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ВИВЧЕННЯ БУДОВИ МОДУЛЬНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО 
ЗАСОБУ (МЕЗ). АГРЕГАТУВАННЯ ОРНОГО МТА  

НА ОСНОВІ МЕЗ 
 

МЕТА РОБОТИ  
На основі конкретних розрахунків засвоїти особливості 

агрегатування МЕЗ з плугом. 
 

1 ВКАЗІВКИ З САМОПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ 
1.1 Завдання для самостійної підготовки 
Вивчити: 
- будову і технологічні властивості МЕЗ [1, с. 242-321]; 
- вибір схеми приєднання плуга до енергетичного засобу [2, с. 5-

43; 3; 4] 
Ознайомитися: 
- із схемами агрегатування плуга із МЕЗ (теоретичний матеріал 

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

формату А4 згідно з вимогами  ДСТ 2.105-95 ЄСКД  
 

1.2 Питання для самопідготовки 
1. За яких умов розворотний момент, що діє на трактор з боку 

плуга, може бути зведений практично до нуля? 
2. Як величина кута повороту плуга та його поперечного зміщення 

відносно поздовжньої  осі симетрії енергетичного засобу впливає на 
характер зміни розворотного моменту? 

3. Як обчислюється величина поперечного зміщення плуга при 
його агрегатуванні з трактором? 

4. За яких умов енергетичний засіб при його агрегатуванні з 
плугом може мати лише одну схему налагодження заднього навісного 
механізму — триточкову? 

5. У якому випадку з’являється можливість зняття усіх польових 
дощок плуга, крім останньої при його агрегатуванні з енергетичним 
засобом? 

6. За якими критеріями обґрунтовується спосіб руху орного МТА 
(в борозні чи поза борозною)? 

7. За якою умовою обґрунтовується спосіб агрегатування плуга 
(симетричний, асиметричний)? 

8. За якими вхідними параметрами обчислюється величина 
поперечного зміщення плуга? 
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9. За якими критеріями обґрунтовується вибір схеми 
налагодження ЗНМ (дво- чи три точкова)? 

10. Методика налагодження ЗНМ трактора за двох- та 
триточковою схемою. 

11. Які шляхи зменшення енергетичних витрат на оранці? 
1.3 Рекомендована література 
1. Надикто В.Т. Нові мобільні енергетичні засоби України. 

Теоретичні основи використання в землеробстві / Надикто В. Т. [та 
ін.]. - Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок «ММД», 2005. - 337 с.  

2. Булгаков В.М. Агрегатування плугів / В.М.Булгаков, 
В.І.Кравчук, В.Т. Надикто. – К.: Аграрна наука. – 2008. – 152 с. 

3. Выбор рациональной схемы агрегатирования мобильного 
энергетического средства с плугом / Г.М.Кутьков, Е.В.Габай, 
В.И.Калиновский и др.// Тракторы и сельскохозяйственные машины, 
1990, №3. 

4. Кочев В.И. Рациональное агрегатирование плугов с 
энергетическими средствами / В.И. Кочев, В.Т. Надыкто // 
Механизация и электрификация сельского хозяйства.- К: Урожай, 
1988.- Вып.68. 
 

2 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
 

2.1 Програма роботи 
2.1.1 Виконуючи роботу, студенту необхідно навчитися: 
− вибору найоптимальнішої схеми налагодження ЗНМ МЕЗ при 

його агрегатуванні з плугом. 
2.1.2 Здійснити: 
- розрахунок значення розвертального моменту, який діє в 

кожному із чотирьох варіантів агрегатування плуга; 
- вибрати і обґрунтувати найоптимальнішу схему агрегатування 

орного знаряддя; 
-  визначити потрібну відстань між точками кріплення нижніх тяг 

навісного механізму МЕЗ; 
- способу руху орного МТА на основі МЕЗ (в борозні чи поза 

борозною); 
- визначити значину поздовжньої координати “центру опору” 

плуга при його лівосторонньому поперечному зміщенні. 
Скласти звіт та захистити роботу. 
 

2.2 Оснащення робочого місця  
1. Робочий зошит. 
2. Методичні вказівки до виконання роботи. 



 5

3. Обчислювальний пристрій. 
4. Інструкція з охорони праці (відповідно з ДНАОП 0.00-4.25-98). 
3 МЕТОДИКА  ВИКОНАННЯ РОБОТИ  
 
3.1 Теоретичні положення 
Компонувальна схема модульних енергетичних засобів (див. 

рис. 1) являє собою зчленування (по типу шарнірнозчленованої рами) 
трактора (енергетичного модуля) з технологічним модулем за 
допомогою трьохкрапкової навісної системи, що допускає кутову 
рухливість останнього у вертикальній і горизонтальній площинах. 
Дослідні зразки відомих технологічних модулів оснащені, як правило, 
активними колесами, які приводяться від двигуна трактора, 
гідравлічним навісним, сідельним і зчіпним пристроями, валом 
відбору потужності та іншим обладнанням, необхідним для 
виконання польових і транспортних операцій. Основне призначення 
технологічного модуля полягає у створенні додаткової сили тяги за 
рахунок використання надлишкової потужності двигуна 
енергонасиченого трактора. Принциповою відмінністю модульних 
енергетичних засобів від традиційних тракторів, є їх висока 
універсальність, пов'язана зі змінним тяговим класом, що дозволяє 
або скоротити номенклатуру тракторів там, де вона надто 
розгалужена. Або навпаки - вирішити проблему, викликану 
відсутністю енергетичних засобів певного тягового класу. Оскільки 
правильний підбір ваги технологічних модулів дозволяє забезпечити 
перехід модульного енергетичного засобу в суміжний тяговий клас. 

 
Рис. 1. Модульні енергетичні засоби МЕЗ-150 і MPU-200 (а) та МЕЗ-300 (b) 
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На рис. 2 представлено загальний вид трактора класу 1,4 в 
сполученні з транспортно-технологічним модулем до нього, що і є 
МЕЗ класу 1,4-3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Модульний енергетичний засіб класу 1,4-3: 

1- тяги навісного механізму; 2- вал від ВВП трактора; 3- шарнірне 
з’єднання енергетичного модуля з технологічним; 4- редуктор; 5- вал 

приводу коліс технологічного модуля; 6- навісний механізм 
технологічного модуля. 

 
 

Більшість вітчизняних орних МТА характеризується 
асиметричним агрегатуванням плуга за двохточковою схемою двома 
шляхами: 
 - правостороннім поперечним зміщенням точки приєднання 
нижніх тяг заднього начіпного механізму (ЗНМ) енергетичного засобу 
(варіант 1, рис.3); 
 - правостороннім поперечним зміщенням рами плуга відносно його 
приєднувальних бугелів при незмінному положенні тяг ЗНМ 
енергозасобу (варіант 3). 
 Конструктивні особливості МЕЗ дозволяють здійснити 
агрегатування плуга по-іншому: 
 - лівостороннім поперечним зміщенням точки приєднання 
нижніх тяг ЗНМ енергетичного засобу (варіант 2, див. рис.3); 

Енергетичний модуль Технологічний модуль 1 

3 6 2 5 4 



 7

- лівостороннім поперечним зміщенням рами плуга відносно 
його приєднувальних бугелів при незмінному положенні тяг 
ЗНМ енергетичного засобу (варіант 4). 

 У випадку налагодження орного МТА у відповідності з 
варіантами 1 та 2, тяговий опір плуга не змінюється, оскільки 
залишається практично незмінним кут між лінією тяги на напрямком 
руху МТА. 

В двох інших випадках центр опору знаряддя зміщується в 
поперечному напрямку відповідно вправо та вліво відносно 
поздовжньої вісі симетрії агрегату. Але якщо третій варіант  
налагодження орного МТА супроводжується зростанням, то 
четвертий - відповідним зменшенням як поздовжньої, так і 
поперечної складових його тягового опору. Природа цих яких 
освітлена як в лекційному матеріалі, так і в роботах [1,2]. 

Що стосується розвертального моменту, який діє відносно 
центру мас енергетичного засобу (т.О, див. рис.3), то він 
проявляється у всіх випадках.  Однак величина його при цьому різна: 
                       М1 =  R·A   - для варіанту 1;              (1) 
                       М2 = - R·A  - для варіанту 2;              (2) 
                      М3 = - P·B   - для варіанту 3;               (3) 
                      M4 =  P·B   - для варіанту 4.           (4)  
  
 
   В       О     В                  О 
                
                  
        
                        
                      A                   
                  
                              
                                                                          
 
                                                            Р      
               

         
      
                  R             R 
                                 I)                                      III) 
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II) IV) 
Рис. 3. Схеми агрегатування плуга із МЕЗ 

 
Реакція Р залежить від параметрів ходової системи 

використовуємого енергетичного засобу, але не перевищує при цьому 
25% від поздовжньої складової тягового опору плуга (R). В зв'язку з 
цим для подальших міркувань приймемо: 

                                     Р≅ 0.25·R                             (5) 
 Що стосується співвідношення величин А і В, то для кожного 
МТА воно різне. З достатньою для практики точністю відносно 
багатьох орних агрегатів справедливе наступне: 

                            В ≅ (7-8)·А                                   (6) 
 Як зазначалось вище, у третьому варіанті агрегатування плуга 
його тяговий опір зростає, а в четвертому варіанті - зменшується на 
величину ∆R. Середня значина останньої: 

                                   ∆R ≅ 0.15·R                         (7) 
 
В приведених формулах і на рис.3 прийняті наступні 

позначення:  
  R, Р - поздовжня та поперечна складові тягового опору луга 
відповідно; 
 А - величина поперечного зміщення точки кріплення нижніх тяг 
ЗНМ енергетичного засобу; 



 9

 В - відстань від точки кріплення нижніх тяг ЗНМ енергозасобу 
до центру його мас. 
 Високі тягово-зчіпні властивості та відносно вузька колія МЕЗ 
забезпечують йому симетричне агрегатування з плугом. В результаті 
знаряддя може бути приєднане і за трьохточковою схемою. Для 
забезпечення при цьому задовільної кутової рухомості в 
горизонтальній площині плуга відносно енергетичного засобу 
конструктивні параметри навісного механізму останнього повинні 
відповідати наступним умовам: 
 

L
Code

rCo)(d
Le0.38r kt ≤

++

⋅+
=≥⋅−  ,   (8)  

  
де r - відстань між приєднувальними бугелями плуга; 

     е - довжина нижніх тяг ЗНМ МЕЗ; 
     Lt - потрібна відстань між точками кріплення нижніх тяг 
навісного  механізму енергетичного засобу; 
     d - відстань від осі, яка проходить через точки кріплення 
нижніх тяг ЗНМ, до вісі задніх коліс МЕЗ; 
     Co - відстань від вісі задніх коліс МЕЗ до центру його мас; 
     Lk - максимально допустима для даної конструкції МЕЗ 
відстань між точками кріплення нижніх тяг його навісного механізму. 
 Для практичного застосування приймається таке значення Lt, 
яке відповідає обом вимогам виразу (8). 
 В агрегаті з плугом енергетичний засіб може рухатися правими 
колесами або в борозні, або поза борозною. Для симетричного 
приєднання знаряддя в обох випадках повинні виконуватися умови: 

                              В = bk·(n+1) - b - 2·A                    (9) 
                                  B1 = bk·(n+1) + b,                 (10) 
 де  В, В1 - колія МЕЗ при рухові поза борозною і в ній 
відповідно; 
            bk - конструктивна ширина захвату корпуса плуга; 
            n - число корпусів  агрегатованого плуга; 
            b - ширина шини колеса МЕЗ; 
      А - відстань від наріжної частини колеса до стінки борозни.  
 Найбільш ефективнішим є приєднанням плуга до МЕЗ по схемі 
з лівостороннім поперечним зміщенням знаряддя відносно власних 
приєднувальних бугелів (варіант 4 попереднього завдання). 
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Максимально допустиму значину цього зміщення (Lc) розраховують 
по формулі: 

                               Lc < dп·ctg(γ + ϕ),          (11) 
 де  γ - кут між лезом лемеша та стінкою борозни; 
           dп - поздовжня координата “центру опору” плуга; 
           ϕ - кут тертя польових дощок плуга об стінку борозни. 
 

3.2 Завдання до роботи 
 Перша частина роботи.  
Розрахувати значення розвертального моменту, який діє в 

кожному із чотирьох варіантів агрегатування плуга. Вибрати і 
обґрунтувати найоптимальнішу схему агрегатування знаряддя при 
наступних вихідних даних: R=32 kH; A=0,25 м. 

Порядок розрахунків. 
 1. Для першого та другого варіантів розвертальні моменти 
розраховуються безпосередньо по формулах (1) і (2). 
 2. Для варіантів 3 і 4 величина Р розраховується із виразу (5). 
При цьому тяговий опір плуга R збільшується (варіант 3) 
/зменшується (варіант 4) у відповідності з (7). Після знаходження 
величина В із виразу (6) по формулах (3) і (4) розраховуються 
значини відповідних моментів. 
 
 Друга частина роботи.   

1. Визначити потрібну відстань між точками кріплення нижніх 
тяг навісного механізму МЕЗ при наступних вихідних даних: Lk=0,8 
м; r= 1,1 м; e= 1 м; d= 1,2 м; Со=2,5 м. 
 2. В борозні чи поза нею (А=15 см) буде рухатися МЕЗ  в 
агрегаті з плугом ПЛН-5-35, якщо колія його коліс, обладнаних 
шинами шириною 16,9”, дорівнює 1,4 м? 
 3. Знайти значину поздовжньої координати “центру опору” 
плуга при його лівосторонньому поперечному зміщенні Lc=0.2 м, 
якщо γ=42о і ϕ=40о. 
 

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

включає: 
1) Номер, найменування та мета роботи. 
2) Схеми агрегатування плуга із МЕЗ. 
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3) Результати  розрахунків. 
4) Висновки. 
 
5 КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 
1. Чим обумовлена поява розворотного моменту в процесі роботи 

орного МТА? 
2. За яких умов розворотний момент, що діє на трактор з боку 

плуга, може бути зведений практично до нуля? 
3. Що розуміють під правильним агрегатуванням трактора з 

плугом? 
4. За якою схемою налаштування заднього навісного механізму 

трактора розворотний момент, що діє на нього з боку навісного плуга, 
менший? 

5. В чому полягають переваги та недоліки правостороннього та 
лівостороннього поперечного зміщення плуга відносно поздовжньої 
осі симетрії трактора? 

6. За яким поперечним зміщенням орного знаряддя тяговий опір 
агрегату збільшується? 
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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 

зайняти своє робоче місце, перехід студентів на інше робоче місце без 
дозволу викладача забороняється; 

- залишати лабораторію можна тільки після дзвоника і дозволу 
викладача; 

- використовувати навчальний час для виконання завдання та не 
займатися зайвими справами, розмовами, своєчасно і високоякісно 
виконувати доручену роботу; 

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

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

тільки 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 

доручив 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. 


