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ОЦІНКА ВЕЛИЧИНИ ЗАГЛИБЛЮВАЛЬНОГО МОМЕНТУ 
ДЛЯ ПЕРЕДНЄНАВІСНИХ МАШИН/ЗНАРЯДЬ 

 
МЕТА РОБОТИ  
Ознайомлення майбутніх фахівців із методикою та набуття ними 

практичних навичок у визначенні величини заглиблювального моме-
нту для переднєнавісних машин/знарядь. 

 
1 ВКАЗІВКИ З САМОПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ 

 1.1 Завдання для самостійної підготовки 
Вивчити: 
- особливості агрегатування мобільних енергетичних засобів з 

фронтальними машинами/знаряддями [1; 2, с. 45-113]. 
Ознайомитися: 
- з методологією визначення величини заглиблювального момен-

ту для переднєнавісних машин/знарядь (теоретичний матеріал мето-
дичних вказівок). 

Скласти звіт по роботі: (розділ 4 методичних вказівок). 
Робота повинна бути оформлена окремим звітом на аркушах  фо-

рмату А4 згідно з вимогами  ДСТ 2.105-95 ЄСКД. 
 
1.2 Питання для самопідготовки 
1) В чому полягає особливість фронтального агрегатування с.-г. 

машин/знарядь? 
2) За яких умов агрегатування фронтальних машин/знарядь за-

безпечує необхідне їх заглиблення в грунт та вертикальне дованта-
ження передніх керованих коліс енергетичного засобу? 

 
1.3 Рекомендована література 
1. Надикто В. Особливості агрегатування фронтальних знарядь / 

В. Надикто // Техніка і технології АПК : наук.-вироб. журн. - 2011. - 
№ 8. - С. 8-11. 

2. Булгаков В.М. Агрегатування плугів / В.М.Булгаков, 
В.І.Кравчук, В.Т. Надикто. – К.: Аграрна наука. – 2008. – 152 с. 
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2 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
2.1 Програма роботи 
2.1.1 Виконуючи роботу, студенту необхідно навчитися: 
− обґрунтуванню умови налагодження переднього навісного ме-

ханізму трактора з точки зору забезпечення задовільного заглиблення 
переднєнавісних машин/знарядь. 

2.1.2 Здійснити: 
− складання рівняння для розрахунку величини заглиблювально-

го моменту, який діє на фронтальну машину/знаряддя та забезпечує 
йому необхідне заглиблення в грунт і вертикальне довантаження пе-
редніх керованих коліс енергетичного засобу; 

− розрахунок величини заглиблювального моменту. 
 Скласти звіт та захистити роботу. 

 
2.2 Оснащення робочого місця  
1. Робочий зошит. 
2. Методичні вказівки до виконання роботи. 
3. Макетний зразок малогабаритного енергетичного засобу із пе-

реднєнавісною машиною/знаряддям. 
4. Лінійка. 
5. Рулетка. 
6. Обчислювальний пристрій. 
7. Інструкція з охорони праці (відповідно з ДНАОП 0.00-4.25-98). 
 
 
3 МЕТОДИКА  ВИКОНАННЯ РОБОТИ  
 
3.1 Постановка завдання 
 
Для агрегатування із трактором фронтального знаряддя (рис. 1) 

оцінити величину заглиблювального моменту Мз (за вихідними да-
ними), який діє на нього та обґрунтуйте умови налагодження перед-
нього навісного механізму трактора з точки зору забезпечення задові-
льного заглиблення переднєнавісних машин/знарядь. 
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Рисунок 1 - Схема агрегатування фронтального знаряддя (α < β) 

 
Вказане знаряддя приєднується до трактора за допомогою 

центральної (АS) та нижніх (BF) тяг його переднього навісного меха-
нізму. Крім сили ваги Gп, в «центрі опору» плуга (т. D) в момент його 
заглиблення діють поздовжня Rx та вертикальна Rz сили збоку ґрун-

тового середовища (в розрахунках можна прийняти Rz ≈ 0,2·Rx). Ра-
зом із силою Gп (силами та моментом, які діють на опорне колеса 
фронтального плуга, знехтуємо) вони формують заглиблювальний 
момент (Мз) відносно миттєвого центру повороту переднього навіс-
ного механізму (ПНМ) трактора (т.π, див. рис.1). 

 
3.2 Методика виконання роботи 
 
Довжину πС згідно рис.1 можна визначити за рівнянням: 

            πС = (hв – hн)/(tgβ - tgα) - rн⋅cosβ , 
де α , β – кути нахилу центральної та нижніх тяг ПНМ трактора, 
град; 
 hв, hн – вертикальні координати точки кріплення верхніх та ниж-
ніх тяг навісного механізму на тракторі, м;   
rн – довжина нижніх тяг навісного механізму, м;  
а, L, πС – конструктивні параметри, м. 
За схемою рис. 1 скласти рівняння для розрахунку величини за-

глиблювального моменту (відносно т.π), який діє на фронтальну ма-
шину/знаряддя та забезпечує йому необхідне заглиблення в грунт і 
вертикальне довантаження передніх керованих колесах енергетично-
го засобу. 
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Для розрахунку величини заглиблювального моменту прийняти 
наступні значення вхідних параметрів:  α = 5о; β=15о; hв = 1,27 м; hн = 
0,62 м; rн = 0,82 м;     Gп = 2,95 кН; Rx = 1,5 кН; а = 0,5 м; L = 2,9 м. 

Відомо, що з точки зору забезпечення заглиблення фронтально-
го знаряддя, найкращим варіантом налагодження переднього навісно-
го механізму трактора є той, за якого виконуються наступні умови: 
 1) центральна та нижні тяги мають позитивний нахил (див. 
рис.1); 
 2) кут β якомога менший; 
 3) кут α якомога більший;           
 4) α < β. 

 
 
4 ФОРМА  ЗВІТУ ДО РОБОТИ  
 
Після виконання роботи, студент складає звіт, зміст якого 

включає: 
1) Номер, найменування та мета роботи. 
2) Схему агрегатування фронтального знаряддя. 
3) Рівняння для розрахунку величини заглиблювального моменту 

(відносно т.π), який діє на фронтальну машину/знаряддя та забезпе-
чує йому необхідне заглиблення в грунт і вертикальне довантаження 
передніх керованих коліс енергетичного засобу. 

4) Значення вхідних параметрів для розрахунку величини заглиб-
лювального моменту. 

5) Результат розрахунку величини заглиблювального моменту. 
6) Висновок, в якому необхідно надати рекомендації, щодо нала-

годження переднього навісного механізму трактора з точки зору за-
безпечення задовільного заглиблення переднєнавісної маши-
ни/знаряддя. 

 
5 КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 
1. В чому полягає методологія визначення величини заглиблю-

вального моменту для переднєнавісних машин/знарядь? 
2. За яких умов агрегатування фронтальних машин/знарядь за-

безпечує необхідне їх заглиблення в грунт? 
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ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ  
під час проведення лабораторних робіт 

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1 До занять у лабораторних аудиторіях допускаються особи, що не 

мають медичних протипоказань та ознайомлені з інструкціями з охорони 
праці. 

1.2 Кожен студент повинен знати та виконувати правила безпечної 
праці в аудиторії, правила пожежної безпеки, санітарно-гігієнічні норми і 
правила. 

1.3 Студенти повинні: 
- своєчасно з'явитися на заняття в спецодязі і з дозволу викладача за-

йняти своє робоче місце, перехід студентів на інше робоче місце без до-
зволу викладача забороняється; 

- залишати лабораторію можна тільки після дзвоника і дозволу виклада-
ча; 

- використовувати навчальний час для виконання завдання та не за-
йматися зайвими справами, розмовами, своєчасно і високоякісно викону-
вати доручену роботу; 

- економно використовувати електричну енергію, матеріали; 
- під час перерви всі студенти виходять із аудиторії. 
1.4 Щоб запобігти травмуванню і виникненню травмонебезпечних си-

туацій, дотримуйтесь таких вимог: 
- працюйте на справному обладнанні; 
- використовуйте інструмент за призначенням, інакше можна не тіль-

ки зіпсувати його, а і отримати травму; 
- не відволікайтесь під час роботи і не відвертайте увагу інших. 
2 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ 
2.1 Уважно вислухайте викладача і отримайте завдання. 
2.2 Забороняється розпочинати роботу без дозволу викладача. 
3 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ 
3.1 Під час роботи студенти виконують тільки ті види робіт, які дору-

чив викладач. 
3.2 Використовуйте робочий час тільки для виконання завдання, не 

займайтесь сторонніми справами та розмовами, не ходіть без справи по 
лабораторії і не заважайте іншим. 

3.3 Інструменти загального користування беріть із дозволу викладача. 
4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 
4.1 Негайно повідомте викладача: 
- при виявленні несправностей під час роботи; 
- у випадку пожежі; 
- при ознаках нездужання або захворювання; 
- у випадку отримання травми або ушкодження. 
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