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ОЦІНКА УЩІЛЬНЮЮЧОГО ВПЛИВУ РУШІЇВ  
ТРАКТОРІВ НА ГРУНТ 

 
МЕТА РОБОТИ  
Ознайомлення майбутніх фахівців з методикою оцінки 

ущільнюючого впливу рушіїв тракторів на грунт. 
 
1 ВКАЗІВКИ З САМОПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ 
 1.1 Завдання для самостійної підготовки 
Вивчити: 
- проблеми баластування мобільних енергетичних засобів [1]; 
- проблеми ущільнення грунту ходовими системами с.-г. техніки 

[2, 3]; 
Ознайомитися: 
- з нормами дії ходових систем сільськогосподарської техніки на 

грунт (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) У чому полягає проблема баластування мобільних 

енергетичних засобів? 
2) У чому полягає проблема ущільнення грунту ходовими 

системами с.-г. техніки? 
3) Від яких показників залежить величина норми припустимого 

максимального тиску ходових систем на ґрунти за ДСТУ 4521:2006? 
 
1.3 Рекомендована література 
1. Надикто В.Т., Кюрчев В.М., Кувачов В.П. Використання 

техніки в АПК: підручник. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. 268 с. 
2. Русанов В.А. Проблема переуплотнения почв движителями и 

эффектиивные пути ее решения. Москва: ВИМ, 1998. 368 с. 
3. Ясенецький В. Т. До питання ущільнення грунту рушіями 

мобільної сільськогосподарської техніки. Техніка і технології АПК. 
2012. №3. С. 33–36. 
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2 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
 
2.1 Програма роботи 
2.1.1 Виконуючи роботу, студенту необхідно навчитися: 
− визначати тиск на грунт, створюваний рушіями трактора та 

порівнювати отриману величину з Нормами, відповідно до  
ДСТУ 4521:2006. 

2.1.2 Здійснити: 
− визначати тиск на грунт, створюваний рушіями трактора 

ХТЗ-16131. 
− дослідити якісно-кількісні закономірності зміни тиску шини 

енергетичного засобу на грунт (Nек/Fоп) при зміні величини тиску 
повітря в неї та здвоюванні шин. 
 Скласти звіт та захистити роботу. 

 
2.2 Оснащення робочого місця  
1. Робочий зошит. 
2. Методичні вказівки до виконання роботи. 
3. Трактор ХТЗ-16131. 
4. ЕОМ. 
5. Інструкція з охорони праці (відповідно з ДНАОП 0.00-4.25-98). 
 
3 МЕТОДИКА  ВИКОНАННЯ РОБОТИ  
 
3.1 Теоретичні відомості 
 
Фактично в Україні ухвалено лише один такий стандарт 

припустимого тиску ходових систем машинно-тракторних агрегатів 
на ґрунт (ДСТУ 4521:2006), але, нажаль, у виробництві його повністю 
ігнорують. Основні критерії, використані для обґрунтування чинного 
стандарту:  

•  зміна водно-фізичних властивостей ґрунту за дії навантаження 

(машинно-тракторні агрегати і знаряддя не повинні створювати 
критичних параметрів щільності будови й аерації);  

• кришення ґрунту після ущільнення (за обробітку ущільненого 

ґрунту не повинна створюватися критична кількість брил);  
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•  глибина поширення ущільнення вглиб ґрунту (ущільнення не 

повинно розповсюджуватися за межі орного шару);  

•  глибина колії (колія не повинна негативно впливати на якість 

сівби);  

•  тиск МТА на ґрунт має дорівнювати сумі сил опору розриву та 

зсуву і не сприяти пластичній деформації, після якої ґрунт дуже 
повільно розущільнюється або не розущільнюється зовсім;  

•  час, потрібний для розущільнення ґрунту до його модальної 

величини (ущільнений ґрунт має відновити модальні параметри 
щільності до початку весняно-польових робіт). На основі проведених 
різноманітних польових і модельних лабораторних досліджень за 
навантаження і зволоження ґрунту, параметри яких поступово 
змінювалися, установлено відповідний стандарт (табл. 1). 
Аналізуючи наведені норми, варто звернути увагу на 
неприпустимість використання ходових систем із питомим тиском, 
що перевищує зазначені в таблиці величини, особливо навесні за 
пухкої й помірно ущільненої будови оброблюваного шару, а також у 
всіх випадках з вологістю ґрунту, що дорівнює або перевищує 
фізичну стиглість. Цей стандарт, затверджений у СРСР за участі 
українських учених, став першою у світі спробою обмежити 
механічний тиск на ґрунт. Стандарт був переглянутий і ухвалений в 
Україні у 2007 р. Як було встановлено в дослідженнях розробників 
стандарту, розущільнення ґрунту після досягнення ним певного рівня 
відбувається досить повільно, підвищена щільність стабілізується на 
багато років. Стандарт усуває можливість ушкодження структурної 
зв’язності й внутрішньоагрегатної пористості, завдяки чому ґрунт не 
втрачає здатності до відтворення агрономічно корисної структури. 
Волога може проникати в такий агрегат і за рахунок об’ємних змін 
під час висушування або розмерзання (а також розвитку коренів і 
мікробіологічної діяльності) відновлювати модальні параметри 
структури й щільності. Найжорсткіші умови стандарту припадають 
на найцінніші в агрономічному плані ґрунти — чорноземи типові. Ці 
ґрунти характеризуються найкращою агрегованістю, і тому їх 
щільність перед обробітком, як правило, мінімальна. Через це вони 
більшою мірою здатні до переущільнення, ніж інші ґрунти. 
Сподіваємося, що інженери-механіки з розумінням сприймуть нові 
агровимоги та їх цілком аргументований жорсткий рівень і докладуть 
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максимум зусиль до розроблення відповідних конструкторських і 
технологічних рішень, які реально усунуть небезпеку переущільнення 
найцінніших об’єктів. До речі, у Німеччині, Нідерландах і Швеції 
наявні або обговорюються аналогічні параметри припустимого 
питомого тиску (4–10). У цих країнах, а також у Канаді й північних 
штатах США використовують здвоювання і навіть потроювання коліс 
або пневматичні широкі шини низького тиску. Проте стандарт 
лімітує лише вертикальне середнє навантаження, а інші види 
деформації, які виникають за руху МТА, не регулює. Зокрема, за 
буксування, дії ґрунтозачепів шин комбайнів, за обробітку 
перезволожених ґрунтів виникають деформації, після яких ґрунт 
тривалий час не може відновитися. Адже максимальний тиск, що 
створює колісна техніка внаслідок нерівномірного його розподілу по 
опорних поверхнях, досягає 500 кПа і вище. Ще вищим — до 800– 
1000 кПа — є контактний тиск, який утворюється на лемеші плуга й 
інших робочих органах, що працюють за принципом клину [2]. Саме 
внаслідок такого тиску формується плужна підошва й з’являються 
дуже щільні грудочки ґрунту. На жаль, попри виняткову важливість 
стандарт як ґрунтозахисний захід ще не став повноцінним 
стримувальним фактором. Адже його дія фактично поширюється 
лише на МТА, які тільки проектуються, водночас нині і ще багато 
років на полях працюватиме велика кількість механізмів, питомий 
тиск яких на ґрунт перевищує стандарт. Саме тому вкрай необхідні 
додаткові зусилля щодо обмеження впливу МТА на ґрунт. До речі, за 
технологій, поширених в Україні, дотримуватися цього стандарту 
досить складно, тому що навесні майже суцільно використовують 
колісні трактори замість гусеничних і практично немає тракторів зі 
здвоєними й потроєними шинами. До того ж такі пристрої і 
пневматичні шини зниженого тиску, які виготовляються 
Дніпропетровським заводом «Дніпрошина» спеціально для весняних 
робіт, у країні не популярні. Крім того, бажано регламентувати рівень 
сумарного навантаження на ґрунт МТА у процесі вирощування 
сільськогосподарських культур. Не можна допускати 
безконтрольного використання МТА. Якщо відстань, яку проходить 
техніка за рік, помножити на загальну масу машин, використовуваних 
на цих операціях, то можна одержати досить інформативний 
показник інтенсивності впливу ходових систем МТА на ґрунт. Його 
можна виразити в ткм/га у рік і дати таку орієнтовну оцінку: 200 — 
зовсім неприпустимий вплив. Дотримання цього стандарту можливе 
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лише за умови впровадження контрольованого руху МТА полем, 
зокрема маршрутизації, ефективність якої доведено стосовно 
зменшення площі ущільнення поля, і збільшення врожаю. Аналіз 
сучасних технологій свідчить про те, що тільки зернові культури (за 
умови, що на весняних роботах використовують легкі й середні 
трактори) вирощують із прийнятою площею ущільнення поля. У всіх 
інших випадках неминучі порушення, які залишають свій «слід» на 
властивостях ґрунтів і врожаях. Не менш важливо використовувати 
ще один стандарт, призначений для ґрунтообробних знарядь. 
Розклинювальний тиск робочого органа знаряддя не має 
перевищувати сили зчеплення агрегата агрономічно корисного 
розміру. Зібрана й проаналізована нами інформація про цей параметр 
показала широкий діапазон його коливань залежно від генезису 
ґрунту, його гранулометричного складу й вологості під час обробітку. 
Цей параметр змінюється в межах від кількох кПа до кількох десятків 
кПа, водночас розклинювальний тиск робочого органу знаряддя 
щонайменше на порядок є вищим. Перевищення стає особливо 
помітним, коли кут атаки робочого органа і кількість його робочих 
поверхонь зростають. На жаль, у конструкторів ґрунтообробної 
техніки домінує помилкова думка про те, що ґрунт є твердим або 
напівтвердим тілом, яке можна деформувати й різати без усяких 
обмежень. Більшість ґрунтів України належать до середньо- і 
важкосуглинкового гранулометричного складу і під час 
розпушування в стані фізичної стиглості не має потреби в зайвих 
зусиллях. Як правило, опір зрушенню, який має подолати 
ґрунтообробне знаряддя, за сприятливого зволоження на такому 
ґрунті не перевищує 1–3 кг/см2 (відповідно за навантаження 0,5; 1,0 і 
2,0 кг/см2), коефіцієнт внутрішнього тертя — 0,2–2,5, зчеплення — 
1,0 кг/см2, коефіцієнт тертя «ґрунт — метал» — 0,5–5,0 кг/см2. 
Перевищення зазначених параметрів неминуче погіршуватиме 
фізичні властивості ґрунтів. 
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Таблиця 1 – Норми припустимого максимального тиску ходових 
систем на ґрунти ріллі середнього й важкого гранулометричного 
складу залежно від параметрів щільності будови й вологості ґрунтів 
під час проходу МТА 

Припустимий максимальний тиск на ґрунт ходових 
систем, кПа 

навесні улітку, восени Вологість 
ґрунту в шарі 

0–30 см, у 
частках від 
найменшої 

вологоємності 

за пухкої 
будови 

шару 0–10 
см (<0,9 
г/см3) 

за помірно 
ущільненої 

будови 
шару 0–10 
см (0,9–1,0 

г/см3) 

за 
помірно 

ущільненої 
будови 

шару 0–10 
см (1,1–1,2 

г/см3) 

за 
рівноважної 

будови в 
шарі 0–10 
см (1,2–1,3 

г/см3) 

>0,9 40 50 60 80 
0,7-0,9 50 60 80 100 
0,6-0,7 60 100 120 140 
0,5-0,6 80 120 140 180 
0,4-0,5 120 160 180 210 

 
Таким чином, тиск на грунт, створюваний тим чи іншим 

трактором (неважливо – забаластованим чи ні), не повинен 
перевищувати норм [Qтг], регламентованих ДСТУ 4521:2006:  

[ ]Q
F

NQ тг
оп

ек ≤= ,      (1) 

 де Nек – вертикальне статичне навантаження на шину, кН; 
Fоп – площа опорної поверхні шини, м2. 
Опорна поверхня шини енергетичного засобу може бути 

визначена за відомою формулою Р. Хедекеля: 

 Hz)(BHz)(DHzπFоп −⋅−⋅⋅= ,   (2)  

 де НZ – угин шини, м: 

 
BDρπ

N
Hz

w

ек

⋅⋅⋅
= ,  (3) 

ρw – тиск повітря в шині, кПа; 
D – статичний діаметр шини, м;    
В – ширина профілю шини, м. 
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 3.2 Завдання до роботи 
 
 Проаналізувати величину тиску на грунт для двох варіантів 
будови його шару (агрофону), створюваний трактором ХТЗ-16131 з 
додатковим баластом, вага якого на передньому його мосту становить 
Мбп = 250 кг і на задньому  Мбз = 500 кг. 

 
Коротка технічна характеристика ХТЗ-16131 

1) Розподілення маси трактора ХТЗ-16131 по осях (без баласту): 
- передній міст – 5000 кг; 
- задній міст – 3260 кг. 
2) Маса баласту на задньому мосту трактора – 500 кг. 
3) Маса баласту на передньому мосту трактора – 250 кг. 
4) Основні розміри шин 16,9R38 коліс трактора: 
- статичний діаметр шини  – 1,675 м; 

 - ширина профілю шини  – 0,429 м 
5) Величина тиску повітря в шинах рушіїв (ρш) у: 
- передньому мості    – 100 кПа; 
- задньому мості   – 120 кПа. 

 Для рішення поставленої задачі необхідно визначити величину 
питомого тиску на грунт, який створює трактор ХТЗ-16131 рушіями 
його переднього та заднього моста для двох варіантів будови шару 
грунту (агрофону): 
 1) агрофон щільністю 1,2-1,3 г/см3 і вологістю  не більше 0,7НВ1 
(≈17%), де допустимий питомий тиск на грунт становить 
[Qтг] =135 кПа; 
 2) агрофон щільністю 0,9 г/см3 і вологістю 0,4НВ (пухка будова 
шару ґрунту), тут допустимий питомий тиск на грунт становить 
[Qтг] =120 кПа. 

За результатами розрахунків питомого тиску, який створює 
трактор ХТЗ-16131 рушіями його переднього та заднього моста на 
грунт, і вимогами ДСТУ 4521:2006, зробити висновок про ступінь 
ущільнюючого впливу цього трактора на грунт. 

 

                                                
1 Найменша вологоємність (НВ) - максимальна кількість вологи, яку здатна утримувати ґрунт в польових 
умовах, при промоканні її зверху, після стікання вільної (гравітаційної) води 
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3.3 Методика виконання завдання із використанням ЕОМ 
 
Необхідні розрахунки для виконання практичного завдання 

рекомендується виконати у середовищі Excell. Для цього необхідно: 
1) Сформувати певний інтерфейс робочої сторінки у середовищі 

Excell, у якому слід відокремити вхідні та вихідні розрахункові 
параметри (наприклад за рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Інтерфейс формування таблиці для розрахунків у 
середовищі Excell 

 
2) У відповідні комірки сформованої таблиці внести кількісні 

значення вхідних параметрів та формули для обчислення проміжних 
розрахунків та вихідних параметрів (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3 – Інтерфейс розрахунків у середовищі Excell 

 
3) Побудована розрахункова модель дозволяє досліджувати 

якісно-кількісні закономірності зміни вихідних параметрів від 
вхідних. Стосовно до роботи представляє інтерес залежність зміни 
тиску шини на грунт (Nек/Fоп) при зміні величини тиску повітря в неї 
ρw та здвоюванні шин. Для цього необхідно змінити параметри ρw і B, 
а інші вхідні параметри залишити на певному (середньому) значенні 
(рис. 4). В результаті середовище Excell за розробленою 
розрахунковою моделлю виконає розрахунки. Отриманий результат 
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доцільно представити у вигляді графічних залежностей. За 
результатами розрахунків зробити висновки.  

 

 
Рисунок 4 - Інтерфейс розрахунків у середовищі Excell 

 
Література 
1. Техніка сільськогосподарська мобільна. Норми дії ходових 

систем на ґрунт: ДСТУ 4521:2006. Київ: Держспоживстандарт 
України, 2007. 4 с. 

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

включає: 
1) Номер, найменування та мета роботи. 
2) Норми припустимого максимального тиску ходових систем на 

ґрунти. 
3) Методику визначення питомого тиску на грунт, створюваний 

тим чи іншим трактором. 
4) Результати розрахунків. 
5) Графічні залежності зміни тиску шини на грунт заданого 

енергетичного засобу при зміні величини тиску повітря в неї та її 
ширини 

6) Висновки. 
 
5 КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 
1. Як визначається питомий тиск на грунт, створюваний тим чи 

іншим трактором? 
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2. Який вигляд має залежність зміни питомого тиску шини 
трактора на грунт при зміні величини тиску повітря в неї? 

3. Який вигляд має залежність зміни питомого тиску шини 
трактора на грунт в результаті їх здвоювання? 

4. Поясніть, як змінюється величина питомого тиску шини 
трактора на грунт при збільшенні її діаметру? 

 
ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ РОБОТІ НА ЕОМ 
 
1. Загальні вимоги безпеки  
1.1. До роботи із ЕОМ допускаються особи у віці не молодші 18 

років, що пройшли інструктаж з охорони праці, не мають 
протипоказань за станом здоров'я.  

1.2. Користувачі ЕОМ повинні дотримувати правил 
внутрішнього трудового розпорядку, установлені режими праці й 
відпочинку. 

1.3. Користувачі ЕОМ зобов'язані дотримуватись правил 
пожежної безпеки, знати місця розташування первинних засобів 
пожежогасіння.  

1.4. Про кожний нещасний випадок із працівником потерпілий 
або очевидець нещасних випадків зобов'язаний негайно повідомити 
ректора або проректора. При несправності устаткування припинити 
роботу й повідомити адміністрацію. 

1.5. У процесі роботи користувачі ЕОМ повинні дотримувати 
правил використання засобів індивідуального й колективного 
захисту, дотримувати правил особистої гігієни, утримувати в чистоті 
робоче місце. 

1.6. Особи, що допустили невиконання або порушення 
інструкції з охорони праці, притягуються до дисциплінарної 
відповідальності відповідно до правил внутрішнього трудового 
розпорядку. 

2. Вимоги безпеки під час роботи 
2.1. При роботі із ЕОМ значення візуальних параметрів повинні 

знаходитися в межах оптимального діапазону. 
2.2. Клавіатуру розташовувати на поверхні стола на відстані 100-

300 мм від краю, зверненого до користувача. 
2.3. При працюючому відеотерміналі відстань від очей до екрана 

повинна бути 0,6 - 0,7 м, рівень очей повинен припадати на центр 
екрана або на 2/3 його висоти. 

 


