний ківш; 6 – бункер; 7 – транспортер бункера;  
8 – розпушувач сліду коліс; 9 – стабілізатор; 10 – опорне пневматичне 

колесо; 11 – автоматичний пристрій; 12 – диск; 13 – сошник; 14 – опорне 
колесо сошника; 15 – рама.
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Водополивна система садильної машини складається з двох резер-
вуарів 16 для води, встановлених на тракторі, трубопроводу 14, фільт-
ра, крана й дозувального пристрою 11. Від резервуарів вода по трубо-
проводах 14 надходить до кранів, а далі спрямовується до дозувальних 
пристроїв 11, а потім у сошник 3.

Під час руху машини сошники 3 садильних секцій розкривають 
борозни у ґрунті. Від опорно-приводних коліс 1 за допомогою переда-
вального механізму приводяться в рух диски 4 садильних апаратів. Са-
дильниці беруть розсаду з ящиків 6, укладають її у відкриті розсадотри-
мачі 5 коренем до себе й утримують до затискання рухомою частиною 
розсадотримачі. Передня садильниця вкладає розсаду в правий розса-
дотримач, а задня – у лівий. Розсадотримачі утримують розсаду, поки 
диск 4 не перемістить її в нижню частину. При входженні в борозну роз-
садотримач відкривається, розсада звільняється й падає на дно бороз-
ни. В момент знаходження розсади в нижній частині диска включаєть-
ся в роботу дозувальний пристрій 11 поливної системи, вода надходить 
у внутрішню порожнину сошника й по жолобу потрапляє під корені 
розсади. Загортаються корені розсади ґрунтом за рахунок розсадотри-
мача стінок борозни та за допомогою розсадотримаючих котків 9. Ці 
котки також ущільнюють ґрунт з обох боків рослин.

рис. 6.4. Функціональна схема розсадосадильної машини СКН–6А:  
1 – опорно-приводне колесо; 2, 7 – переднє та заднє сидіння;  

3 – сошник; 4 – диск садильного апарату; 5 – розсадотримач; 6 – ящик 
з розсадою; 8 – тент; 9 – прикочувальні котки; 10 – поливна трубка;  

11 – дозувальний пристрій; 12 – коробка передач; 13 – ланцюгова 
передача; 14 – трубопровід; 15 – стелаж; 16 – резервуар; 17 – ежектор.

При садінні розсади в горщечках садильниці беруть з ящичків по 
одному горщечку з рослиною кладуть їх на опорні вилки, що встанов-
люються на розсадотримачів та продовжують утримувати до момен-
ту закриття розсадотримачів. Далі робочий процес проходить як при 
садінні розсади без горщечків.

При садінні розсади з кроком до 35 см вода подається постійно 
в борозну, суцільний полив, а при більшому кроці – порційно під кож-
ну рослину по 0,4-0,5 л.

Регулювання. Крок садіння (10-140 см) регулюють встановленням 
певної кількості (2, 4, 6, 8, 12) розсадотримачів на диску, зміною часто-
ти обертання дисків шляхом переключення коробки передач та підби-
рання зірочок ланцюгової передачі.

Перевірку кроку садіння розсади визначають за формулою:

         (6.1)

де N – норма садіння розсади, шт / га; b – ширина міжряддя, м.

Частоту садіння розсади (частоту подачі рослин у розсадотримачі) 
розраховують з виразу:

         (6.2)

де ν
M

 – швидкість руху посівного агрегату, м / с.

Моменти закриття розсадотримачів після вкладання розсади та 
відкриття при садінні регулюють переміщенням лекал у пазах трима-
чів, глибину ходу сошників в межах 8-22 см – переміщенням по отво-
рах їх стійок відносно рами секції (зміщення на один отвір забезпечує 
зміну ходу сошника на 25 мм) та переміщенням прикочувальних котків 
по висоті.

Ширина захвату – 3,6-4,2 м. Робоча швидкість – до 3,5 км / год. Про-
дуктивність – до 1,4 га / год.

пристрої до машини Скн–6а (рис. 6.5). пристрій пнБ–6 призна-
чений для нарізування поливних борозен одночасно з садінням розса-
ди. Складається з трьох правих та трьох лівих секцій борознорізів, двох 
поздовжніх брусів, поперечного бруса та розкосу. Поздовжні бруси 
з’єднуються з брусом рами розсадосадильної машини.

Секція борозноріза складається зі сферичного диску, полиці, підвіс-
ки, пружини та стійки. Диск встановлений на осі під кутом 27° до на-
прямку руху (кут атаки). Диск, обертаючись, утворює поливну бороз-
ну, полиця видаляє ґрунт з борозни та ущільнює її стінку. При наїзді 
на перешкоду диск піднімається, а опускається під дією пружини.

Глибина ходу диска з полицею залежить від стискання пружини 
підвіски.
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пристрій  пТр–3  використовується для садіння розсади овоче-
вих культур на грядках та гребенях. Складається з кронштейну, який 
кріпиться до бруса машини. Забезпечує опускання опорно-при-
водних коліс машини СКН–6А на максимальну глибину борозни 
(20-25 см).

пристрій  пнл–1100  призначений для начіплювання машини 
Скн–6а на гусеничні трактори. Має два поздовжніх бруси з майдан-
чиками для кріплення стійок резервуарів.

Машина  розсадосадильна  Мрп–�,4  призначена для садіння роз-
сади овочевих та інших культур на рівному полі або грядках з кроком 
садіння 12-100 см.

Машина може комплектуватись пристроями ппр–�,4 для виро-
щування овочевих культур за астраханською технологією, пнБ–6-01 – 
для нарізування поливних борозен та пнл–1100-01 – для навішуван-
ня на гусеничні трактори двох резервуарів для води.

рис. 6.�. Садильна секція (а), розсадотримач (б) та пристрою для порційного 
поливання (в) розсадосадильної машини СКН–6А: 1 – рама секції;  
2 – кожух приводного ланцюга; 3 – ліве лекало; 4 – праве лекало;  

5 – розсадотримач;6 – полиця для ящиків розсади; 7 – заднє сидіння;  
8 – диск садильного апарата; 9 – прикочувальний коток; 10 – сошник;  

11 – переднє сидіння; 12 – ролик; 13 – пружина; 14 – колінчастий стрижень; 
15, 17 – пластина; 16 – знімна вилка для підтримання горщечка;  
18 – накладка губчаста; 19 – дозувальний пристрій поливання;  
20 – фіксуюча втулка; 21 – тяга повороту заслінки; 22 – важіль;  

23 – поливний диск; 24 – штовхаючий ролик.

Агрегатують машину в дев’ятирядному варіанті з тракторами класу 
2 або 3, а в шестирядному – 1,4. Ширина захвату – 5,4 м. Робоча швид-
кість – 0,2-1,8 км / год. Продуктивність – до 1 га / год.

розсадосадильні  машини  МрУ–4;  МрУ–6  за будовою та робочим 
процесом аналогічні Скн–6а. Ці машини забезпечують садіння розса-
ди з кроком від 12 до 100 см. Вони можуть забезпечувати роботу машини 
без дозаправлення розсадою по довжині гону 800 метрів. На машинах 
передбачена можливість заміни дискового садильного апарату на апа-
рат для садіння розсади в горщечках, вирощеної в коміркових касетах.

Ширина захвату машин відповідно – 2,8 або 4,2; продуктивність – 
до 3000 шт / год.

Серед зарубіжних конструкцій розсадосадильних машин застосо-
вують чотири- або шестирядкові самохідні машини, які за один прохід 
ущільнюють ґрунт в рядку, прокладають на поверхні поля вологоутри-
муючу плівку шириною 80-140 або 80-190 см, роблять у ній отвори, про-
водять садіння розсади у борозни з одночасним поливом й присипан-
ням плівки ґрунтом.

Висадкосадильні машини застосовують для садіння маточних коре-
неплодів буряків та моркви з шириною міжрядь 70 см.

Висадкосадильна  машина  ВпС–2,8а  призначена для садіння ма-
точних коренеплодів цукрових буряків та моркви з кроками відповідно 
40, 55, 70 см та 30-35 см. Агрегатують машину з тракторами класу 2 або 3.

ВПС–2,8А складається з основної рами 8 (рис. 6.6), бункера для 
коренеплодів 1 з двома транспортерами в нижній частині, чотирьох 
садильних апаратів роторного типу, зарядних дисків 3, лотків-накопи-
чувачів 2, копіруючих коліс 11 садильних секцій, задніх прикочуючих 
13 та передніх опорних коліс 10, загортачів 12, розпушувачів 9, шлей-
фів 14, маркерів, механізмів приводу й підіймання секцій, сидіння для 
робітників.

Садильні апарати, зарядний диск та транспортери приводяться 
в рух від ВВП трактору.

Робочий процес. З бункеру 1 коренеплоди транспортером 17 пода-
ються в лотки-накопичувачі 2. Робітники беруть по два коренеплоди та 
укладають їх в зарядні конусні диски 3, що обертаються так, щоб хвос-
това частина була спрямована вниз до центра диска. З зарядних дис-
ків коренеплоди через вікна випадають в садильні конуси 7, закріплені 
шарнірно на ведучих дисках садильного апарата. Ці диски, обертаю-
чись, переміщують конуси з коренеплодом у нижню частину. Тут конус 
входить у розпушений ґрунт на задану глибину. Одночасно виштовху-
вачі 16 заходять у конус та утримують коренеплід, рухома частина кону-
са повертається, і він виходить з ґрунту. Заробка коренеплодів у ґрунті 
проводиться загортачами 12 та прикочуючими колесами 13, а вирів-
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нюється ґрунт шлейфами 14. Глибину садіння (270-320 мм) регулюють 
копіруючими колесами, а глибину розпушення ґрунту – переміщенням 
розпушувачів по висоті.

Робоча ширина захвату машини – 2,8 м. Місткість бункера – 
3000 кг. Робоча швидкість машини – 1,8-3,5 км / год. Продуктивність – 
до 0,8 га / год.

Питання для самоконтролю:

1. Які є види картоплесадильних машин?
2. Який робочий процес має картоплесадильна машина?
3. Які складові частини мають картоплесадильні машини?
4. Які є види розсадосадильних машин?
5. Який робочий процес має розсадосадильна машина?
6. Які складові частини мають розсадосадильні машини?
7. Які є види високосадильних машин?
8. Який робочий процес має високосадильна машина?
9. Які складові частини мають високосадильні машини?

рис. 6.6. Функціональна схема високосадильної машини ВПС–2,8А:  
1 – бункер; 2 – лоток-накопичувач; 3 – диск зарядний; 4 – вікно диска;  

5 – сидіння; 6 – диск ведучий; 7 – конус; 8 – основна рама;  
9 – розпушувач; 10 – передніопорні колеса; 11 – копіруюче колесо;  

12 – загортач; 13 – задні прикочуючі колеса; 14 – шлейф;  
15 – ведений диск; 16 – виштовхувач; 17 – транспортер бункера.

лабораторна робота №8

Тема: Вивчення будови та конструкції машин для садіння.
Мета роботи: вивчити призначення, будову та конструкцію машин 

для садіння.

порядок виконання роботи:

1. Ознайомитися з агротехнологічними рекомендаціями та технічни-
ми характеристиками, висунутими до машин для садіння.

2. Вивчити загальну будову та регулювання машин для садіння.
3. Вивчити класифікацію машин для садіння.
4. Ознайомитися зі схемою начіпки та приєднання до трактору, ма-

шин для садіння, ймовірними несправностями у роботі та способа-
ми їх усунення, з технічним обслуговуванням та заходами безпеки. 

Завдання роботи:

1. Визначити призначення та агротехнологічні рекомендації садіння.
2. Надати характеристику машин для садіння, залежно від призначення.
3. Описати будову, замалювати схему або блок схему машини для садіння.
4. Надати характеристику робочих органів машини для садіння згідно 

табл. 1.
Таблиця 1

Загальна характеристика робочих органів машини для садіння

№ 
з/п

найменування  
робочого органу

Технічні 
характеристики

призначення 
регулювань 

1 Сошник

2 Садильний апарат

3 Розсадотримач

5. Знайти крок висаджування картоплі, якщо норма висаджування 
50000 клубнів/га, а ширина міжряддя 0,7 м.

6. Зробити висновки, щодо будови та конструкції сучасних плугів.

Список рекомендованої літератури:

	Войтюк Д.Г. Сільськогосподарські та меліоративні машини : 
Підручник / Д.Г.Войтюк, В.О. Дубровін, Т.Д. Іщенко та ін. – К. : Вища 
освіта, 2006. – 544 с.

	Заїка П. М. Теорія сільськогосподарських машин : [том 1, час-
тина 2. ]. / Машини для сівби та садіння; за ред. П. М. Заїка– Харків : 
Око, 2002. – 452 с.

Роботу виконав   ____________ _____________ 
підпис    П.І.Б

Роботу прийняв  ____________ _____________
підпис    П.І.Б

«__» _______ ____ р.
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7. агрОТехніЧні ВиМОги дО пОСіВних  
Та Садильних Машин

Зернові сівалки повинні висівати насіння зернових, зернобобо-
вих, круп’яних та інших культур, насіння яких близьке за розмірами до 
зернових з заданими нормами висіву. Висівні апарати зернових сівалок 
повинні забезпечувати норму висіву пшениці у межах 60-260 кг / га, вів-
са – 100-275 кг / га, ячменю – 90-350 кг / га, гороху 8-400 кг / га, гречки 
20-75, проса 15-30 кг / га. Відхилення фактичної норми висіву насіння 
від заданої не повинно перевищувати + 3 %.

Висівні апарати сівалок повинні висівати насіння рівномірно та 
стабільно. Середня нерівномірність висіву між окремими апаратами 
не повинна перевищувати 6 % для зернових культур, 10 % – для зер-
нобобових, 20 % – для трав. Насіння при сівбі не повинно пошкоджу-
ватись висівними апаратами. Пошкодження насіння зернових культур 
можливе до 0,2 %, а зернобобових – до 0,7 %.

Туковисівні апарати зернових сівалок повинні забезпечувати задану 
норму висіву мінеральних добрив. Можливе відхилення норми висіву 
добрив від заданої не більше 10 %. Нерівномірність висіву добрив між 
туковисівними апаратами не повинна перевищувати ±10 %.

Сошники сівалок повинні утворювати ущільнене дно борозни, за-
безпечувати подачу насіння на це дно та присипати насіння вологим 
шаром ґрунту. Відхилення глибини заробки від заданої не повинно пе-
ревищувати ± 15 %. При глибині сівби 3-4 см це складає ± 0,5 см, при 
4-5 см – ± 0,7, а при 6-8 см – ± 1 см. Сівалки повинні забезпечувати 
задану ширину міжрядь з можливим відхиленням від неї ± 1 см.

Кукурудзяні сівалки повинні забезпечувати сівбу пунктирним спо-
собом з міжряддями 60, 70, 90, 100 см кукурудзи, соняшника, рицини 
та інших просапних культур. Відхилення від норми висіву допускаєть-
ся в межах ± 5-8 %. Пошкодження насіння не повинно перевищува-
ти 1,5 %. Відхилення від заданої глибини заробки насіння не повинно 
перевищувати ± 1 см. Сівалки повинні розміщувати насіння в рядках 
на однакових заданих відстанях з можливим відхиленням від розрахун-
кових ± 10 %.

Сошники сівалок повинні забезпечувати загортання мінеральних 
добрив на 2-3 см глибше від насіння та зміщених вбік на 3-5 см від рядка.

Бурякові сівалки повинні розміщувати не менше 80 % насіння 
на заданих (здебільшого 5-10 см) відстанях в рядках. Кількість можли-
вих пропусків насіння у рядках не повинна бути більше 2 % від висіяно-
го, а подрібненого та пошкодженого насіння може бути до 0,5 %. Мож-
ливе відхилення від норми висіву насіння на погонному метрі рядка 

не більше 15 %, а відхилення від норми висіву мінеральних добрив –  
до 7 %.

Картоплесадильні машини повинні висаджувати відкалібровані 
бульби масою 25-50, 50-80, 80-120 г рядковим способом з міжряддя-
ми 60 або 70 см та забезпечувати відстань між бульбами в рядку від 
20 до 40 см. Картоплесадильні машини залежно від призначення та 
насіннєвої фракції повинні забезпечувати при вирощуванні про-
довольчої картоплі норму садіння 50-60 тис бульб на 1 га, а для на-
сіннєвої – 70-80 тис / га. Відхилення від норми садіння – не більше 
10 %. Пошкодження картоплі садильними апаратами не допускається.

Садильні машини повинні забезпечувати гребеневий або глад-
кий способи садіння. При гребеневому садінні висота гребенів має 
бути в межах від 12 до 20 см, а глибина садіння – 6-12 см. При садін-
ні на рівній поверхні поля глибина садіння – 6-14 см. Відхилення від 
встановленої глибини не повинно перевищувати ± 2 см. Картоплеса-
дильні машини повинні забезпечувати одночасно з садінням внесення 
мінеральних добрив від 100 до 500 кг / га на дно борозни в одну стрічку 
шириною 5-7 см та нижче бульб на 2-5 см.

Розсадосадильні машини повинні забезпечувати садіння розсади  
висотою 12-25 см широкорядним способом з міжряддями 50, 60, 70, 80, 
90 см та стрічковим способом зі схемами 50 + 70, 50 + 90, 60 + 120 см 
з кроком садіння 10-140 см. Висаджувати розсаду потрібно вертикально 
(можливий похил від вертикалі 30°), не підгинаючи коренів, та забезпе-
чувати одночасно полив водою. Машини повинні забезпечувати пор-
ційний полив при кроці садіння більше 35 см, а при меншому кроці – 
суцільний полив. Глибина садіння розсади без горщечків має складати 
5-15 см, а в горщечках – не менше 10 см. Краї горщечків повинні бути 
нижче поверхні поля на 2-4 см. Можливе відхилення глибини садіння 
розсади від заданої ± 2 см. Розсадотримачі не повинні пошкоджувати 
рослини.

питання для самоконтролю:

1. Які особливості мають агротехнологічні вимоги до зернових, куку-
рудзяних та бурякових сівалок?

2. Які особливості мають агротехнологічні вимоги до висівних апа-
ратів?

3. Які особливості мають агротехнологічні вимоги до сошників?
4. Які особливості мають агротехнологічні вимоги до картоплеса-

дильних та розсадосадильних машин?



182 183

СпиСОк  
рекОМендОВанОЇ ліТераТУри

1. Бакума М. В. Сільськогосподарські машини: [частина 3]. / Посівні 
машини; за ред. М. В. Бакума. – Харків: 2005. – 332с.

2. Бакума М. В. Проекетування сільськогосподарських машин: [час-
тина 1]. / Плуги загального призначення; за ред. М. В. Бакума – Хар-
ків: 2003. – 336 с.

3. Барсуков А. Ф. Краткий справочник по сельскохозяйственной 
технике: [2-е изд., доп. ]. / А. Ф. Барсуков и А. В. Еленев – М., «Ко-
лос», 1974. – 447 с.

4. Беседа А. А. Повышение эффективности технологического про-
цесса подпочвенно-разбросного посева зерновых культур распре-
делительно-заделывающими устройствами: дис... канд. техн.  
наук: 05.05.11 / Беседа Александр Александрович. – Л., 2012.– 161 с.

5. Бузенков Г. М. Машины для посева сельскохозяйственных куль-
тур / Г. М. Бузенков, С. А. Ма. – М.: Машиностроение, 1976. – 272 с.

6. Войтюк Д. Г. Сільськогосподарські та меліоративні машини: Під-
ручник / Д. Г. Войтюк, В. О. Дубровін, Т. Д. Іщенко та ін. – К.: Вища 
освіта, 2006. – 544 с.

7. Заїка П. М. Теорія сільськогосподарських машин: [том 1, части-
на 2. ]. / Машини для сівби та садіння; за ред. П. М. Заїка – Хар-
ків: Око, 2002. – 452 с.

8. Карпенко А. Н. Сельскохозяйственные машины. / А. Н. Карпен-
ко, В. М. Халанский. – М.: Агропромиздат. – 1989. – 527 с.

9. Кленин Н. И. Сельскохозяйственные и мелиоративные маши-
ны: Элементы теории рабочих процессов, расчет регулировочных 
параметров и режимов работы. Текст. / Н. И. Кленин, В. А. Сакун. – 
[2-е узд., перераб. и доп]. – М.: Колос, 1980. – 671 с., ил.

10. Книга сельского механизатора / [Мешков В. С., Неретин А. С., Би-
серов В. А. и др. ]. – М.: Россельхозиздат, 1979. – 431 с.

11. Ковтун Ю.І. Система якості «поле–машина» з основами 
агрокваліметрії. / Юрій Ковтун – Харків: ПНВП «Промпро-
ект», 2007р. – 140с.

12. Козлов Ю. С. Техническое обслуживание и ремонт машин в сель-
ском хозяйстве / Ю. С. Козлов – М.: Высш. школа, 1980. – 222 с. – 
(Учебн. для сред. сел. проф.-техн. училищ).

13. Ма С. А. Перспективный типаж посевных машин / С. А. Ма, Я. А. Коп-
чинский, В. А. Голивец /  / Тракторы и сельскохозяйственные маши-
ны. – 1999. – № 12. – С.22-23.

14. Машиновикористання в землеробстві / [В. Ю. Ільченко, Ю. П. На-
гірний, П. А. Джолос та ін. ]; за ред. В. Ю. Ільченка і Ю. П. Нагірно-
го. – К.: Урожай, 1996. – 384 с.

15. Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських ма-
теріалів: Підручник / [О. М. Царенко, Д. Г. Войтюк, В. М. Швайко та 
ін. ]; за ред.. С. С. Яцуна. – К.: Мета, 2003. – 448с.: іл.

16. Посевные агрегаты в системе новых технологий возделывания зер-
новых культур [Пермигин М. Ф., Кириченко В. Е., Белов Б. М., Пер-
мигин А. М., Тарабановская И. А., Левин А. В. ] – Элтон-2, 2008. – 
358с. – (Учебно-справочное пособие).

17. Ремонт тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных ма-
шин.: [Чистяков В. Д., Бабусенко С. М., Казаков В. К. и Костен-
ко С. И. ]; перед загл. авт. В. Д. Чистяков. – М.: «Колос», 1966. – 423 с.

18. Робочі процеси і розрахунок сільськогосподарських машин / [Шмат 
К.І., Сисолін П. В., Карманов В. В., Іванов Г.І. ]. – Херсон: Олді-
Плюс, 2004. – 308 с. – (Посібник для студентів спеціальності 
7.090215 «Машини і обладнання сільськогосподарського вироб-
ництва»).

19. Технічне обслуговування і ремонт сільськогосподарської техні-
ки / [Шмат К.І., Диневич Г. Ю., Карманов В. В., Іванов Г.І. ]. – Хер-
сон: ОЛДІ-плюс, 2004. – 204 с. – (Навчальний посібник).

20. Типовые нормы на механизированные селькохозяйственные рабо-
ты. К.: «Урожай», 1972. – 579 с.

21. Хоменко М. С. Механизация посева зерновых культур и трав: спра-
вочник / М. С. Хоменко, В. А. Зырянов, В. А. Насонов – К.: Уро-
жай, 1989.– 168 с.

22. Шмат К.І. Методи і принципи проектування сільськогосподар-
ських машин і агрегатів. / К.І. Шмат – Херсон: Олді-плюс; 2004. – 
176 с. – (Навчальний посібник).



184 18�

О. О.  Беседа,  С. В.  Маслійов  «Сільськогосподарські  машини»  Час-
тина  і.  Ґрунтообробні,  посівні  та  садильні  машини.  Навчальний посіб-
ник з контрольними питаннями та завданнями до лабораторних робіт 
для студентів спеціальності «Професійна освіта» напряму підготовки 
«Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господар-
ства» усіх форм навчання.

Сільськогосподарські машини – професійна та практична наука, яка 
вивчає будову, конструкцію, теорію технологічних та робочих про-
цесів, обґрунтування та налагоджування сільськогосподарських машин 
на задані умови роботи з використанням ком’ютерної техніки.

Дане видання  має дві мети: по-перше  – надати студентам лекцій-
ний матеріал у повному обсязі, зорієнтувати на найбільш важливі пи-
тання курсу, допомогти в підготовці до модульних чи екзаменаційних 
робіт; по-друге  – сприяти опануванню студентами не менш важливої 
практичної частини курсу, підготувати їх до самостійного виконання 
курсового та дипломного проекту, надати всю необхідну інформацію 
в процесі її виконання.

Дане видання є навчальним посібником для студентів тих спе-
ціальностей, в яких сільськогосподарські машини вивчаються за пов-
ною програмою, проте може бути використаний також студентами спе-
ціальностей, що навчаються за скороченою програмою.

Посібник складений у повній відповідності до діючої програми 
курсу «Сільськогосподарські машини» спеціальностей професійної ос-
віти і присвячений першій частині курсу дисципліни – розділам «Ґрун-
тообробні машини та знаряддя» і «Посівні та садильні машини».

Посібник орієнтований насамперед на студентів денної та заочної 
форм навчання напряму підготовки «Технологія виробництва і пере-
робка продуктів сільського господарства», тому місцями свідомо опу-
щений глибокий аналіз теорії та виводи формул, а також деякі питан-
ня, що не мають відношення до агропромислової сфери або дуже рідко 
постають перед інженером широкого профілю. Це тим більше виправ-
дано наявністю великої кількості підручників із широким висвітленням 
теорії і детальним виводом формул, на які автори посилаються в кінці 
посібника.

Особливістю даного навчального посібника є саме поєднан-
ня в рамках одного видання класичного підручника і посібника до 
розв’язання питань з будовою й принципом дії основних вузлів, ме-
ханізмів, агрегатів і машин різних марок, що використовуються в Ук-
раїні та за її межами. Викладено також основи експлуатації, теоретичні 
розрахунки, технічне обслуговування і ремонт, надано деякі практичні 
рекомендації. Крім того, майбутні фахівці можуть дізнатися про реко-

мендації до агрегатування, підготовки до роботи, правила зберігання 
сільськогосподарської техніки.

Ключові слова: ґрунтообробні, посівні, садильні машини.

а. а.  Беседа,  С. В.  Маслиев  «Сельскохозяйственные  маши-
ны»  Часть  I.   почвообрабатывающие,  посевные  и  высаживающие 
машины. Учебное пособие с контрольными вопросами и заданиями 
к лабораторным работам для студентов специальности «Профессио-
нальное обучение» направления подготовки «Технология производства 
и переработки продуктов сельского хозяйства» всех форм обучения.

Сельскохозяйственные машины – профессиональная и практическая 
наука, которая изучает строение, конструкцию, теорию технологических 
и рабочих процессов, обоснование и наладки сельскохозяйственных ма-
шин на заданные условия работы с использованием компьютерной тех-
ники.

Данное издание имеет две цели: во-первых – предоставить студен-
там лекционный материал в полном объеме, сориентировать на наибо-
лее важные вопросы курса, помочь в подготовке к модульным или экза-
менационных работ, во-вторых – способствовать освоению студентами 
не менее важной практической части курса, подготовить их к самостоя-
тельному выполнению курсового и дипломного проекта, предоставить 
всю необходимую информацию в процессе ее выполнения.

Данное издание является учебным пособием для студентов тех спе-
циальностей, в которых сельскохозяйственные машины изучаются по 
полной программе, но может быть использован также студентами спе-
циальностей, обучающихся по сокращенной программе.

Пособие составлено в полном соответствии с действующей про-
граммой курса «Сельскохозяйственные машины» специальностей 
профессионального образования и посвящен первой части курса 
дисциплины – разделам «Почвообрабатывающие машины и ору-
дия» и «Посевные и высаживающие машины».

Пособие ориентировано прежде всего на студентов дневной и заочной 
форм обучения направления подготовки «Технология производства и пе-
реработки продуктов сельского хозяйства», поэтому местами сознатель-
но опущен глубокий анализ теории и выводы формул, а также некоторые 
вопросы, не имеющие отношения к агропромышленной сферы или очень 
редко предстающие перед инженером широкого профиля. Это тем более 
оправдано наличием большого количества учебников с широким освеще-
нием теории и детальным выводом формул, на которые авторы ссылаются 
в конце пособия.
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Особенностью данного учебного пособия является именно соче-
тание в рамках одного издания классического учебника и руководства 
к решению вопросов со строением и принципом действия основных 
узлов, механизмов, агрегатов и машин различных марок, используемых 
в Украине и за ее пределами. Изложены также основы эксплуатации, тео-
ретические расчеты, техническое обслуживание и ремонт, предостав-
лені некоторые практические рекомендации. Кроме того, будущие 
специалисты могут узнать о рекомендации к агрегатированию, подго-
товке к работе, правилам хранения сельскохозяйственной техники.

Ключевые слова: почвообрабатывающие, посевные, высаживающие 
машины.

O. O.  Beseda,  S. V.  Masliyov  «Farm  equipment»  Part  I. Tillage,  sowing 
and planting machines. Guidelines is control issues and objectives for laboratory 
work for students of «Professional education» specialty «Technology of 
production and processing of agricultural products» of all forms of learning.

Farm equipment is a professional and practical science that studies 
the structure, design theory and technology workflows justification and 
adjustment of agricultural machines at specified operating conditions using 
computer technology.

This publication has two goals: the first is to provide students with lecture 
material in full, direct to the most important question of course, help in 
preparing for the exam papers, or modular, and secondly is to promote the 
learning of students equally important practical part of the course to prepare 
them to the independent assignment of course paper and diploma, to provide 
all necessary information in its implementation.

This publication is a textbook for students of those professions in which 
farm machinery study to complety, but may also be used by students enrolled 
in the shortened program.

Guidelines is made up in full conformity with the existing syllabus 
«Agricultural Machinery» specialties of vocational education and is dedicated 
to the first part of the course discipline – sections «Tillage Machinery and 
Tools» and «Sowing and planting machines.»

This guide focuses primarily on full-time students and distance specialty 
«Technology of production and processing of agricultural products,» that’s 
why sometimes deliberately omitted a deep analysis theories and conclusions 
formulas, as well as some issues that are not related to the agricultural sector 
or rarely faced general engineer. This all is the more justified the presence 
of a large number of books with wide coverage and detailed output theory 
formulas to which the authors refer to the end of the manual.

An essential feature of this textbook is the combination in a single 
edition of the classical textbook and the guide to resolving issues with 
the structure and principle of the basic units, machinery, components 
and machines of different brands used in Ukraine and abroad. Bases of 
operation, theoretical calculations, maintenance and repair, provided some 
practical recommendations. In addition, future professionals can learn about 
recommendations for aggregation, prepare for work, rules for storage of 
agricultural machinery are expounded.

Keywords: tillage, sowing, planting machines.
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