
НАЛАГОДЖЕННЯ ЗАДНЬОГО НАВІСНОГО 
МЕХАНІЗМУ (ЗНМ) ТРАКТОРА 

 
МЕТА РОБОТИ  
Отримання студентами практичних навичок з налагодження за-

днього навісного механізму трактора. 
 

1 ВКАЗІВКИ З САМОПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ 
1.1 Завдання для самостійної підготовки 
Вивчити: 
- взаємозв'язок конструктивних параметрів мобільного енергети-

чного засобу з конструктивними параметрами плуга [1, с. 5-43; 2; 3]; 
- вибір схеми приєднання плуга до енергетичного засобу [1, с. 5-

43; 2; 3] 
Ознайомитися: 
- з конструкцією заднього навісного механізму (ЗНМ) трактора; 
- з методикою налагодження заднього навісного механізму трак-

тора (теоретичний матеріал методичних 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) Суть, переваги та недоліки двоточкової схеми приєднання 

плуга до енергетичного засобу.  
2) Суть, переваги та недоліки триточкової схеми приєднання 

плуга до енергетичного засобу.  
 
1.3 Рекомендована література 
1. Булгаков В.М. Агрегатування плугів / В.М.Булгаков, 

В.І.Кравчук, В.Т. Надикто. – К.: Аграрна наука. – 2008. – 152 с. 
2. Выбор рациональной схемы агрегатирования мобильного энер-

гетического средства с плугом / Г.М.Кутьков, Е.В.Габай, 
В.И.Калиновский и др.// Тракторы и сельскохозяйственные машины, 
1990, №3. 

3. Кочев В.И. Рациональное агрегатирование плугов с энергети-
ческими средствами / В.И. Кочев, В.Т. Надыкто // Механизация и 
электрификация сельского хозяйства.- К: Урожай, 1988.- Вып.68. 
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2 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
 
2.1 Програма роботи 
2.1.1 Виконуючи роботу, студенту необхідно навчитися: 
 обґрунтуванню схеми налагодження заднього навісного меха-

нізму трактора; 
 практичних навичок з налагодження заднього навісного меха-

нізму трактора за дво та три точкових систем. 
2.1.2 Здійснити: 
- обґрунтування схеми налаштування ЗНМ трактора (стенд-

макет) за вхідними умовами агрегатування орного МТА: 3-х корпус-
ний навісний плуг; колія та типорозмір рушіїв трактора за завданням:  

 
Трактор Типорозмір 

шин коліс 
Колія трак-
тора,  Вд, м 

Ширина рушія тракто-
ра  

b, м 
ХТЗ-150К 21,3R24 1,680 визначити самостійно 
ХТЗ-16131 16,9R38 2,050 визначити самостійно 

МЕЗ-80 15,5R38 1,450 визначити самостійно 
 
- за вхідними умовами налагодити ЗНМ трактора (стенд-макет). 

Для цього необхідно визначити: 
-   спосіб руху МТА (в борозні чи поза борозною); 
- спосіб агрегатування плуга (симетричний, асиметричний); 
- напрям і величину поперечного зміщення плуга (для асимет-

ричного МТА). 
- схему налагодження ЗНМ (дво- чи три точкова), 
- налагодження ЗНМ трактора за визначеною схемою. 
Скласти звіт та захистити роботу. 
 
2.2 Оснащення робочого місця  
1) Задній навісний механізм трактора (стенд-макет). 
2) Плуг ПЛН-3-35. 
3) Слюсарний інструмент. 
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3 МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
 
3.1 Ознайомлення з конструкцією ЗНМ трактора 

 
Задній навісний механізм (ЗНМ) трактора призначений для при-

єднання до нього причіпних, навісних і напівнавісних сільськогоспо-
дарських машин та знарядь. 
 ЗНМ (рис. 1) складається з верхньої осі 2, на якій вільно оберта-
ється вал з двома підйомними важелями 4 і пружинна центральна тя-
га 5, а також нижньої осі 11, на якій за допомогою головок шарнірно 
закріплені дві нижні подовжні тяги 7.  
 Кожен із підйомних важелів шарнірно зв’язаний з нижньою тягою 
за допомогою розкосу 6. Розкос 6 складається з вилки, нижнього гвин-
та, муфти, верхнього гвинта й серги для приєднання до піднімального 
важеля. Причому, лівий підйомний важіль зв'язаний одностороннім 
зв'язком (тільки на підйом) з важелем 3 штоку гідравлічного циліндра 1.  

Лівий розкіс не регулюється. Правий регулюється за допомогою 
муфти, що фіксується контргайкою. При роботі із широкозахватними 
машинами розкоси складають так, щоб нижні тяги могли переміща-
тися у вертикальному напрямку незалежно один від іншого. 

 
а) б) 

Рисунок 1 – Задній навісний механізм трактора:  
а) вид збоку; б) вид зверху 

 
Для запобігання розгойдуванню машини/знаряддя у горизонта-

льній площині служать регульовані по довжині обмежувальні ланцю-
ги 10. Вони перехресно зв'язують нижні тяги з бугелями навісного 
механізму і натягуються при підйомі машини/знаряддя у транспортне 
положення.  
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Обмежувальні ланцюги 10 (рис. 1), перехресно розташовані та 
регулюються по довжині. Вони служать для обмеження розгойдуван-
ня механізму навіски з начіпною машиною в транспортному та рабо-
чому положеннях. Ланцюг 10 приєднується одним кінцем до скоби, 
закріпленої на задній частині нижньої тяги, а іншим - до серги, що 
сидить на пальці кріплення причіпного бруса. 

Довжину ланцюгів регулюють так, щоб у транспортному поло-
женні задні шарніри нижніх тяг мали бічне хитання не більше 20 мм. 
У випадку блокування нижніх тяг начіпного механізму передні кінці 
ланцюгів переносять на вушка, що перебувають у передній частині 
нижніх тяг. 
 У тракторів тягового класу 3 і більше центральна тяга 5, як пра-
вило, обладнана пружинним компенсатором, який зглажує поштовхи 
збоку агрегатованого знаряддя. 

На поверхні нижньої осі 11 виконано п'ять пар лисок для фіксації 
упорів 16, що обмежують циліндричні головки нижніх тяг 7 (рис. 1). 

Дві точки кріплення нижніх тяг та точка приєднання централь-
ної тяги до трактора виражають суть триточкової схеми налашту-
вання його ЗНМ. 

Кріплення нижніх тяг до рами енергетичного засобу практично 
в одній точці виражає суть двоточкової схеми налагодження ЗНМ 
трактора.  

Остання застосовується лише при роботі з навісними чи напів-
навісними плугами. Оскільки для роботи з іншими с.-г. машинами і 
знаряддями використовується 3-х точкова схема, то ЗНМ деяких ене-
ргетичних засобів (ХТЗ-160, ХТЗ-170, ХТЗ-180, Т-150) допускає його 
переналагодження із однієї схеми на іншу. 
 

3.2 Двоточкова схема налагодження ЗНМ трактора 
 

При налагодженні ЗНМ трактора за доточковою схемою головки 
1 нижніх тяг (рис. 2) зводяться одна до одної та, при необхідності, 
зміщуються відносно поздовжньої осі 2 трактора та фіксуються упо-
рами 3. 
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Рисунок 2 – Двоточкова схема налагодження ЗНМ трактора 

 
 
3.3 Триточкова схема налагодження ЗНМ трактора  
 
За триточковою схемою налагодження ЗНМ нижні тяги, зв'язані 

шарнірно із трактором і начіпною машиною, утворять у горизонталь-
ній площині замкнутий чотирикутник, що обмежує можливість пово-
ротів агрегату без появи бічних зрушень ґрунту заглибленими робо-
чими органами. 

Щоб налагодити механізм навіски за триточковою схемою, не-
обхідно нижні тяги 1 встановити в крайнє положення на нижній осі 2 
(рис. 3) і закріпити упорами 3. 

Підйом і опускання начіпного механізму з начіпною машиною 
здійснюється основним силовим циліндром. 

 
 3.4 Порядок виконання роботи 

 
1. Визначаємо можливість руху трактора колесами правого в бо-

рту в борозні та поза борозною. Для цього порівнюємо ширину рушія b 
трактора з конструктивною шириною захвату корпусу плуга bk. Якщо 
b>bk, то розміщення рушіїв трактора в борозні викликає певні проблеми. 
Але в загалі можливі обидва варіанти їх розміщення при русі трактора на 
оранці. 

 

2 

3 

1 
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Рисунок 3 – Триточкова схема налагодження ЗНМ трактора 

 
 
2. Визначаємо бажану (потрібну) величину колії трактора Вт: 
 Вт = bk·(n + 1) - 2·A – b,  (1) 

 Вт = bk·(n + 1) + b,   (2) 
де Вт, Вт – колія енергетичного засобу при переміщенні рушіїв йо-

го правого борту поза борозною;  
bk – конструктивна ширина захвату корпусу плуга;  
n – число корпусів знаряддя;  
А – відстань від борозни до зовнішньої крайки рушія;  
b – ширина рушія трактора. 
3. Визначаємо напрямок і величину поперечного зміщення плуга 

еп (більш точно – зміщення центру опору плуга) відносно повздовж-
ньої осі трактора: 
 еп = (Вд - Вт)/2.  (3) 

Натомість відомо, що коли дійсна значина колії енергетичного 
засобу (Вд) більша за бажану (Вт), то плуг приєднують не симетрично, 
а з певним правостороннім поперечним зміщенням (еп). І воно тим бі-
льше, чим більшою є різниця між значинами цих колій.  

За триточкової схеми налагодження ЗНМ трактора вказане змі-
щення можна здійснити тільки шляхом переміщення орного знаряддя 
відносно його власного зчіпного пристрою. 

4. Обґрунтовуємо схему налагодження ЗНМ трактора та здійс-
нюємо його налагодження за визначеною схемою.  

1 

3 

2 
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 4 ФОРМА  ЗВІТУ ДО РОБОТИ 
 
Після виконання роботи, студент складає звіт, зміст якого 

включає: 
1) Номер, найменування та мета роботи. 
2) Результати роботи представляються у вигляді таблиці: 
 
Таблиця - Характеристики агрегатування орного МТА 

Параметр Марка трактора 
Плуг:____________ 

Позна-
чення ХТЗ-

150К 
ХТЗ-
16131 

МЕЗ-80 

Конструктивні параметри орного 
агрегату: 
- колія трактора, м 
- типорозмір шин  
- ширини шини, м 
- ширина захвату корпуса плуга,мм  
- число корпусів плуга 

 

 
Вд 

 
b 
bк 

n 

   

Відстань від крайки колеса до стін-
ки борозни, м 

А    

Розрахункова ширина колії тракто-
ра, м 

Bт    

Спосіб руху МТА (в борозні чи по-
за борозною) 

-    

Напрям зміщення плуга (вправо, 
вліво, посередині) 

-    

Величина поперечного зміщення 
плуга, мм 

еп    

Схема налагодження ЗНМ (двоточ-
кова, триточкова) 

-    

Механізм зміщення плуга (тягами 
по осі, рамою відносно бугелів, 
комбінований) 

-    
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5 КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 
1. З яких елементів будується ЗНМ трактора? 
2. За яких умов доцільно використовувати двоточкову схему на-

лаштування ЗНМ трактора? 
3. За яких умов доцільно використовувати триточкову схему на-

лаштування ЗНМ трактора? 
4. Як навішують навісний плуг на ЗНМ трактора і регулюють 

окремі елементи навісного механізму? 
5. Як налагодити ЗНМ трактора під час транспортних переїздів? 
6. Як налагодити ЗНМ трактора для агрегатування із причіпними 

машинами? 
7. Які вимоги ставляться до регулювань обмежувальних ланцю-

гів ЗНМ енергетичного засобу при навішуванні на нього ма-
шин/знарядь? 
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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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