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Змістовий модуль 1: «СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ПРИ ВИБОРІ КОНЦЕП-
ЦІЇ ТА ШЛЯХІВ РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ» 

Тема1. «КЛАСИФІКАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕНЕР-
ГЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ» 

 
Актуальність та роль знань основ теорії нових енергетичних засобів  
За останні роки теорія і практика вітчизняного та світового тракторо-

будування поповнилася принципово новими розробками. Запропоновані та 
всебічно перевірені нові підходи до створення техніки найкращим чином ві-
дповідають сучасним вимогам, сприяючи вирішенню базових проблем меха-
нізації польових робіт. 

В області технології - це значне підвищення продуктивності МТА, уні-
версальності та зайнятості на протязі року енергетичних засобів і сільського-
сподарських машин, а також зменшення ущільнюючого впливу на грунт.  

У сфері підвищення технічного рівня техніки - зниження матеріалоєм-
ності, питомих витрат палива і вартості машини на одиницю виконаної робо-
ти, підвищення уніфікації тощо. 

В напрямку задоволення цих вимог можливості МТА на базі сучасних 
тракторів практично вичерпані: 

- ріст маси і потужності тракторів не визиває адекватного підвищення 
продуктивності праці; 

- використання вузькоспеціалізованих самохідних машин та комбайнів 
знаходиться у глибокому протиріччі з ресурсозберігаючим напрямком розви-
тку технологій с.-г. виробництва із-за низького рівня універсальності та ма-
лого їх завантаження на протязі року. 

Практичні шляхи розв’язку цих проблем викладені у багатьох моног-
рафіях, наукових статтях тощо.  Проте в підручниках та навчальних посібни-
ках для студентів таких матеріалів поки що немає. В той же час, як бачимо, 
необхідність у цьому назріла як внаслідок завершеності, так і актуальності 
багатьох нових розробок. Суттєва роль останніх  у суспільному виробництві 
зобов’язує інженера сільськогосподарського профілю добре освоїти їх кон-
цептуальні, конструктивні, технологічні та інші основи. Тим більше, що тео-
рія нових енергетичних засобів не завжди і не у всьому укладається в теорію 
трактора.   

  
Основні концепції розвитку енергетичних засобів і їх короткий аналіз 
Першочерговою задачею при вивченні нового курсу є чітке розуміння 

концептуальних положень розвитку мобільної енергетики сільськогосподар-
ського призначення.   Прогнозування шляхів їх зародження та удоскона-
лення показало [1], що кожне з енергетичних засобів (ЕЗ) повинне пройти 
три стадії (рис.). 



 
Рис.1.1- Основні концепції розвитку енергетичних засобів: 
(———) - тягова; ()  - тягово-енергетична;  
(. . . . . . .) - енергетична;  
ТС  - тяговий засіб;  
ТЭС - тягово-енергетичний засіб; 
СЭС  - стаціонарний енергетичний засіб. 
  
Нині удосконалення та розвиток ЕЗ проходить у відповідності з тяго-

вою концепцією по логістичній кривій.  Маса (Мт) енергетичного засобу та 
потужність його двигуна (Ne) погоджені таким чином, що Ne може бути пов-
ністю реалізована через тягове зусилля ЕЗ.  Таким чином, потужність двигу-
на енергетичного засобу і його експлуатаційна маса пов’язані жорсткою па-
раметричною залежністю, і їх відношення є практично сталим: 

 
Ne/Мт = const.                            (1) 
 

Різні ділянки логісти відображають стан розвитку даної концепції енер-
гетичного засобу. Відрізок часу, що відповідає останній ділянці першої логі-
сти і першій ділянці другої логісти, характеризує завершення тягової і заро-
дження нової тягово - енергетичної концепції ЕЗ, для якої  

 
Ne/Мт = var. 
 

У цьому випадку кожна із частин енергетичного засобу (технологічна 
та енергетична) може розвиватися у відповідності з висунутими до неї вимо-
гами, не вступаючи в протиріччя з іншою і не погіршуючи, а покращуючи за-
гальні показники МТА.  

Теоретично можна необмежено збільшувати масу технологічної части-
ни енергетичного засобу (або агрегату) і зменшувати масу енергетичної час-
тини при одночасному підвищенні потужності двигуна. В створенні тягового 
зусилля буде приймати участь маса всього агрегату, включаючи технологічну 



частину, обладнану необхідною кількістю коліс з приводом від “легкого”, але 
потужного енергетичного модуля.  

Таким чином, у відповідності з тягово-енергетичною концепцією роз-
витку (друга логіста, див. рис.) маса останнього повинна зменшуватися, а йо-
го енергонасиченість - збільшуватися. Але таку тенденцію неможливо реалі-
зувати в рамці існуючої тягової концепції ЕЗ, оскільки для цього потрібно 
було б порушити співвідношення (1). 

Потужність двигуна ЕЗ тягово-енергетичної концепції ніколи, навіть 
при повному баластуванні, не може бути реалізоване  через його тягове зу-
силля. Такий енергетичний засіб завжди буде мати “надлишкову” потуж-
ність, а тому суть його створення полягає у розробці способу ефективного 
використання Ne у технологічному варіанті. 

Розвиток конструкції ЕЗ по другій логісті в заключній фазі буде харак-
теризуватися значною перевагою енергетичних функцій, тобто він буде пере-
творюватися в мобільну енергетичну станцію. 

Подальший розвиток енергетичних функцій ЕЗ приведе в кінцевому 
рахунку до поступової втрати його мобільності. Тому на кінцевій ділянці 
другої логісти буде здійснюватися згасання мобільності ЕЗ і поступове пере-
творення його в стаціонарний енергетичний засіб (СЕС). Процес появи і 
створення СЕС буде характеризуватися третьою логістою  (рис.). 

Кожна із розглянутих концепцій потребує розробки своєї системи агре-
гатування, для того щоб найефективніше використовувати потужність двигу-
на у технологічному варіанті. Тому при формуванні концепції енергетичного 
засобу майбутнього доцільно мати на увазі не тільки черговий етап його роз-
витку, але і наступний за ним. Наприклад, принципову прийнятність СЕС 
слід намагатися забезпечити уже на стадії створення ЕЗ тягово - енергетичної 
концепції. 

Слід відзначити, що новим енергозасобам притаманні більш широкі 
функціональні властивості, які, в свою чергу, повністю визначаються вимо-
гами технологічного процесу, що здійснюється тим або іншим МТА. Основ-
ними такими вимогами є висока продуктивність і агротехнічна якість вико-
нуємої операції при низькій питомій собівартості роботи. 

Продуктивність залежить від номінального тягового зусилля енергети-
чного засобу, потужності двигуна, агрегатуємості ЕЗ з сільськогосподарсь-
кими машинами і знаряддями, спроможність нести деякий запас технологіч-
ного матеріалу. Важливу роль відіграють керованість і стійкість руху, манев-
реність тощо. 

Агротехнічні властивості енергетичних засобів визначаються мірою 
шкідливого впливу їх рушіїв на грунт і пошкодження культурних рослин, 
особливо при міжрядному обробітку. 

Зазначені вимоги регламентують такі основні показники мобільних 
енергетичних засобів, як: 

- основні параметри (маса ЕЗ і потужність двигуна); 
- компоновочна схема та розподіл маси по мостах ЕЗ; 



- відповідність основних агрегатів ЕЗ (трансмісія, шасі тощо) його тех-
нологічному призначенню; 

- оснащеність енергетичного засобу технологічним обладнанням. 
Якщо співвіднести між собою вимоги технологічного процесу і перера-

ховані вище показники ЕЗ, то можна зробити висновок про міру його техно-
логічності. Тому ПРЕДМЕТОМ ВИВЧЕННЯ ДАНОГО КУРСУ ТЕОРІЇ 
НОВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ Є АНАЛІЗ ЇХ ПОКАЗНИКІВ НА 
ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ ТЕХНОЛОГІЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАР-
СЬКОГО ВИРОБНИЦТВА. 

Методична особливість курсу полягає в тому, що кожен із нових енер-
гетичних засобів розглядається як елемент енерготехнологічного комплек-
су. Саме такий підхід дозволяє виявити роль енергетичного засобу в техноло-
гічному процесі, чітко визначити його відповідність своєму функціональному 
призначенню, а також більш чітко сформулювати експлуатаційні вимоги як 
до його конструкції, так і до конструкції агрегатованих з ним сільськогос-
подарських машин і знарядь. 

 
Перспективи застосування мобільних енергетичних засобів з колісною 

формулою 4К4 
Уся множина енергетичних засобів піддається чіткій класифікації за 

двома ознаками: функціональному призначенню та тяговому класу.  Згідно 
першої ознаки вони (як і серійні трактори) поділяються на енергетичні засоби 
загального призначення, універсально - просапні та спеціалізовані. При цьо-
му слід відмітити, що така класифікація носить умовний характер, оскільки 
потенційні можливості конструктивних схем нових енергетичних засобів за-
безпечують їм досить високу універсальність. У цьому плані по даним 
IМЕСГ [1] навіть кращі зарубіжні моделі тракторів тягової концепції посту-
паються ЕЗ нової модульної компоновки. Так, якщо у перших (Ford, Fendt, 
Dоhn Deere) максимальне значення коефіцієнта універсальності не переви-
щує 50%, то у енергетичних засобів на базі СШ-28 і Т-16МГ даний показник 
дорівнює 70 і 63% відповідно.  

Як і трактори старої тягової концепції, нові ЕЗ у відповідності з ГОСТ 
27021-86 можна розподілити по тяговим класам.  Проте, з появою так званої 
модульної побудови мобільної енергетики, з'явились енергетичні засоби пе-
ремінного тягового класу. Так, наприклад, Мінським тракторним заводом ро-
зроблені зразки ЕЗ на основі трактора тягового класу 2, який у поєднанні з 
додатковим активно привідним мостом розвиває тягове зусилля, що дозволяє 
віднести даний енергетичний засіб до тракторів класу 3.  ВАТ ХТЗ створений 
зразок ЕЗ на основі трактора класу 3, який у сполученні з аналогічним додат-
ковим мостом відповідає трактору класу 5. 

Серед розробок подібного типу слід відмітити створений ВIМом  зра-
зок трьохвісного мобільного енергетичного засобу [2].  Потужність двигуна 
даного ЕЗ, виконаного на базі вузлів і агрегатів трактора Т-150К,  доведена 
до 184 кВт. Рама - жорстка і не має шарнірних зчленувань. Керування енер-
гозасобом здійснюється поворотом передніх і задніх коліс з допомогою гід-



роприводу.  З метою копіювання нерівностей шляху на всіх мостах встанов-
лена гідромеханічна підвіска, причому пружні елементи другого і третього 
мостів з'єднані гідравлічним балансиром. Задній механічний незалежний од-
ношвидкісний ВВП дозволяє відбирати до 80% потужності. Приблизно 81% 
її може бути передано технологічній частині МТА при допомозі спеціальної 
насосної станції. Конструкцією даного ЕЗ передбачена можливість установ-
лювання технологічних вмістищ об'ємом 6-8 м3 для насіння та добрив. 

Трьохвісний ЕЗ аналогічно призначення було розроблене і на базі трак-
тора К-701. Потужність його двигуна становила 330 кВт, поздовжня база - 6 
м, а мінімальний радіус повороту - 11 м. 

Фінською фірмою Valmet створена модель трьохвісного трактора фор-
мули 6К4, у якого передні рушії керовані, а задні можуть підійматися в тран-
спортне положення. З метою розширення діапазону використання даного ЕЗ 
його конструкцією передбачена установка арочних шин напівгусеничного 
ходу. Американською фірмою Versatile розроблений та випробуваний трак-
тор BigRoy з двигуном потужністю 442 кВт, обладнаний чотирма підресоре-
ними вісями з вісьмома ведучими колесами.  

Останнім часом в нашій країні і за кордоном з'явилися принципово нові 
розробки енергетичних засобів з колісною формулою 2К2, на основі яких 
можна отримати трактор формули 4К4, самохідне шасі, кормороздавальний 
та навантажувальний агрегати, самохідний комбайн, трактор - тандем тощо. 
Зниження питомої ваги ЕЗ в цих конструкціях доходить по масі до 50%, а по 
вартості - до 60%. МТА на основі ЕЗ формули 2К2 призначені в основному 
для механізації робіт на малих тваринницьких фермах, малоконтурних полях, 
в агроцехах промислових підприємств, селекційних та дослідних ділянках 
тощо. Разом з тим є зразки, де в якості основи передбачається використання 
передніх частин шарнірно - зчленованих тракторів загального призначення 
класу 3 та 5. 

Найширша гама нових конструктивних рішень  представлена енергети-
чними засобами з колісною формулою 4К4. Германською фірмою Мерседес-
Бенц розроблений ЕЗ універсально-просапного призначення під назвою MB-
Trak. Його схема (центральне розміщення кабіни, реверсивний пост керуван-
ня, колеса однакового розміру, рівноцінні передня та задня начіпні системи і 
т.д.) була прийнята за основу у багатьох країнах при створенні енергозасобів 
загального призначення. 

Прагнення суттєво підвищити універсальність сільськогосподарських 
енергетичних засобів привело до створення моделей оригінальної компоно-
вочної схеми фірмами Fendt, Schluter (ФРГ) тощо. Характерною особливістю 
цих ЕЗ є наявність на місті двигуна вільної зони для розміщення знарядь, 
машин технологічних  вмістищ і т.д. Iнтегральні трактори Euro Trak  фірми 
Schluter, енергонасиченість яких досягає 20 кВт/т, мають 4 зони для навішу-
вання технологічного обладнання: передня і задня начіпні системи, а також 
простори спереду і ззаду кабіни. 

На Україні зроблена спроба відтворити подібну модель ЕЗ. ВАТ ХТЗ 
розроблений трактор ХТЗ-120 (ХТЗ-121), конструктивні параметри якого 



створюють передумови його ефективного використання як в існуючих, так і в 
принципово нових технологіях вирощування с.-г. культур. 

Слід підкреслити, що ешелоноване агрегатування знарядь, а також за-
довільний огляд переднього начіпного механізму і нині залишається пріори-
тетним напрямком розвитку тракторної енергетики. У зв'язку з цим деякі фі-
рми застосовують або нахилений капот двигуна, або кабіну розташовують 
над переднім мостом. Останній варіант конструкції був використаній авст-
рійською фірмою Steyr, яка розробила оригінальну модель енергетичного за-
собу “Steyr 8300”.   

Незначною є перспектива використання швидкісних багатоцільових 
енергетичних засобів, які одночасно поєднують у собі якості всюдихіда, са-
москида та колісного трактора. В першу чергу до них відноситься розроблене 
АТ “ВIСГОМ” сімейство “”УНIIМОГів”, малогабаритні блоково-модульні 
машини Рубцьовського індустріального інституту (Росія) та ін. 

Найбільшу перевагу із розробок нового типу мають так звані “вивіль-
няємі енергетичні засоби” (ВЕЗ) конструкції ВIСГОМу. ВЕЗ у зборі є одно-
брусне трьохвісне самохідне шасі класу 2,5-3,5 з колісною формулою 6К4 
або 6К6. Як традиційне шасі воно може бути використане з різними машина-
ми для посіву, догляду за посівами та інших операціях по вирощуванню сіль-
ськогосподарських культур. При цьому балансирна ходова система, керована 
з допомогою гідроциліндрів, значно спрощує агрегатування із знаряддями в 
міжвісевій зоні шляхом підняття переднього мосту і “наїзду” на них. 

Аналогічна ідея використана французькою фірмою Dehondt під час 
створення пристрою PRM-200, яка стикується з колісним енергетичним засо-
бом у передній його частині і має автономні опорні колеса з шинами. Для ви-
конання різних сільськогосподарських операцій до пристрою приєднуються 
начіпні та напівначіпні машини фронтального типу. 

Дослідження експериментальних зразків ВЕЗ показали, що МТА на їх 
основі хоч і недостатньо повороткі, проте мають високі тягово-зчіпні власти-
вості і задовільну стійкість руху. Спеціалізовані по функціональному приз-
наченню, вони, після відповідного доопрацювання конструкції, знайдуть ши-
роке застосування не тільки в овочівництві. 

Слід відзначити, що у порівнянні з усіма розглянутими вище конструк-
тивними розробки, ВЕЗ мають принципову відміну - вони є енергетичними 
засобами перемінного тягового класу. В основу їх побудови покладений мо-
дульний принцип. 

 
Технологічні властивості нових енергетичних засобів 
Поряд з тяговою функцією, енергетичний засіб повинен відповідати ці-

лому ряду техологічних вимог як по режиму, так і по агротехнічних якостях 
виконання операцій. У зв’язку з постійним удосконаленням сільськогоспо-
дарського виробництва вимоги до ЕЗ, як до елемента енерготехнологічного 
комплексу, також зростають, а його функціональні властивості безперервно 
розширюються. 



Важливим етапом в розвитку технологічних властивостей ЕЗ є застосу-
вання комбінованих МТА, які включають декілька сільськогосподарських 
машин різного призначення (в тому числі і з активними робочими органами).  
Поява таких агрегатів співпадає з періодом різкого зростання норм внесення 
хімічних препаратів, які одночасно стимулюють ріст культурних рослин і 
пригноблюють шкідники та бур’яни.  

Зазначені технологічні новинки зажадали суттєвих конструктивних до-
опрацювань ЕЗ: підвищення вантажопід’ємності коліс без збільшення шкід-
ливого їх впливу на грунт; збільшення вантажопід’ємності задніх і введення 
передніх навісних систем; застосування багатошвидкісних ВВП з різною 
схемою їх приводу (незалежний, синхронний тощо). 

Найбільш помітним і досить значним етапом розвитку технологічних 
властивостей енергетичних засобів стала інтенсифікація кормовиробництва. 
Кормозбиральна техніка відрізняється високим рівнем енергоспоживання, а її 
використання потребує постійного візуального контролю за технологічним 
процесом. Енергетичні засоби цього напрямку мають потужний двигун, ре-
версивний пост керування і реверсивну трансмісію, а також трохи підійняту 
кабіну тощо. Так, наприклад, німецька фірма “Клаас” розробила самохідне 
шасі “Ксеріон 2500”, енергонасиченість якого становить близько 50 кВт/т [1].  
Шасі має ряд конструктивних особливостей, які роблять його універсальною 
машиною. По - перше, це наявність трьох валів відбору потужності (задньо-
го, верхнього та фронтального). По - друге, спеціально розроблена гідравліч-
но - механічна коробка передач, яка забезпечує плавну роботу приводу за 
будь - якого навантаження та швидкості. На базі цього шасі можна отримати: 
широкозахватну косарку, 4-х рядковий картоплекопач, буряко-збиральний 
комбайн, обприскувач, комбіновані МТА для обробітку ґрунту тощо. “Ксері-
он 2500” відзначається надзвичайною маневреністю, оскільки може рухатися 
навіть боком. 

Важко переоцінити вплив на технологічні властивості ЕЗ зручність ке-
рування МТА. Етапним рішенням слід вважати оснащення і комфорт кабіни.  
У описаного вище шасі ‘Ксеріон 2500’, для прикладу, можна легко, за лічені 
хвилини, змінити положення кабіни (посередині, спереду та збоку ліворуч), 
яка оснащена кондиціонером, зручним сидінням та електронним монітором 
управління агрегатом. 

Подальше збільшення продуктивності праці в рільництві, як стверджу-
ють прогнози експертів, буде досягнуто завдяки широкому впровадженню 
комбінованих, широкозахватних та швидкісних агрегатів з активним приво-
дом робочих органів.  

До систем відбору потужності двигунів нових мобільних енергетичних 
засобів висуваються вимоги як загального, так і специфічного характеру: 

- достатньо високий коефіцієнт корисної дії; 
- можливість приводу при великих переміщеннях енергетичного засобу 

відносно сільськогосподарських машин ; 
- можливість передачі потужності на відстань до 10 м (в трьох-  та чо-

тирьохмашинних агрегатах); 



- невисока металомісткість; 
- технічна та технологічна надійність і довговічність при експлуатації в 

польових умовах; 
- можливість групового та індивідуального приводу ходових систем і 

робочих органів, а також  автоматизації режимів роботи; пристосованість до 
коливань тягового навантаження, широкий діапазон регулювання силових та 
швидкісних параметрів. 

 
Системи відбору потужності і приводу сільськогосподарських машин 
Розглянемо деякі якісні характеристики основних силових передач 

(див. табл.). Механічна передача, не дивлячись на високе значення коефіцієн-
та корисної дії (до 0.96), невисокі показники вартості та маси, можуть засто-
совуватися для приводу тільки простих сільськогосподарських машин. У тих 
випадках, коли потрібно регулювати частоту обертання, приводити декілька 
робочих органів, механічні трансмісії сільськогосподарських машин стають 
складними, метало місткими і ненадійними, а для передачі потужності на ве-
лику відстань - важко здійсненними. Саме тому на перспективних енергетич-
них засобах окрім переднього, заднього і бокового механічних ВВП необхід-
но передбачати безступінчатий відбір потужності.  

Найбільш повно поставленим вимогам відповідають гідрооб’ємна та 
електрична трансмісії. Вони регулюються і досить легко піддаються автома-
тизації. З їх допомогою дуже просто можуть бути здійснені груповий та ін-
дивідуальний приводи машин. ККД кращих зразків гідрооб’ємних передач 
складає на менше 0.92 в області максимуму, але характер його зміни в залеж-
ності від навантаження дуже крутий. 

Коефіцієнт корисної дії однопоточної електричної передачі дещо ниж-
чий - 0.75-0.80. Однак деякі переваги гідрооб’ємних передач по ККД зника-
ють при подовженні і ускладненні комунікаційних зв’язків між гідроагрега-
тами (що необхідно при розосередженому приводі сільськогосподарських 
машин і збільшенні числа споживачів) із-за гідравлічних втрат в шлангах і 
муфтах, необхідності використання масляних радіаторів, вмістищ тощо. Крім 
того, показники роботи гідроприводу в значній мірі змінюються при коли-
ваннях навколишнього середовища. 

Порівняння якісних характеристик силових передач 1 
 Тип передачі 
Характеристики 
 

механі-
чна 

елект-
рична 

гідро-
об’ємн. 

гідро-
механ. 

Можливість індивідуального регулю-
вання частоти обертання коліс 

 
3 

 
5 

 
4 

 
3 

Незалежність розміщення силової уста-
новки 

3 5 4 3 

ККД 4 4 3 3 
Можливість зміни потужності 3 5 4 3 

                                           
1 5-відмінно; 4- добре; 3- задовільно; 2- незадовільно. 



Оцінка шумності роботи 3 5 3 3 
Надійність 4 5 2 3 
Легкість обслуговування 4 5 3 3 
Вартість, % 100 125 120 115 
Витрати на обслуговування, % 100 88 110 105 

 
Енергонасиченість гідро об’ємних передач знаходиться в межах 105-

115 кВт/т. У електричної передачі з машинами постійного струму цей показ-
ник дорівнює 85-105 кВт/т. Але у швидкісних машин (як електричних, так і 
гідрооб’ємних) він доведений до 270 кВт/т. По всім інших показниках елект-
рична передача краща, ніж гідрооб’ємна. Діапазон регулювання елек-
тричних передач значно ширший, в них легко може бути отримана ідеальна 
для тягового приводу гіперболічна характеристика. 

Нині конструкції гідрооб’ємних передач більш відпрацьовані, а тому 
частіше застосовуються на тягових та транспортних засобах. Прийнято вва-
жати, що дану передачу доцільно використовувати при числі споживачів 
енергії не більше 2. Для енергетичних засобів з розвинутою системою  без-
ступінчатого відбору потужності і числом споживачів 3 і більше - знайдуть 
застосування електротрансмісії. Найбільш придатною може бути система 
електричного відбору потужності, яка складається із генератора перемінного 
струму, електромотор-редукторів, випрямлячів та системи керування. Для 
нерегульованих приводів можливий відбір потужності на перемінному стру-
мі. 
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Тема 2. «УЩIЛЬНЕННЯ ҐРУНТУ ХОДОВИМИ СИСТЕМАМИ ЗА-
СОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ» 

 
Загальні поняття ґрунту   
 
У 80-х роках Х1Х столiття росiйский вчений В.В.Докучаєв, дав наукове 

визначення ґрунту i головних законiв за якими вiн розвивається. 
В.В.Докучаєв  визначив  його  як  природно-iсторичне тiло, що має поверх-
невi горизонти земної кори, яке створилось  пiд впливом клiмату, живих ор-
ганiзмiв (рослин i тварин) з геологiчної породи залежно вiд рельєфу на про-
тязi часу. Головне те,  що  грунт  не мислимий без впливу живих органiзмiв. 
Якщо нема живих органiзмiв  нема ґрунту. Без живих органiзмiв буде ство-
рюватись  рихлий  шар, який  не  матиме  грунтового перегною  гумусу i не 
буде мати грунтової структури, що створюється пiд впливом живих ор-
ганiзмiв. 

Грунт можна розглядати як пiдсистему у бiогеоценотичнiй системi. Так 
як вiн пов'язаний з рослинами i тваринами, такий звязок можна розглядати 
як екосистему, в якiй живуть органiзми. Екосистема бiосфери включає пiдси-
стему  педосферу (покриття грунтом).  Багато  авторiв  вважають, що коли 
грунт створюється пiд впливом пяти факторшв (клiмат, геологiчнi породи, 
рельєф, час, живi органiзми) то вiн (грунт) розвивається i може навить відме-
рти.  Приймаючи до уваги всi визначення про грунт можна зтверджувати, що 
грунт  це бiокосне тiло i, як всi бiокоснi тiла, iснує лише під безперервним  
впливом живих органiзмiв. 

Головне призначення ґрунту для бiосфери  це постачання рослин по-
живними елементами i водою. Ця властивiсть ґрунту (спрiяти розвитку рос-
лин) отримала назву родючості, що вiдрiзняє його вiд  всiх  природних тiл.  
Таким чином, грунт  основний засiб виробництва в  землеробствi. 

В процесi господарської дiяльностi за допомогою добрив, обробiтку, 
зрошення людина змiнює властивостi ґрунту i створює  сприятливі  умови 
для росту рослин. Отже, грунт є обєктом прикладання  працi. 

Грунт, як фiзичне тiло, складається з трьох фаз: твердої, рідинної i га-
зоподiбної. Тверда фаза представляється органiчними i мiнеральними части-
нками i продуктами їх  взаємодiї;  рiдинна  фаза  водою i розчиненими  в  
нiй речовинами; газоподiбна   грунтовим повiтрям. Всi три фази взаємопов'-
язанi i визначають властивостi ґрунту. 

В загальному спрощеному виглядi структурно-фазова схема ґрунту 
представлена  на рис.3.1. 

Потужнiсть ґрунту  це товщина його вiд поверхнi до материнської 
породи i може змінюватись пiд впливом дiяльностi людини. 

За гранулометричним складом грунт подiляється на легкий, середнiй i 
важкий. 



 
 Рис. 1 - Структурно-фазова схема ґрунту. 
 
За хiмiчним складом грунт мiстить майже  всi хiмiчнi елементи (%):  

кисень  49;  кремнiй  33;  алюмiнiй  7,13; залiзо  3,8; кальцiй 1,37; калiй 
-1,36;  натрiй  0,63;  магнiй  0,63;  сiрка  0,085; фосфор  0,08; хлор  0,01 
i iн.  Основна маса азоту в грунтi (0,1%) i вуглецю (2%) знаходяться в ор-
ганiчних речовинах та органо-мiнеральних сполуках. В грунтi  знаходяться  
також мiкроелементи: бор, марганець, молiбден, цинк, йод, кобольт i iн. 

Завдяки поверхневiй енергiї i наявностi вологи, хiмiчнi елементи взає-
модiють мiж собою, склеюються створюючи комочки. Здатність ґрунту ство-
рювати комочки називається структуростворюючою властивiстю ґрунту. 
Грунт може бути структурним i безструктурним. Хорошо виражена струк-
тура буває у грунтi при наявностi гумусу. Створення структурного ґрунту в 
значнiй мiрi залежить вiд виду механiчного його обробiтку. 

Залежно вiд розмiру агрегатiв розрiзнюють глибисту структуру (комоч-
ки розмiром бiльше 10мм), макроструктуру (комочки 0,25...10,00мм), мiкро-
структуру (комочки менше 0,25мм). Агрономiчно цiнними вважаються агре-
гати розмiром 0,25...10,0 мм, а грунт з агрегатiв розмiром бiльше 1,0 мм 
(50%) стiйкий проти ерозiї. 

В структурному грунтi створюються найкращi умови для розвитку рос-
лин. Задача землероба заключається в використаннi технологiї виробництва  
продукцiї  з урахуванням "повертання"  ґрунту з високiми показниками його 
якостi. 

Властивостi ґрунту. Грунт має рiзноманiтнi властивостi,  але головни-
ми являються:  поглинаючi,   фiзичнi,   воднi. 

Поглинаючi властивостi в свою  чергу  подiляються  на:  бiологiчно по-
глинаючi, механiчно поглинаючi, хiмiчно поглинаючi, фiзично поглинаючi i 
фiзико-хiмiчно поглинаючi. 

Бiологiчно поглинаючi властивостi ґрунту  це споживання рослинами 
i мiкроорганiзмами з ґрунту i повітря рiзних речовин (вуглевод, азот, калiй, 
кальцiй, фосфор i iн.) i закрiплення їх у тiлах органiзмiв. Пiсля вiдмирання 
рослин i мiкроорганiзмiв проходить мiнералiзацiя органiчної речовини i 
звiльнення елементiв, що були поглиненi, i послiдуюче їх використання дру-
гим поколiнням органiзмiв. 



Механiчно поглинаючi властивостi ґрунту  це здатнiсть ґрунту затри-
мувати з суспензiї частинки твердих речовин. При фiльтрацiї розчину через 
грунт в ньому затримуються частинки   дiаметром бiльшим нiж дiаметр пор 
ґрунту. 

Хiмiчно поглинаючi властивостi ґрунту  це здатність катiонiв розчин-
них солей створювати з катiонами (кальцiя, алюмiнiя, залiза) нерозчиннi i  
трудно розчиннi сполуки, якi  випадають  в  осадок i закрiпляються в грунтi. 

Фiзичне поглинання (адсорбцiя)  це властивiсть твердої фази ґрунту 
поглинати i утримувати на поверхнi частинок молекули газiв, води i органiч-
них речовин. Фiзичне  поглинання,  наприклад,  зменшує  втрати амiака з 
ґрунту при осiнньому внесеннi рiдинних амiачних добрив. 

Фiзико-хiмiчне (обмiнне) поглинання  здатнiсть ґрунту поглинати з 
розчину iони рiзних дисоцiiрованих речовин. Воно основано на реакцiї об-
мiну катiонiв дифузного шару колоiдiв на катiони грунтового  розчину. Так 
як бiльшiсть грунтових колоiдiв заряжени негативно, то вони поглинають з 
розчину позитивнi iони.  Сумарна кількiсть обмiнних катiонiв, що здатний 
поглинати грунт з соляного розчину, називається ємкiстю обмiнного погли-
нання катiонiв. 

Фiзичнi властивостi ґрунту визначають фiзичний його стан, взаємодiю 
з факторами, що забезпечують життєздатність рослин (во-дою, теплом i iн) i 
вiдношення до зовнiшних механiчних дiй. До їх вiдносять щiльнiсть ґрунту, 
щiльнiсть твердої фази ґрунту, пористiсть i ін.  

Щiльнiсть твердої фази  це вiдношення маси твердої фази (частинок 
ґрунту) певного об'єму до об'єму води при температурi 4о С. Щiльнiсть твер-
дої фази ґрунту в бiльшостi випадкiв  дорiвнюї  2,4...2,8 г/см3, а для торфяно-
го ґрунту - 1,4...1,8 г/см3 . Вона залежить вiд кiлькостi гумусу i мiнералогiч-
ного складу ґрунту. 

Щiльнiсть ґрунту  це вiдношення маси сухого ґрунту, взятого без по-
рушення природного складу, до його об'єму. Для гумусового горизонту 
щiльнiсть ґрунту дорiвнюї 0,9...1,3 г/см3,  з глибиною збiльшується до  
1,6...1,8 г/см3. 

Пiд впливом природних факторiв грунт ущiльнюється до рiвнозваженої 
щiльностi, яка є дiагностичним  показником необхiдностi механiчного обро-
бiтку ґрунту. Щільність ґрунту, таким чином,  є важливий показник його фі-
зичного стану. Сприятливi умови для росту зернових культур i трав склада-
ються коли грунт має щiльнiсть 1,20...1,35 г/см3,  а для просапних культур   
1,00...1,20 г/см3. 

Пористiсть загальна ґрунту  сумарний об'єм пор мiж частинкакми і 
комочками ґрунту виражений в процентах до загального його  об'єму.  Вона  
пiдроздiляється на капiлярну i  некапiлярну.   

Капiлярна  пористiсть  об'єм  всiх  малих  пор (менше 0,1 мм),  що за-
повнюються водою. Пори бiльшого розмiру, що заповнюються повiтрям при 
тiй же вологостi,  називають некапiлярними. Вони забезпечують рослини i 



мiкроорганiзми  ґрунту повiтрям. Капiлярнi пори зосередженi в серединi ко-
мочкiв ґрунту i забезпечують рослини водою. 

Важливо щоб грунт в орному шарi мав певне спiввiдношення об'ємiв 
твердої фази, капiлярних i некапiлярних пор. Для бiльшостi культур оптима-
льним вважається склад ґрунту орного шару в якому загальна пористiсть 
дорiвнює 55%, капiлярна  30%, некапiлярна  25%. Залежно вiд зональних 
умов вказане спiввiдношення може дещо змiнюватись. 

Воднi  властивостi  i  водний  режим ґрунту має важливе значення для 
рослин. До водних властивостей вiдносять водозатримуючу, водопропускну, 
водопiдйомну здатнiсть ґрунту. 

Вологоємкiсть ґрунту (водозатримуюча здатнiсть)  це кiлькiсть води, 
яку вiн може удержувати. Залежно вiд форми утримування води розрізнюють 
граничну польову i капiлярну вологоємкiсть ґрунту. Польова вологоємкiсть 
може досягати 25...30%. Найбiльш доступна  для  рослин  капiлярна вода. 

Водопропускна властивiсть ґрунту  це здатнiсть пропускати воду че-
рез свої пори. Цей показник називають   водопропусканням   i вимiрюють в 
мм/хв або в мм/год. 

Водопiдйомна властивiсть ґрунту  це здатнiсть ґрунту, як пористого 
тiла, здiйснювати пiдйом води за допомогою капiляр. Висота пiдйому води 
може досягати 3...4м. 

Сукупнiсть поступання вологи в грунт,  перемiщення i витрати її, нази-
вається   водним режимом.   Головними джерелами надходження вологи в 
грунт є  атмосфернi опади, грунтовi води i конденсацiя пароподiбної вологи з 
атмосферного повiтря. 

Ступiнь зволоження ґрунту (тип водного режиму) оцiнюється коефiцiє-
нтом зволоження (Кзв): 

                                   Кзв = В1 /В2,                        (2) 
де:    В1, В2   вiдповiдно кiлькiсть опадiв за рiк  i  кiлькiсть води, що 

 випаровується з вiдкритої водяної поверхнi. 
Якщо  Кзв > 1  промивний тип водного режиму ґрунту (тери-торiї), при 

Кзв < 1  непромивний тип зволоження  ґрунту  (характерно для  степової зо-
ни), а  при Кзв = 1  перiодично промивний  тип  зволоження  ґрунту. 

Якщо рiчне випаровування вологи значно бiльше рiчних опадiв  випо-
тний  тип зволоження ґрунту. 

Повiтрянi i тепловi властивостi ґрунту  це його повiтряємкiсть i 
повiтряпроходженiсть. Вказанi властивостi залежать вiд складу та острукту-
рення ґрунту i наявностi в ньому вологи (води). При наявностi повiтря в гру-
нтi менше 15% урожайнiсть культури значно знижується. 

Iнтенсивнiсть акумуляцiї i передачi теплової енергiї ґрунту визнача-
ються  його  тепловими  властивостями: теплоємкiстю  i  теплопроводнiстю. 

Родючiсть ґрунту  важлива якiсна ознака, що вiдрiзняє його вiд гiрсь-
кої породи. Пiд родючiстю ґрунту розумiється  сукупнiсть його властивостей, 
якiсних i кiлькiсних показникiв, що забезпечують оптимальнi умови для жит-
тя (розвитку) рослин. Родючiсть  це складна властивiсть ґрунту, вона зале-



жить вiд iнтенсивностi перетворення, акумуляцiї i обмiну речовин, енергiї 
мiж рослинами, грунтом i оточующим середовищем. 

Ґрунту присутня природна, потенцiальна, штучна i ефективна родю-
чiсть. 

Природна родючiсть створюється пiд дiєю природних факторiв. Потен-
цiальна родючiсть визначає запаси кормових речовин i гумусу. Ефективна 
родючiсть ґрунту визначає наявнiсть кормових речовин доступних  для рос-
лин. Вона представляє собою суму природньої i штучної родючостi i визна-
чає урожайнiсть культури. 

В процесi сiльськогосподарського виробництва людина впливає на 
грунт за допомогою добрив, обробiтку, сiвозмiн,  рiзних  мелiорацiй  i, таким 
чином, створює штучну родючiсть. На природню родючiсть накладається 
штучна i доповнює її. 

Грунт i показники його стану, таким чином, в значнiй мiрi залежать вiд 
дiяльностi людини, вiд технологiчнтх процесiв, що виконуються в земле-
робствi, вiд культури землеробства вцiлому в тому числі  від  засобів  механі-
заціїї  с.г. виробництва. Отже грунт, можна вважати, є також продукт 
землеробства, який щорiчно "повертається" з показниками i влативос-
тями, що створенi землеробом  

 
Показники, що оцiнюють механiчнi властивостi ґрунту 
Для характеристики механiчних властивостей ґрунту використовують 

ряд показникiв, якi можна подiлити на три групи:  показники штампових i 
зсувних дослiджень ґрунту, а також дослiдження ґрунту на окремi види  де-
формацiї (розтяжiння, зтиснення i iн.).  До показникiв першої групи вiдно-
сяться: твердiсть (Тh), коефiцiєнт об'ємного зiмяття (А), несуча  властивiсть 
ґрунту (Ро), а також рiзнi коефiцiєнти, питомi зусилля вдавлювання плунжера 
залежно вiд глибини його проникнення. 

 
                                     Тh = Rh / F ,                                  (3) 
  
                                     А = Rh1 / Fh1 ,                                             (4) 
 
                                     Po = Rmax/ F ,                                  (5) 
 
де    Rh, Rh1  зусилля вдавлювання плунжера площиною F в грунт на 

глибину  h, h1. 
       Rmax  максимальне значення  Rh. 
Зусилля Rh являється характеристикою функцiонування системи грунт 

 плунжер. 
Показники першої групи  свiдчать про те, що вони характеризують ме-

ханiчнi властивостi побiчно, так як залежать i вiд другiх факторiв. 
До показникiв другої групи вiдноситься коефiцiєнт зчеплення (с) i кое-

фiцiєнт внутрiшньго тертя  (tgо), якi визначаються за допомогою зсувних 



пристроїв, а також приладiв одновiсьного i трьохвiсьного зтиснення. Мето-
дика їх визначення базується на теорiї розрушення за даними Кулона-Мора. 

Вiдповiдно з цiєю теорiєю в точцi дiють, в результатi зсуву ґрунту, при 
певному спiввiдношеннi дотичнi  (к)  i нормальнi () напруження, якi повя-
зани між собою рiвнянням: 

 
                      к = с + tgо,                                      (6) 
 
де     с  коефіцієнт зчеплення; 
        tgo   коефіцієнт  внутрішнього  тертя. 
 Графiчно вказана залежнiсть має вигляд (рис. 2). 

 
Рис. 2 - Залежнiсть дотичних напружень вiд дефофрмацiї зсуву. 
 
В багатох випадках до показникiв, що характеризують механiчнi влас-

тивостi ґрунту вiдносять коефiцiєнт тертя ґрунту з металом  tg, липкiсть 
ґрунту  п,  коефiцiєнти  рацiональної  формули  В.П.Горячкiна i ін., поєд-
нуючи їх в категорiю  технологiчних властивостей  ґрунту. Вони залежать вiд 
властивостей ґрунту i вiд поверхнi робочих органiв. 

  
Головні фактори ущільнення ґрунту 
Ущiльненість ґрунту залежить вiд багатьох факторiв, в тому числi вiд 

засобiв механiзацiї i технологiчних процесiв, що визначаються рiвнем розви-
тку системи землеробства i технiчного досягнення. Головнi фактори, що 
впливають на ущiльнення ґрунту, наведенi структурною схемою рис. 3.3. 

Опади у виглядi дощу ущiльнюють грунт завдяки ударам капель, за-
пливання, додаткової маси. Ущiльнення ґрунту збiльшується по мiрi 
збiльшення кiлькостi опадiв. 

Гравiтацiя  фактор, що впливає на ущiльнення ґрунту по рiзному, так 
як залежить вiд вологи, складу ґрунту, температурних змiн i т. ін. 

Ходовi системи засобiв механiзацiї в землеробствi мають рiзнi констру-
ктивнi параметри, а тому ущiльнюють грунт по рiзному. Гусеничнi рушiї 
менше ущiльнюють грунт нiж колiснi. Ходовi системи тракторiв у яких гусе-
ницi мають менший шаг, а опорнi катки  меншу вiддаль мiж собою здатнi в 
меншiй мiрi ущiльнювати грунт. 



Колiснi ходовi системи тракторiв також мають рiзнi конструктивнi осо-
бливостi i дiють на грунт порiзному (спаренi колеса, шини розширеного про-
филя, шини високого чи низького тиску i т.п.).   Вiд конструкцiї рушiїв зале-
жать питомi навантаження на грунт, деформацiя його при буксуваннi, що 
впливає на ущiльненнiсть ґрунту. 

Маса  трактора  (с.г.м.) впливає на ущiльнення ґрунту  через  питомий 
тиск.  

Склад  МТА  впливає  на  ущiльнення  ґрунту  через  масу,  тип  рушiїв, 
кiлькiсть опорних систем, робочу ширину захвата агрегату, швидкiсть руху. 

Вид технологiчної операцшї впливає на ущiльнення ґрунту через склад 
агрегатiв, ширину захвата, перiод її виконання та стан ґрунту, повторність 
проходів агрегатів i т.ін. Повторнiсть технологiчної операцiї безпосередньо 
впливає на ущiльнення ґрунту завдяки кiлькостi проходiв  опорних  систем  
тракторiв  i  с.г.м. 

Типи робочих органiв визначаються видами технологiчних  операцiй i 
впливають на грунт порiзному завдяки властмвостей їх конструкцiї. 

 
Рис. 3 - Структура факторiв ущiльнення ґрунту в землеробствi 
 
Загальна кiлькiсть води, що попадає на грунт, ущiльнює його завдяки 

збiльшення маси, запливання. 
Iнтенсивнiсть i вид зрошування впливають на кiлькiсть води i каплеут-

ворення, що впливає на запливання ґрунту i енергiю удара, а це значить i на 
ущiльнення ґрунту. 



Наслiдки ущiльнення ґрунту 
Ущiльненнiсть ґрунту призводить до багатьох наслiдкiв (рис.3.4), якi в 

кiнцевiй формi впливають на зменшення родючостi ґрунту i урожайностi 
сiльськогосподарських культур. Серед багатьох факторiв ущiльнення ґрунту 
в значнiй мiрi проявляються тi, що залежать вiд ходових систем тракторiв i 
сiльсько-господарських машин. Негативний вплив на фізичні властивості 
ґрунту завдають механічні засоби з великою вагою не дивлячись на показни-
ки питомого тиску їх на грунт. У зв’язку з цим виникає потреба в вирішенні 
багатьох протиріч при виборі засобів механізації для виконання технологіч-
них операцій, так як відомо, що високопродуктивні машинотракторні агрега-
ти мають достатньо велику масу. 

Рис. 4 -Структурна схема наслiдкiв ущiльнення ґрунту. 
 
Показники ущільнення ґрунту ходовими колесами тракторів. Допусти-

мий рiвень ущiльнення ґрунту. 
Рівень ущільнюючої  дії на грунт ходовими системами тракторів і сіль-

госптехніки відповідно  з  ГОСТ 24096-80  оцінюється середнім питомим ти-
ском  (qср , МПа) : 

 
                     qср  = mеg/2Lb 103,                                  (1) 
 

де mе  експлуатаційна маса машини, кг; 
g  прискорення  вільно  падаючого тіла, м/с2; 
L, b  довжина і ширина опорної поверхні рушія, м; 



В дiйсностi при перемiщеннi трактора виникає нерiвномiрнiсть тиску 
на грунт його ходовою системою (що залежить вiд кiлькостi опорних каткiв, 
шага гусеницi, швидкостi руху i iн.). На нерiвномiрнiсть навантаження знач-
но впливає розмiщення центра ваги трактора. Таким чином, за критерiй 
ущiльнюючої дiї трактора на грунт, краще приймати показник  максимально-
го питомого тиску на грунт  (qмах): 

 
                               qмах = q.qср ,                                (2) 
 
де  q  коефiцiєнт нерiвномiрностi навантаження на грунт (знаходить-

ся  в межах 2,5...5,1). 
Для рушiїв колiсного типу максимальний питомий тиск на грунт ви-

значається за формулою (3): 

 
 

де Еш, Ео  модуль пружностi шини i деформацiї ґрунту,  кН/м2; 
Gк  навантаження на колесо, кН; 
Dпр  приведений дiаметр колеса (з урахуванням деформації шини), м; 
в  ширина шини, м.. 
Модуль пружностi шини розраховується: 
 
                                Еш = к вк  Gк/f Fк ,                      (4) 
 

де к - коефіцієнт, що ураховує форму контакту шини з грунтом (можна 
приймати його значення 1,25); 

вк  ширина шини, м; 
f, вк  прогнутість шини і площа контактного пятна шини на твердій 

поверхні, м, м2.  
Модуль пружності ґрунту представляється залежністю: 
 
       Ео = [к (q2  q1)(1  n2)]/вт(z2  z1) ,                   (5) 
 

Де z1, z2  погруження штампа твердоміра при силі тиску q1 і  q2; 
вт  розмір штампа твердоміра (площа); 
n  безрозмірний коефіцієнт бокового розширення ґрунту. 
Крім вказаних критеріїв оцінки ущільнюючої дії на грунт ходових сис-

тем є ще показник щільності ґрунту по сліду рушія: 
 
                             сл = о + И,                                  (6) 
 
                       = rо(1  n2)/ЕоН                             (7) 
 



де сл,  о  щільність ґрунту по сліду і до прохода трактора,  г/см3; 
  коефіцієнт пропорціональності, 1/см2; 
И  показник ущільнюючої дії на грунт (формули 8 і 9), кН/м; 
Н  глибина сліду колії, см. 
Величина  И  характеризує ущільнюючу дію рушія на грунт (кН/м) і 

виражається  як: 
 
           И = кВсqмах,                                         (8) 
 

де  qмах  питомий тиск рушіїв на грунт, кН/м2 (Па); 
Вс  ширина сліду рушія (для коліс  ширина профіля шини), м. 
При повторних проходах рушія по одному і тому ж сліду ущільнююча 

дія на грунт виражається: 
 
                          ИN = к Вс qмах(v)(1 +  lgNп),                 (9) 
 

де к, коефіцієнт, що ураховує форму контакту шинни з  грунтом  (к  
1,25); 

qмах(v)    максимальний питомий тиск рушія на грунт (в даному випадку 
в функції від швидкості руху), кН/м2 (Па); 

  коефіцієнт інтенсивності накопичення незворотньої деформації 
ґрунту (знаходиться в межах 1,0...1,5); 

Nп  кількість повторних проходів рушія трактора (машини) по одному 
сліду. 

Якщо рушій побудований за двохвісьною схемою, то ущільнююча дія 
його   визначається: 

 
             И2 = кВс(qмах1 + 0,3к2qмах2)                       (10) 
 
де к2  коефіцієнт, що ураховує ущільнюючу дію на грунт коліс другої 

осі.       
Щiльнiсть ґрунту, таким чином, по слiду  рушiя залежить лiнiйно вiд 

величини  И,  що характеризує ущільню-ючу дiю ходової системи. 
Щiльнiсть ґрунту (rсл) є також лiнiйна функцiя логарифма повторних 

проходiв по одному слiду. 
Допустима ущiльнююча дiя тракторiв дорiвнює: [И] = 75кН/м, що вiд-

повiдає максимальному питомрму тиску на грунт qмах =  0,1 МПа. 
 
Допустимий рiвень ущiльнення ґрунту за критерієм урожаю 
Щiльнiсть ґрунту  в  значнiй  мiрi  впливає  на  урожай-нiсть культури, 

а тому показник щiльностi  об'ємна маса ґрунту  повинен знаходитись в до-
пустимих межах. В бiльшостi випадкiв пiд впливом ходових систем тракторiв 
i сiльськогосподарських машин грунт переущiльнюється, що негативно 
впливає на урожайнiсть культур (рис.1).  



     
Рис. 1 - Залежнiсть втрат урожаю ( Dy ) вiд щільності ґрунту ().   
1  ячмiнь яровий;  2  пшениця озима. 
  
В  наведеному  прикладi  щiльнiсть ґрунту  1,30 г/см3 є граничною (до-

пустимою). Дослiдженнями наукових установ доказано, що щiльнiсть ґрунту 
один з вагомих i вирiшальних факторiв, якi впливають на урожай. Для бiль-
шостi сiльськогосподарських культур оптимальна щiльнiть  ґрунту  є   
1,0...1,3г/см3. Щiльнiсть ґрунту залежить в значнiй мiрi вiд питомого  тиску 
ходових систем тракторiв, а тому його значення встановлено ГОСТО-ом 
26955-86 i  для колiсних тракторiв дорiвнює 0,12 мПа, для гусеничних  0,10 
мПа. Фактично питомий тиск iснуючих тракторiв перевищує вказанi значен-
ня (0,20...0,30 мПа  для колiсних,  0,15...0,20 мПа  для гусеничних трак-
торiв). 

Глибина  ущільнення  ґрунту  сучасними тракторами досягає 37...50 см 
i зберiгається до трьох років Ущільнення ґрунту залежить також i вiд кое-
фiцiєнта буксування, а тому його значення не повинно перевищувати 0,2. 

Втрати урожайності культури в долях одиниці залежно від щільності 
ґрунту, за даними А.С.Кушнарьова,  може виражатись рівнянням: 

 
   Q = 1  [a(o)2+b(o)],    (11) 
 

де о  оптимальне значення обємної маси ґрунту при якому  отри-
мується найбільша урожайність культури. 

  фактичне значення обємної маси ґрунту; 
а  і  b  емпіричні коефіцієнти.  
Для визначення урожайності цукрових  буряків, наприклад, прийняти  

відповідно  13,96  і  0,08.  Найбільша урожайність озимої пшениці відповідає 
щільності ґрунту 1,2  1,3 г/см3, а для кукурудзи  1,1  1,2 г/см3. Відхилення 
значення щільності ґрунту від оптимального як в меншу сторону, так і в бі-



льшу сторону призводить до зниження урожаю культури. Наведені значення 
щільності ґрунту співпадають з даними графіка,  рис.1. 

 
Вплив параметрів і конструкції ходової системи трактора на показники 

його ущільнюючої дії на ґрунт 
При русі трактора і інших ходових систем засобів механізації по ґрунту 

створюються ущільнені зони, які сконцентровані навколо слідів рушія, рис. 
1. 

Глибина ущільнення ґрунту  (черноземів)  при вологості 20…23 %  до-
сягає  37…50 см. 

Питомий тиск на грунт відповідно з ГОСТ 26985-86  повинен бути для 
гусеничних тракторів  0,1 МПа, для колісних  0,12 МПа. Фактичний  пито-
мий тиск складає:  0,15…0,20 МПа  для гусеничних тракторів  і  0,20…0,30 
мПа – для колісних і більше.  Отже,  ущільнення ґрунту досягає значної гли-
бини і  переущільнення підорного шару його може стати  важливою пробле-
мою.  

Вплив на ущільнюючу дію параметрів і типів рушіїв трактора визнача-
ється також характером розподілення навантаження.  

Широке розповсюдження в теорії трактора має розподіленння тиску по 
опорній поверхні рушія  за прямолінійним законом (рис. 3)  і   тиск на грунт 
визначається: 

 
qп = (Ge/bL)(3XL/L–1)                                                 (12) 
 
qз = (Ge/bL)(2–3XL/L)                                               (12а) 
 
де Ge – сила тяжіння, залежить від маси, кН; 
 b, L – ширина та довжина опорної частини гусениці; 
 ХL – координата розташування рівнодіючої епюри, мм. 

 
 



Рис. 1 - Зони ущільнення ґрунту. 
 – ступінь збільшення твердості ґрунту відносно контрольної ділянки. 
 
Перевагою представлення про епюри тиску гусеничного рушія на тиск 

є простота і наглядність.  Таке представлення про епюри тиску на грунт ос-
новане на припущеннях: кількість опорних катків дорвнює нескінченості; гу-
сениця представляє собою балку, що лежить на пружній основі; пружність 
балки порівнюючи з пружністю основи дорівнює безграничності. Отже, се-
редній тиск при таких допущеннях є: 

 
   qср  = Ge/2bL. = meg/2bL,                       (13)   

 
В дійсності епюра тиску трактора на грунт нерівномірна, рис. 2. 

 
Рис. 2 - Епюра тиску на грунт. 
1 – характер зміни тиску на грунт; 
2 – середнє значення тиску, 
 
Нерівномірність тиску на грунт залежить від конструкції балансирних 

підвісок і знаходиться в межах  2,5...5,1. 
Для балансирних підвісок визначається: 
 
   б = 1,5 + 0,07m2 + 1,43 К/(6,2m–1),             (14) 
 
для напівпружних підвісок: 
 
                                   б = 1,7 + 0,7m2 – 0,57me--40 .                   (15) 
 

де m = Lок/(n–1)t  –  середнє відношення віддалі між опорними катками до 
шагу гусениці. 

Lок – відстань між крайніми опорними катками; 
n –  кількість опорних катків на одному борту. 
 = Хg/L 
К – коефіцієнт нерівномірності навантаження на опорні  котки. 
Вплив шагу гусениці і кількості опорних катків на ущільнюючу  дію на 

грунт на прикладі трактора тягового класу 3: 



Рг = 30 кН; 
me = 8000 кг; 
Lo = 1700 мм; 
L = Lo + t  = 1870 мм 
Хg = +88 мм  вперед від середини опорної поверхні, підвіска пружна. 
Збільшення кількості опорних катків в 2 раза тобто з 4-х до 8 -ми приз-

водить до   зменшення ущільнюючої дії трактора з шагом гусениці  t =  170 мм 
і шириною  b = 390 мм на 39 %  тобто  70 кН/м  замість  97,5 кН/м. Такого 
зменшення ущільнюючої дії на грунт можливо добитись другим способом: 
збільшити шаг гусениці  приблизно в 1,5 рази (до 260 мм) при збереженні кі-
лькості опорних катків, тобто  n = 4; збільшення кількості опорних катків до 
шести з одноразовим збільшенням ширини гусениці приблизно на 10 %  (b = 
420…440 мм). 

Вивченням ефективності зміни довжини і ширини гусениці на ущіль-
нюючу дію на грунт встановлено наступне. Збільшення довжини опорної по-
верхні гусениці більш ефективно ніж ширини її. Так, збільшення довжини  в 
1,6 рази зменшує ущільнення до допустимого рівня, а ширину гусениці необ-
хідно було б збільшити в 2,3 рази. Ефективність впливу довжини гусениці на 
ущільнення ґрунту приблизно така як і  шагу гусениці. 

Використання резино-металевого шарніру гусениці також значно впли-
ває на зменшення ущільнюючої дії на грунт (до допустимого рівня). 

Зміщення центра ваги трактора вперед на 12..15 мм також сприяє зни-
женню ущільнюючої дії на грунт гусеничного трактора. 

 
Вплив швидкості руху ходових систем на ущільнення ґрунту 
Дослідженнями  багатьох авторів доказано, що із збільшенням швидко-

сті руху контактний тиск ходових систем тракторів на грунт змінюється. Так, 
за даними досліджень В.Ф.Бабкова встановлено, що чим більша швидкість 
руху автомобіля (грунт  важка супісь) тім менше стискуюче напруження в 
грунті (рис. 1).  

Пояснюється вказане  явище тім, що при збільшенні швидкості руху, 
внаслідок скорочення часу дії навантаження і збільшення швидкості його на-
рощування, грунт не встигає деформуватись. При цьому  грунт  якби  укріп-
люється, що може ураховуватись  (по Покровському Г.І.)  збільшенням мо-
дуля деформації ґрунту 

 
    Еv  = Ео(1+Б/t),                                        (16) 
 

де Еv, Ео  відповідно модуль деформації ґрунту при  дина-мічному і 
статичному  навантаженні (занурюванні); 

Б  постійна величина, що залежить від виду ґрунту; 
t  період часу дії навантаження. 
Дослідженнями Я.С. Агейкіна встановлено також залежність максима-

льного питомого тиску  qмах(v)  в функції швидкості руху ходової системи: 



 
                   qмах(v) = qмах о /(1 + БV/Lкn),                         (17)    
 

де qмах(v), qмах о  контактний   тиск рушіїв на грунт при  V 0  і   при  V  
=  0; 

V  швидкість руху; 
Lк  довжина контакту рушія; 
n  кількість проходів одного і того ж рушія з постійним навантажен-

ням по одному сліду.  
 

 
Рис. 1 - Стиснюючі напруження в грунті (дорога) залежно від швидкоті  

руху автомобіля. 
Величина Б визначається: 
 
                          Б = к’/2,                                            (18)     

де к’  1о/с; 
  кут внутрішнього тертя ґрунту в градусах. 
Модуль деформації ґрунту в функції швидкості (по Н.А.Ульянову) ви-

значається (при v  20 км/год): 
 
                          Еv = Ео (1+v ),                                (19) 
 
де  = 0,09...0,11 для в’язкого ґрунту і  = 0,06...0,08  нев’язкого роз-

сипчастого) ґрунту. 
З аналізу формул виходить, що із збільшенням швидкості руху рушіїв 

qмах(v) зменшується. 
Дослідженнями ЦНІІМЕ доказано, що із збільшенням швидкості руху 

тиск під гусеницями збільшується і теоретично визначається: 



 
                           qмах(v)  = qмах о + кvv2,                              (20) 
 

де кv  коефіцієнт пропорціональності, можна приймати  15,6 кПа с2/м2. 
Результати досліджень НАТИ показали: 
 нормальний тиск на грунт гусеничних тракторів із збільшенням шви-

дкості їх руху збільшується на всіх режимах навантаження і може визнача-
тись по  вказаній формулі ; 

 нормальний тиск на грунт колісних тракторів із збільшенням швид-
кості руху практично не змінюється, що видно з рисунків 2  і 2а. 

Є також різні дані про вплив швидкості  руху на вертикальну деформа-
цію  (глибину сліду) ґрунту рушіями машин. За даними Я.С. Агейкіна глиби-
на сліду може визначатись:  

 
      hv = qмах(v)/Ео,                                (21) 
 

де qмах(v)  максимальний контактний тиск рушіїв на грунт у  функції 
швидкості руху. 

Ео  модуль пружності ґрунту. 

 
Рис. 2 - Питомий тиск на грунт в                 Рис.2а - Питомий тиск на                    
в функції швидкості руху,                              грунт в функції швидкості 
 трактор Т-150, Рг = 22...26 кН,                       руху, шини 1000  400 
                                                                          з тиском 140, 100  і  60 кПа. 



 
Рис.3 - Глибина сліду у функції швидкості руху рушія.   
1 колісного, 2   гусеничного.  
 
Отже, деформація ґрунту при проході машини в залежності від грунто-

вих умов, типу рушіїв та режиму руху може як збільшуватись, так і зменшу-
ватись. 

Фізично процес переміщення трактора на опорній поверхні можна роз-
глядати як процес послідовного навантаження все нових ділянок вертикаль-
ною силою  Q+P(t)  штампом напротязі певного 

Максимальний контактний тиск рушіїв трактора в функйії швидкості 
руху досить точно визначається: 

 
                              qмах v = qмах о

.А;                                   (22) 
 
                         А = mн/mе + (1+mн/mе)т,                    (23) 
 

де mн, mе  маса непідресораних частин трактора і маса  експлуата-
ційна трактора;   

т  динимічний коефіцієнт. 
Глибина сліду (і ступінь її збільшення  v) більш точно може визнача-

тись: 
 

                    hv = А qмах v /Ео(1+ v );                         (24) 
 

                          v = hv/hо = А/(1+ v ),                       (25) 
 
Отже, вказані залежності дозволяють вивчити вплив швид-кості руху 

трактра на максимальний тиск на грунт і на його деформацію, тобто  на  слі-
доутворення. 

Вплив буксування ходових систем тракторів на ущільнення ґрунту. 
За даними  А.С.Кушнарьова ущільненість ґрунту залежить також від буксу-
вання коліс і гусениць трактора. Буксування ходових систем, як правило, збі-
льшує ущільнення грунт, витрачаючи на це енергію.  Цей  негативний  фак-



тор  проявляється  в  більшій  мірі  для  коліс в порівнянні з гусеницями. 
Вплив буксування пневматичних коліс на ущільнення ґрунту представлено 
на рис. 4. 

При однакових  умовах роботи, колісний трактор витрачає на деформа-
цію ґрунту і буксування більше 47 % потужності двигуна (при швидкості ру-
ху 8 км/год), в той час як гусеничний трактор тільки 27 %.  

Негативний вплив на грунт тракторних ходових систем в складі агрега-
ту може визначатись також загальною площею ущільнення при виконанні 
однієї техноло-гічної операції, яка  може розраховуватись за формулою: 
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де В  ширина ходової частини трактора (колеса,  гусениці), м; 

Lo  довжина поля,; 
А  ширина поля, м; 
k  питомий опір сільгоспмашини, кН/м; 
Е  ширина поворотної смуги, м; 
b  ширина захвата агрегату, м; 
Рг  тягове зусилля трактора на відповідній  передачі,  кН; 
l  довжина одного повороту, м; 
z  коефіцієнт, що враховує долю покриття слідами трактора поворот-

ної смуги. 
Таким чином, представляється можливість намітити шляхи мінімаліза-

ції ущільнення поля.  

     
Рис. 4 - Вплив буксування пневматичних коліс на ущільнення ґрунту. 
 



Головні шляхи і способи зменшення ущільнюючої дії на грунт засобів 
механізації 

Негативний вплив вредної дії ходових систем на грунт характеризуєть-
ся слідуючими даними: 

середнє зниження урожайності сільськогосподарських культур досягає  
15...25 %, збитки перевищують міліони гривнів; 

після роботи трактора типу ЮМЗ  (“Беларусь”) на 1 га поля залишаєть-
ся 14...15 т пилі; 

щорічно з полів зноситься біля міліарду т пилі; 
питомий опір ґрунту із-за ущільнення збільшується в 1,5...1,8   разів, 

збільшення коштів на його обробіток складає 20...30 %, а  перевитрати пали-
ва  18 %.   

На основі наведених даних намічени загальні напрямки удосконалення 
МТА і системи обробітку ґрунту, реалізація яких дозволить зменшити нега-
тивну дію на грунт ходових систем засобів механізації (рис. 1). 

  



Рис. 1- Шляхи і способи зменшення вредної дії ходових систем на   
грунт. 

 
Використання апаратів і машин, що не впливають або дуже мало впли-

вають на грунт (мостове рільництво, авіація, апарати на повітряних подуш-
ках)  радикальне рішення цієї проблеми. До числа перспективних, частково 
реалізуємих напрямків зменшення вредної дії на грунт ходових систем відно-
ситься використання багатовісьних засобів ходових систем, здвоєних та зтро-
єних коліс мобільних енергетичних засобів при модульному агрегатуванні. 

Особливе місце займає покращення показників взаємодії коліс і гусе-
ниць з грунтом, так як це пов’язано з поліпшенням тягово-зчепних властиво-
стей трактора.  

Для оцінки ступеня дії сільськогосподарської техніки на грунт запро-
поновано чотири групи критеріїв, головними з них є: щільність складу, твер-
дість і ступінь крошіння ґрунту, урожайність сільськогосподарських культур. 

Шляхи і способи зменшення рівня вредної дії машин на грунт умовно 
розподіляють на три групи: агротехнічні, технологічні і конструктивні.  

Агротехнічні способи. Впровадження агротехнічної системи сприяє 
росту урожайності сільськогосподарських культур, зменшенню кількості і 
глибини обробіток ґрунту, суміщенню операцій в одному агрегаті чи в одній 
машині і використанню гербіцидів. Цю систему називають мінімальним об-
робітком ґрунту. Вона розвивається в трьох напрямках:  заміна традиційного 
глибокого обробітку ґрунту поверхневим; часткова або повна заміна деяких 
видів механічного обробітку внесенням гербіцидів для знищення бур’янів; 
суміщення декількох технологічних операцій в один процес.  

Для суміщення операцій використовуються комбіновані грунтообробні 
і посівні агрегати або машини з комбінірованими  

робочими органами. Це зменшує кількість проходів машин по полям. 
До агротехнічних прийомів відноситься розпушування ґрунту в слідах 

коліс і підорного шару. 
Технологічні способи. До них відноситься використання широкозахва-

тних агрегатів, вибір таких способів руху, при яких площа ущільненої повер-
хні мінімальна, впровадження мостового землеробства, секційних мобільних  
енергетичних засобів и модульного агрегатування; використання агрегатів з 
активними робочими органами-рушіями. 

Конструктивні способи. Метою конструкторських заходів по ство-
ренню нових і удосконаленню існуючих ходових систем, невпливаючих не-
гативно на грунт, є зменшення контактного (питомого) тиску. 

Відповідно з вимогами стандарту тиск на грунт коліс і гусениць, при 
вологості 0,7 від мінімальної вологоємкості, не повинен перевищувати у вес-
няний період 100, а в літній  120 кПа  (ГОСТ 26955-86).  

Фактично гусеничні трактори розвивають тиск на грунт 150..200, а ко-
лісні 200...300 кПа, а комбайни і транспортні засоби створюють ще більший 
тиск. 



Для зменшення контактного тиску використовують колеса з здвоєними 
шинами, широкопрофільні, арочні і флотаціонні шини; розробляються пнев-
матичні гусениці, гусениці з збільшеним шагом, гусеничні рушії з більшою 
кількістю опороних катків і колісно-гусеничні ходові.  

Використання при передачі тиску на грунт гусеничних ланок, що зна-
ходяться між опорними катками, і обмеження повороту ланок в грунті під ді-
єю опорних катків змінюють характер розподілення нормальних і дотичних 
реакцій, рис.3. 

 
Рис. 2 - Осцилограми, що характеризують тиск на грунт гусениці трак-

тора  при тяговому зусиллі 30 кН. 
а  без обмеження повороту ланок; 
в  при обмеженні повороту ланок гусениці. 
 
Покращення експлуатаційних властивостей гусеничного рушія досяга-

ється не тільки збільшенням кількості опорних катків, а й несоосним розмі-
щенням таких катків, рис. 3. Таким чином, гусеничні рушії тракторів мають 
резерви конструктивного напрямку зменшення контактного тиску на грунт. 

 
Рис.3 - Схема несоосного розміщення опорних катків 
 
Для зниження рівня вредної дії на грунт коліс з пневматичними шина-

ми  може використовуватись комплекс мір, сприяючих зменшенню контакт-
ного тиску на грунт. Необхідно впливати на основні розміри шин і їх реоло-
гічні (деформаційні) властивості. Так як розміри шин у тракторів практично 
вже доведені до крайніх меж, представляє інтерес використання конструкти-
вних  можливостей, які покращують деформаційні властивості, тобто змен-
шення модуля деформації шини Еш і коефіцієнта, що характеризує внутрішнє 
тертя в матеріалі. Вказане досягається  збільшенням еластичності коронної 
частини шини і зменшенням маси матеріалів, що деформуються при коченні. 
Еластичність шини оцінюється по контурній площі S контакту на рівній по-
верхні. Грунтозачепи, що містяться на шинах, перешкоджують еластичності 
шини, а тому їх виконують не суцільними, а з розривами.  

Зменшення тиску повітря в шинах може бути реалізовано лише при об-
ладненні тракторів системами автоматичного регулювання (САР), що підт-
римують радіальні деформації в допустимих межах.  Збільшення контактної 



площи досягається також зменшенням тиску повітря в шині, що допустимо в 
певниж межах за умови її довговічності.  Залежність між навантаженням і 
тисом повітря в шинах визначається: 

 
                                     Q/(рw)0,585 = conct,                      (26) 
 

де Q  навантаження на колесо, кН; 
рw  тиск повітря в шині, кПа. 
У звязку з тім, що нормальне навантаження на колеса змінюються в 

широких межах і вони використовуються в різних умовах ґрунту (грунти з 
різними деформаційними властивостями), внутрішній тиск в шинах визнача-
ється з запасом. Наприклад, для шини 15,5R38 мінімальний допустимий тиск 
становить 98 кПа, що відповідає нормальному навантаженню 14,27 кН. Трак-
тор МТЗ-80  на холостому ходу створює навантаження на шину 9,5 кН (коле-
со працює як жорстке, що сприяє збільшенню деформації ґрунту). Чим мягче 
грунт, тім менше деформується шина. В той же час, чим менше деформуєть-
ся шина, тім більше деформується грунт і колія  глибше. Автоматична  сис-
тема підтримання стабільного тиску регулює спеціальними клапанами впус-
ку і випуску зжатого повітря в шину і випуск його в атмосферу. Вона також 
містить клапани з електромагнітним керуванням.  

Маса шини впливає на гістерезисні втрати енергії, а також на середній і 
максимальний контактний тиск. 

Необхідно відмітити і те, що при наявності дотичних напружень на ко-
лесі деформація ґрунту зсуву змінює свою форму, що призводить до змен-
шення їх опору зжимаючим зусиллям. Глибина колії при наявності дотичних 
напружень, таким чином, буде більшою ніж при свободному коченні колеса. 
Отже, є багато факторів  для використання при розробці конструкції шин з 
метою зменшення  негативної дії на грунт коліс. 

Розроблено немало конструктивних удосконалень (наприклад, розши-
рювачі коліс), спрямованих на покращення роботи коліс з пневматичними 
шинами з метою зменшення вредної дії на грунт і принципово нових конс-
трукцій еластичних шин. 

 
Рис.4 - Схема еластичного колеса 
 
Створено немало удосконалень в напрямку розширення коліс з пневма-

тичними шинами з метою зменшення вредної дії їх на грунт. Існують розши-



рювачі коліс у вигляді жосткої конструкції (решотного типу), які приєдну-
ються до основного колеса. Є розширювачі коліс, які монтуються на шину 
(еластичний тип розширювача). Перевагою розширювачів останнього типу є 
те, що вони еластичні і підчас роботи збільшується довжина опорної поверх-
ні колеса. 

Залежність зчепних показників трактора від показників  дії на гру-
нт.  Дослідженнями встановлено, що  практично всі зміни в конструкції хо-
дових систем, які призводять до зменшення контактного тиску на грунт, пок-
ращують тягово-зчепні властивості тракторів. Так, наприклад, математично 
коефіцієнт зчеплення    рушія з грунтом має вираз: 

 
     = / + tgо,                           (27) 
 

де о  кут внутрішнього тертя ґрунту; 
  напруження  зсуву ґрунту; 
  нормальні напруження на грунт. 
З наведеної формули слідує, що чим менше тиск на грунт (контактні 

нормальні напруження  ), тім більше значення має коефіцієнт зчеплення 
рушія з грунтом (). 

Дослідження трактора  ДТ-75Б з пневмогусеничними рушіями показа-
ли, що опір коченню його в 2,4 раза, а максимальний тиск на грунт в 1,6 разів 
менше в порівнянні з  базовим трактором ДТ-75. Тяговий  к.к.д. трактора з 
пневмогусеницями   більше  на  14%. Отже, всі заходи по зменшенню ущіль-
нюючої дії рушіїв на грунт повинні бути націлені на зменшення контактного 
тиску їх на грунт. 

 
Вплив ширини захвата агрегату на ущільнюючу дію на  грунт 
Ущiльнення ґрунту залежить, наряду від інших факторів, і вiд кiлькостi 

проходiв агрегатiв на одиницi площi,  що  обумовлюється шириною їх захва-
ту. Зазначена властивість агрегатів дозволяє корегувати ущільнюючу дію на 
грунт змінюючи їх ширину захвата. 

Оцiнка ущiльнюючої дiї на грунт тракторiв в агрегатi з машинами-
знаряддями при рiзнiй ширинi захвата визначається: 

 
       Ит = ИN В1/2Ва + [И](1 + nВ1/2Ва) ,                       (28) 
 

де В1  зона дії ущільнення ґрунту,  можна прийняти   10 ...11 м; 
Ва  ширина захвата машинно-тракторного агрегату, м; 
n   кiлькiсть слiдiв рушiїв за один прохід агрегату; 
ИN  ущiльнююча дiя рушiїв трактора (розраховуєтьcя за формулою 9),  

при ИN  [И] в розрахунках приймають  ИN = 0. 
Якщо, наприклад, трактор К-700 агрегатувати з пятисi-валковим агре-

гатом замiсть трьохсiвалкового, то ущiльнююча дiя його зменшиться  на 40% 
(Ит = 174 кН/м замiсть Ит = 240 кН/м), тобто ущiльнююча дiя вказаного трак-



тора буде аналогiчна ущiльнюючiй дiї трактора Т-150К (Ит =184 кН/м, а уро-
жайнiсть ячменю пiдвищиться на 12%. 

Агрегатування в даних умовах трактора Т-150К з пятисiвалковим агре-
гатом дозволить знизити ущiльнюючу дiю на 34% (Ит = 140 кН/м замicть 184 
кН/м) i пiдвищити урожайнiсть ячменю на 7%. Якщо трактор ДТ-75 агрега-
тувати з пятю сiвалками, то зниження ущiльнюючої дiї буде приблизно 13%, 
а  пiдвищення урожаю  2%. 

Таким чином, завдяки збiльшенню ширини  захвата  агрегату  у трак-
торiв з великою ущiльнюючою дiєю воно може бути зменшено, а у тракторiв 
з меншою ущiльнюючою дiєю кращим є зниження дії рушiїв за рахунок  ИN. 
Дослiдженнями виявлено, що швидкiсть руху трактора також впливає на 
ущiльненiсть ґрунту. Збiльшення руху агрегту, починаючи приблизно з 4-х 
кiлометрiв за годину, пiдвищує ущiльнюючу  дiю  рушiїв  i  особливо  це  
проявляється на розпушеному грунті при використаннi гусеничних тракторiв. 

Слiд приймати до уваги, що використання тракторiв з великою масою 
(К-700) ущiльнює грунт на велику глибину, а тому використання  агрегатів  з 
подiбними тракторами не рекомендується. 
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Тема 3. «ДЕФЛЯЦІЯ ҐРУНТУ» 

 
Суть дефляції ґрунту 
Дефляція  розрушування і переміщення ґрунту під впливом вітру.  

Виникає,  коли  швидкість  вітру створює силу, яка переви-щує силу проти-
дефляційної стійкості ґрунту. Динамічних і статичних сил, що виникають 
при обтіканні їх поверхні повітряним потоком. При русі повітряного потоку 
на шароподібну частинку ґрунту, що лежить свободно на  Переміщення час-
тинок ґрунту вітром починаєтьсч під впливом взаємодії поверхні, діють декі-
лька сил: тяжіння, лобового напору повітря, атмосферного тиску, зчеплення, 



підйомна сила. Підйомна сила частинки (Рч) виникає внаслідок того, що в 
межах висоти, дорвнюючої діаметру частинки, швидкість повітря різ-
на.Поток, поступоючий під низ частинки, із-за шороховатості поверхні ґрун-
ту, має меншу швидкість і більшу щільність. В результаті цього під частин-
кою створюється область підвищеного тиску, а над частинкою – меншого ти-
ску (рис.. 1). 

 
Рис. 1 - Схема дії потоку повітря на частинку ґрунту. 
 
Мінімальна швидкість  вітру, при якій починається відрив, підйом і пе-

реміщення частинок ґрунту, називається критичною (пороговою). Для різних 
грунтів  критична швидкість вітру різна (див. табл. 1). 

На порогову швидкість вітру (на інтенсивність дефляції) впливають: 
кліматичні умови, гранулометричний склад ґрунту, щільність мінеральних 
частинок, сила зчеплення частинок, захищеність поверхні ґрунту, хозяйська 
діяльність людини. 

Критична швидкість вітру (м/с), по М.І.Долчилевічу, виражається рів-
нянням: 

  Vкр= 


К

РКРgРd зчП 00 57,157,1)(05,1 
,                (1) 

де d – діаметр частинки ґрунту, м; 
 – щільність частинки, г/см3; 
РП – щільність повітря, г/см3; 
g – прискорення вільного падіння тіла (9,81 м/с2); 
Р0 – атмосферний тиск, г/см2; 
Рзч – сила зчеплення частинок ґрунту (питома), г/см2; 
Ко, К – коефіцієнти, що визначаються експериментально. 
Більш простий вираз критичної швидкості вітру (в м/с)  дав У.Чепил: 
 
                            Vkp= с dR ,                                     (2) 
 



де с, d – відповідно розмірний коефіцієнт і діаметр частинки; 
R – питома вага частинки. 
Таблиця 1  Порогова швидкість вітру на висоті 10...15 см. 

 
Приведена формула справедлива для грунтових частинок   0,05 мм. 

Для частинок    0,05 мм  вказана залежність не зовсім підходить, так як 
критична швидкість при таких частинках  (тобто менше   0,05 мм) знову ж 
починає збільшуватись (рис.2). 

 
Рис. 2 - Критична швидкість вітру в функції розміру частинок ґрунту  

(на висоті 100 см). 
 
Дефляції піддаються більше всього поля просапних культур, в меншій 

мірі – ярових зернових, а ще в меншій мірі – озимі.  Багаторічні трави надій-
но захищають грунт від дефляції. Критична швидкість дефляції гумусових 
грунтів підвищена.   

 
Фактори дефляції ґрунту  
Піддатливість ґрунту до дефляції визначається багатьма факторами 

(рис.3). 
Клімат – один з основних факторів дефляції ґрунту (опади, температу-

ра, сонячна радіаці. і т.ін).  З ростом засушливості та із зменшенням воло-
гості ґрунту дефляція його підвищується. Отже, дефляція ґрунту має зональ-
ний характер. 

Показником вологості зони є індекс зволоження території (Кзв): 
 



   Кзв = Р/Е,                                        (3) 
 

де Р – кількість атмосферних опадів, мм; 
Е – кількість вологи, що випаровується. 
Величина протилежна зволоженості ґрунту має назву індекса сухості, 

яка визначається: 
 
     Кс = Е/Р.                                        (4) 
 
За значеннями індекса зволоженості виділяють пояси потенційної віт-

рової дефляції: 
 
Кзв  1  пояс відсутної дефляції; 
Кзв = 1,0...03  пояс можливої дефляції; 
Кзв  0,3  пояс сильно можливої дефляції. 
 
Дефляція в значній мірі залежить від швидкості вітру. 
Кліматичний фактор (КФ) є показником дефляційних власивостей і 

враховує декілька факторів: 
 
   КФ=34,483V2/(Е/Р)2,                             (5) 
 

де V – швидкість вітру, м/с; 
(Р/Е) – зволоженість території, залежить від різниці між кількістю  опа-

дів і випаровуванням їх.  При незначній різниці  між названими видами 
вологи (в лісостеповій зоні)  кліматичний фактор може визначатися як: 

 
                        КФ=34,483V2.                                                    (6) 
 
Кількість ґрунту, що переноситься при дефляції за одиницю часу (г/хв), 

можна розрахувати (по У.Чепилу)  за  формулою: 
 

   Q = 3V
g

P
C П ,                                   (7) 

 
де С – константа з відповідною розмірністю для ґрунту, залежить від гра-

нулометричного та агрегатного  складу, шершавості поверхні ; 
РП – щільність повітря, г/см3; 
g – прискорення вільно-падаючого тіла,  м/с2; 
V – швидкість вітру,  м/с. 
Нетрудно замітити, що дефляційна робота вітру, наприклад, при швид-

кості 4 м/с буде перевищувати роботу при швидкості 2 м/с не в два рази, а у 8 
разів, так як залежність кубічна. 

 



 
Рис. 1 -  Схема факторів дефляції ґрунту. 
  
Нетрудно замітити, що дефляційна робота вітру, наприклад, при швид-

кості 4 м/с буде перевищувати роботу при швидкості 2 м/с не в два рази, а у 8 
разів, так як залежність кубічна. 

Отже, із збільшенням швидкості вітру, і після досягнення нею критич-
ного значення, розрушаюча енергія зростає значно бистро. 

На дефляцію ґрунту впливає також рельєф (мікрорельєф, макрорельєф). 
Елементи мікрорельєфу причиняють опір вітровому потоку і в результаті чо-
го кінетична енергія його (при зустрічі з нерівностями та шороховатостями) 
переходить в теплову, частина її покрашення. Таке явище спостерігається, 
коли швидкість повітряного потоку на вершинах гребнів зораного поля не 
перевищує критичну силу опору дефляції. В такому випадку грунт якби за-
пливає дрібними частинками, що осідають між виступами (вершинами). 

Рослинність – є самим сильним фактором, протидіючим дефляції. Вона 
зменшує швидкість вітру в приземному шарі повітря, очищує поток від міне-
ральних частинок і лишає його бомбардуючої енергії, зкріплює грунт корін-
нями. Чим густіше травяна рослинність, тім потужніше її коріння, більше ви-
сота і краще захищає грунт. 



Втрата ґрунту з чорного пару в 125 разів більші, ніж з полів багаторіч-
них трав. За даними Л.Ф.Смірнової  в Павлодарській обл. з незахищеного по-
ля (зябі) щорічно зноситься до 5 см ґрунту, тоді як стерня і коріння в кількос-
ті 40...70 т/га майже повністю захищають грунт від дефляції. 

 
Зміна властивостей та складу ґрунту при дефляції 
Вітростійкість ґрунту – це властивість зворотня дефліруємості (піддат-

ливості дефляції). Вітростійкість поверхні ґрунту може виражатись: 
 
   Qвс = 10а–вк–сs,                                  (8) 
 

де Qвс – дефляційність ґрунту (ерозійність), г/5хв; 
к – комковатість шару ґрунту 0...5 см; 
s – кількість умовної стерні, екз/м2; 
а,в,с – коефіцієнти регресії, значення яких знаходиться в межах: 

а=3,2...4,0;    в=0,02...0,04;   с=0,002...0,005. 
Різні фракції гранулометричного складу діють на вітростійкість ґрунту 

порізному.  Підвищений вміст ілу збільшує крепость ґрунту, середня і крупна 
пиль помітно не впливає на вітростійкість ґрунту, а пісок впливає негативно. 

Отже на вітростійкість впливають типи грунтів. 
Залежність вітростійкості ґрунту від гранулометричного складу вира-

жається рівнянням: 
 
                          S = 34,7+0,9Х1–0,3Х2–0,4Х3,                   (9) 
 

де S – вітростійкість грунтової грудочки, %; 
Х1 – вміст ілу (частинки  0,001 мм), %; 
Х2 – вміст дрібного піску (частинки 0,05...0,25 мм), %; 
Х3 – вміст середнього і крупного піску (частинки 0,25..3,0 мм), %. 
Порогова швидкість вітру сильно залежить від структури ґрунту. Чим 

краще структура ґрунту, тім більше він вміщує зернисті та дрібні фракції і 
менше пиловатих, тоді як в безструктурному грунті переважають пилеваті 
частинки (див. табл. 2). 

При дефляції ґрунту змешується товщина гумусового горизонту, а при 
сильній дефляції  потужність всього грунтового профілю. В процесі дефля-
ції ґрунту проходить перенос і відкладання мінеральних частинок (сортіров-
ка).  

Таблиця 2  Порогові швидкості вітру для різних фракцій ґрунту  



 
Дефляція ґрунту важкого механічного складу призводить до розрушен-

ня вітром крупно структурних отдєльностей до мікро-агрегатних і елемен-
тарних частинок і, таким чином, виникає зміна агрегатного складу. В цілому 
вітер пошарно зносить частинки розміром менше критичного ( 1 мм). При 
швидкості вітру більше 20 м/с виникає знос і більш крупніших агрегатів 
ґрунту – розміром 3...5 мм. Чим крупніши вітростійкі агрегати, тім стійкйший 
грунт проти дефляції. 

Існує показник вітростійкості ґрунту, який представляє собою відно-
шення маси агрегатів  1 мм до маси агрегатів ґрунту  1мм  (див. формулу 
10) 
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Із збільшенням дефліруємості ґрунту показник Квс зменшується. Для 

темнокаштанового ґрунту (чернозему) Квс = 4,0...4,5. В умовах важко-
суглинистого ґрунту  Квс = 2,5...4,5,  а для слабодефліруємого – 1,0...0,85, се-
редньодефліруємого – 0,6...0,5. 

Водно-фізичні властивості ґрунту при дефляції також набувають істот-
них змін. Твердість і щільність (об’ємна маса) ґрунту збільшуються  (до 
1,6...1,7 г/см3), а загальна порозність знижується. 

На дефліруємих грунтах різко погіршується водно-повітряний режим, 
запаси продуктивної вологи зменшуються, а поступаюча волога бистріше ви-
паровується.  

При дефляції ґрунту разом з гумусом і мінеральними коллоїдами вино-
сяться елементи живлення рослин. В наслідок цього в орному горизонті 
(супісчаного ґрунту) губиться до 15...18 % фосфора і азоту, до 8 % калія від 
їх попереднього  вмісту. Таким чином, змінюється і хімічний склад ґрунту. 

 
Основні способи боротьби з ерозією та дефляцією  ґрунту  
Агротехнічні протиерозійні заходи. Протиерозійні сівозміни.  До аг-

ротехнічних протиерозійних заходів відносяться прийоми, що повязани  з 
затриманням поверхневого стоку,  вирівнювання поверхні ґрунту, покра-
щення структури і фільтрувальних властивостей ґрунту, збільшення шерша-
вості поверхні і т. ін.  По ступені збільшення протидефляційної (протиеро-



зійної) стійкості   сільськогосподарські культури  вистроюються у слідуючий 
ряд:  пар   просапні  ярові   озимі   багаторічні трави. Використовують 
також смугові сівозміни.  

Способи запобігання іригаційної ерозії ґрунту. Ерозія ґрунту часто роз-
вивається на зрошуваних територіях.  Вона виникає при різних способах по-
ливу, в т. ч. при дощуванні.  Розвиток іригаційної ерозії погіршує родючість, 
зменшує коефіцієнт використання поливної води, збільшує витрати на її по-
дачу, знижує ефективність поливу.  Запобігання ерозії по борознам чи смугам 
досягається за допомогою слідуючих заходів: зменшення швидкості потоку в 
головній частині борозни,  збільшення шершавості поверхні, зменшення по-
хилу борозен, підвищення протиерозійної стійкості ґрунту.    

Один з головних заходів  –   зменшення швидкості потоку.  Це досяга-
ється в основному зменшенням подачи в борозну води до витрачання, при 
якому потік має допустиму швидкість, що дорівнює 0,8 його розвиваючої 
швидкості.  Швидкість потоку в борозні можна зменшити нарізанням їх під 
гострим кутом до горизонталей (скошені борозни) або по напрямкам, близь-
ким до горизонталей (контурні борозни). Інколи нарізають зигзагоподібні 
борозни,  

Протиерозійна стійкість ґрунту досягається: 
- створенням водостійкої структури; 
- попереднім замочуванням поливних борозен,  подачою малої кількос-

ті води. Попереднє зволоження в декілька разів зменшує ерозію; 
- обробіток поливних борозен полімерами-структуростворювачами: 

внесення в ґрунт препарату К-4. При внесенні його в дозі від 0,005 до 0,05 %  
в масиві орного горизонту протиерозійність ґрунту  підвищується в 1,7…15,0 
разів; 

- додержанням ерозійно допустимих норм (ЕДПН); 
- використанням агротехнічних прийомів, направлених на збільшення 

поглинаючої здатності  ґрунту, додержанням оптимальних строків поливу. 
Збільшення поглинаючої здатності ґрунту досягається включенням в 

систему основного обробітку ґрунту безобертаючого рихлення на глибину 
30…35 см, проведенням передполивних культивацій просапних і овочевих 
культур, внесенням високих (до 100…200 т/га) доз органічних добрив. 

Спеціальні прийоми обробітку ґрунту.  
- Контурна оранка в горизонтальному напрямку в нерівнинній місцево-

сті; 
- Лункування з організацією тимчасових дренажів. 
- Вирівнювання мікрорельєфу; 
- Обваловування; 
- Збільшення глибини зяблевої оранки до 30…35 см; 
- Щілювання і кротовання. Щілювання на глибину 60…70 см  через 

70…180 см. Кротовання – оранка плугом з кротователем, глибина кротовин 
30…40 см, кротовини  діаметром 6…8 см через 70…140 см. 



- Збільшення шороховатості поверхні. Зяблеву оранку не боронують, на    
полях залишають збільшену стерню, поверхню поля мульчірують використо-
вуючи солому, подрібнені стебла просапних культур; 

- Преривісте бороздування – наорювання борозен однолемішним плу-
гом з послідуючим створенням перемичок (глибина борозен 20…25 см, від-
даль між ними 5…10 м, а між перемичками 1…3 м); 

Хрестування – створення перехресних борозен на віддалі 0,5…1,0 м. 
Агротехнічні прийоми захисту ґрунту від дефляції.  Входять заходи: 

ґрунтозахисні сівозміни; смугове розміщення с.г. культур; створення куліс;  
протидефляційне мульчування;   

ґрунтозахисний безплужний обробіток земель; хімічні засоби боротьби 
з дефляцією ґрунту. 

Протидефляційний обробіток ґрунту.  В першу чергу задача зво-
диться до запобігання дефляції ґрунту на полях, зайнятих чистими парами чи 
просапними культурами.  Чистий пар обробляється весною в можливо ранні 
строки культиваторами-плоскорізами на глибину 8…10 см.  Забезпечується, 
таким чином, підрізання коріння багаторічних і однорічних бурянів при збе-
реженні на 85…90 %  стерні і закриття вологи. Після відростання бурянів 
обробляється поле на глибину 10…12 см. 

Третій і четвертий обробіток пару  виконують подібно  по мірі відрос-
тання бурянів. При забурянінні будяками  глибину кожного слідуючого об-
робітку ґрунту збільшують на 1..2 см, а останній обробіток виконують в кінці 
серпня на глибину до 25 см. Машинотракторні агрегати необхідно комплек-
тувати на базі гусеничних тракторів класів 2…3. Перевагу бажано віддавати 
широкозахватним агрегатам і роботу виконувати на невеликих швидкостях.  

Багаторічні трави на легких ґрунтах обробляють полосами шириною  
50…100 м. Обробіток проводять плоскорізами, залишаючи стерню. Все поле 
обробляють за 2…3 роки.   

Обробіток ґрунту під зернові ярові культури в районах піддатливих де-
фляції має свої особливості.  В осінній період грунт обробляють без його 
обертання за допомогою плоскорізів і лущильників (запобігається винос дрі-
бнозьому з поверхні). Передпосівний обробіток  виконується  дисковими лу-
щильниками з послідуючим прикочуванням.  Сівбу виконують таким чином, 
щоб максимум зберегти стерню. Для цього використовують сівалки-
лущильники ЛДС-4А, які одноразово виконують передпосівний обробіток 
ґрунту, сівбу при збереженні 20 % стерні на поверхні ґрунту. Хороший ре-
зультат забезпечують сівалки-культиватори типу СЗС-9, які одноразово об-
робляють грунт, вносять добрива, висівають насіння і прикочують рядки. 
При цьому способі сівби зберігається 35…40 % стерні на поверхні ґрунту.  
Для осіннього і ранньовесняного закриття вологи і провокації сходів бурянів 
хороший ефект забезпечують голчасті борони БИГ-3. 

Для боротьби з дефляцією ґрунту використовують солому, розкидаючи 
її на поверхні поля. Створена, таким чином, мульча захищає грунт від дефля-
ції, сприяє збереженню вологи і служить органічним добривом. 



Хімічні методи захисту ґрунту від дефляції.  Використовуються пре-
парати: сланцева смола, яка придає кріпость грудочкам ґрунту. Використову-
ється також латекс СКС-65-ГП в кількості 20…60 кг/га.  Однако використан-
ня вказаних смолистих речовин економічно не вигідно. 

Слід замітити, що всі агротехнічні заходи, які сприяють збільшенню 
біомаси і урожайності рослин, являються і грунтозахи 

сними  (внесення органічних добриі, зрошування, впровадження висо-
коурожайних культур і т. ін.).  

   
Грунтозахисна система землеробства  як засіб боротьби з дефляцією 

та ерозією ґрунту 
Представляє собою обробіток ґрунту без обертання орного шару і на-

копичення на поверхні ґрунту шару мульчі з рослинних залишків, захищаю-
чих ґрунт від  розрушуючої дії дощових капель,  

ерозії і дефляції, випаровування ґрунтової вологи.  Все це сприяє охо-
роні ґрунтів, підвищенню їх родючості, покращенню вологозабезпеченістю 
рослин, дозволяє значно підвищити валовий збір сільськогосподарської про-
дукції. Використання безплужної технології обробітку ґрунту значно скоро-
чує енерговитрати (за рахунок підвищення продуктивності і зменшення ви-
трат палива). 

Поєднання плоскорізного обробітку з обробітком важкими дисковими 
боронами дозволяє створити сприятливі умови для рослин в кореневому шарі 
ґрунту, фізичні властивості якого приближаються до властивостей цілинних 
ґрунтів з добре розвиненим дерновим горизонтом. Внаслідок створення кра-
щих водно-фізичних властивостей збільшується біологічна активність ґрун-
ту, що підвищує процент схожості насіння і покращує ріст рослин в початко-
вий період вегетації,  забезпечує більш ранній протиерозійний захист ґрунту.  
Для  безплужного обробітку ґрунту використовують легкі широкозахватні і 
високопродуктивні машини і знаряддя, що не тільки підвищує продуктив-
ність, но і  знижує механічне навантаження на ґрунт і розрушуючу дію на йо-
го структуру, забезпечує ефективність боротьби з ерозією і дефляцією, зме-
ншує ущільнення ґрунту. 

Прийоми безплужного обробітку ґрунту.  
Плоскорізний обробіток ґрунту.  Виконується плоскорізами, культи-

ваторами, плоскорізами-глибокорозпушувачами на глибину  8…10  і  
27…30 см. При мінімальному розпушуванні залишається стерня, рослинні 
залишки. Використовується у степових і лісостепових регіонах.  Поверхне-
вий обробіток виконується на малу глибину  (до 10…12 см) дисковими 
зняряддями на полях, що йдуть під озимі культури після непарових поперед-
ників. Використовують у всіх зонах. 

Обробіток ґрунту комбінірованими агрегатами – на малу глибину 
(до 6…9 см) Виконують під озимі і ярові культури. Після непарових попере-
дників це дозволяє за один прохід агрегату готовити ґрунт для сівби, створю-
вати дрібногрудистий шар ґрунту. Використовують цей агроприйом у всіх 
зонах.  



Чизельний обробіток.  Виконується на важкосуглинистих і глинястих 
ґрунтах без обертання шару ґрунту за допомогою чизелів на глибину від 
10…12 до 28…30 см ( інколи і глибше). Використовується у зонах стійкої і 
збільшеної вологості ґрунту. 

Обробіток глибокорозпушувачами, без обертання ґрунту,  викону-
ється  і при умовах надмірної вологості глеєвих ґрунтів,  в умовах поганого 
дринажу. Глибина – 60…70 см, використовується для відводу лишньої води. 

Щілювання – обробіток ґрунту без обороту пласта на похилах за до-
помогою щелевателів. Глибина  60 см для задержання талих і ливневої води, 
інколи суміщають з мілким безплужним обробітком. Широко використову-
ється в засушливих зонах.  

Фрезерування – обробіток важких ґрунтів і поля з грубими післяжни-
вними залишками (соняшник, кукурудза, сорго) за допомогою фрези. Глиби-
на – від 5…7 см до 14…16 см.  

Кротовання – обробіток надмірно зволожених ґрунтів за допомогою 
щелеріза-кротователя. Глибина до 70 см, для відводу надмірної вологи.   

Нульовий обробіток ґрунту –  дія на ґрунт задопомогою сівалок-
культиваторів і сівалок прямого посіву. При сівбі таким способом ґрунт за-
лишається ненарушеним. Використовується в засушливих і других зонвх. 

Мінимальний обробіток ґрунту – обробіток без порушення поверхне-
вого стану, а мульчування рослинними залишками. Для сівби розпушують 
ґрунт вузькими  смугами. 

Технологічні особливості (переваги) обробітку ґрунту і використання 
засобів механізації при грунтозахисній системі землеробства в степових умо-
вах України. 

За даними НДІ ґрунтозахисна система землеробства базується на 
широкому використанні машин безполицевого типу.  Переваги її перед 
традиційною системою  слідуючі: 

змив ґрунту талими водами зменшується в  6…8 разів, ливневими опа-
дами – в 2,0…2,5 рази; 

видування дрібнозьому скорочується  у 10…11 раз; 
накопичення вологи в осінньо-зимовий період збільшується  на 10…25 

%; 
урожайність польових культур в сприятливу погоду не змінюється, а в 

засушливу — збільшується на 8…10 %; 
затрати праці зменшуються на 16…17 %; 
експлуатаційні витрати скорочуються на 8…10 %; 
питомі капвкладення знижуються на 5…9 %; 
витрати палива зменшуються на 20…26 %. 
Ефективність безполицевого обробітку ґрунту збільшується із збіль-

шенням похилу поверхні поля.  
При відсутності відповідних знарядь на похилах до 30 під прТаким чи-

ном, необхідний контурний обробіток території, тобто виконання головних 
операцій поперек похилу (контурно). При двохкратному обробітку ґрунту,  
другий обробіток  поперек похилу. 



Література: 
1. Нагірний Ю.П. Обґрунтування інженерних рішень. – К.: Урожай, 

1994.- 220с. 
2. Новиков Ю.Ф. Биоэнергетическая оценка технологических про-

цессов в сельском хозяйстве. Вестник сельскохозяйственной науки. / Ю.Ф. 
Новиков– М.: 1982, №10. – с. 5-11. 

3. Надыкто В.Т. Основы возделывания сельскохозяйственных культур с 
применением постоянной технологической колеи (ПТК). / В.Т. Надикто – 
ЮФ. ИМЭСХ. - Акимовка, - 1996. –104.  

4. Ситник В.П. Агроекологія, радіологія, меліорація. / В.П. Ситник. - 
Вісник аграрної науки. –2002. - №8.- с.с. 55...57. 

 


