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Лабораторна робота №2 
 

ОЦІНКА ВЕЛИЧИНИ ЗАГЛИБЛЮВАЛЬНОГО МОМЕНТУ ДЛЯ  
ПЕРЕДНЄНАВІСНИХ МАШИН/ЗНАРЯДЬ 

 
МЕТА РОБОТИ  
Ознайомлення майбутніх фахівців із методикою та набуття ними практич-

них навичок у визначенні величини заглиблювального моменту для переднєна-
вісних машин/знарядь. 

 
1 ВКАЗІВКИ З САМОПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ 

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

ними машинами/знаряддями [1; 2, с. 45-113]. 
Ознайомитися: 
- з методологією визначення величини заглиблювального моменту для пе-

реднєнавісних машин/знарядь (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. 
 
1.4 Питання для самопідготовки 
1) В чому полягає особливість фронтального агрегатування с.-г. ма-

шин/знарядь? 
2) За яких умов агрегатування фронтальних машин/знарядь забезпечує не-

обхідне їх заглиблення в грунт та вертикальне довантаження передніх керова-
них коліс енергетичного засобу? 

 
1.5 Рекомендована література 
1. Надикто В. Особливості агрегатування фронтальних знарядь / В. Надик-

то // 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. 
 
2 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
2.1 Програма роботи 
2.1.1 Виконуючи роботу, студенту необхідно навчитися: 
− обґрунтуванню умови налагодження переднього навісного механізму 

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

2.1.2 Здійснити: 
− складання рівняння для розрахунку величини заглиблювального момен-

ту, який діє на фронтальну машину/знаряддя та забезпечує йому необхідне за-
глиблення в грунт і вертикальне довантаження передніх керованих коліс енер-
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гетичного 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 переднєнаві-

сною 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 даними), який діє на 
нього та обґрунтуйте умови налагодження переднього навісного механізму тра-
ктора з точки зору забезпечення задовільного 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 механізму. Крім сили ваги 
Gп, в «центрі опору» плуга (т. D) в момент його заглиблення діють поздовжня 
Rx та вертикальна Rz сили збоку ґрунтового середовища (в розрахунках можна 

прийняти Rz ≈ 0,2·Rx). Разом із силою Gп (силами та моментом, які діють на 
опорне колеса фронтального плуга, знехтуємо) вони формують заглиблюваль-
ний момент (Мз) відносно миттєвого центру повороту переднього навісного 
механізму (ПНМ) трактора (т.π, див. рис.1). 
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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 нижніх 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 заглиблюва-

льного моменту (відносно т.π), який діє на фронтальну машину/знаряддя та за-
безпечує йому необхідне заглиблення в грунт і вертикальне довантаження пе-
редніх керованих колесах енергетичного засобу. 

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 фронтального знаряд-
дя, найкращим варіантом налагодження переднього навісного механізму трак-
тора 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 забезпечує йому необхідне за-
глиблення в грунт і вертикальне довантаження передніх керованих коліс енер-
гетичного засобу. 

4) Значення вхідних параметрів для розрахунку величини заглиблювально-
го моменту. 

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

переднього навісного механізму трактора з точки зору забезпечення задовіль-
ного заглиблення переднєнавісної машини/знаряддя. 

 
5 КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 
1. В чому полягає методологія визначення величини заглиблювального 

моменту для переднєнавісних машин/знарядь? 
2. За яких умов агрегатування фронтальних машин/знарядь забезпечує 

необхідне їх заглиблення в грунт? 


