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PREFACE 

 

Currently, there are many small agricultural enterprises in the world, which are very 

difficult to survive in today’s conditions. All this is due to high prices for fuel, spare parts, 

equipment, etc. Therefore, there is a need to combine agriculture operations – the use of 

combined units. 

Possibility of application of combined units in farms is determined by natural and 

climatic conditions, physical and mechanical properties of cultivated soils, applied farming 

system, agrotechnical requirements for tillage and sowing, the possibility and feasibility of 

combining technological operations, as well as the available energy base. 

The use of an integrated tractor with a front hitch and a front power take-off (PTO) 

shaft allows several agricultural operations to be performed simultaneously. This will reduce 

the required number of tractors, will allow timely agricultural work, increase the productivity 

of tractors, will allow more efficient loading of the front axle, reduce fuel costs. This is 

especially true for MTU used in the cultivation of row crops. 

The main disadvantage of the existing combined units and tools is the insufficiently 

high quality of the technological process, which is due to the presence of mutual influence on 

each other of different functional purpose tools. 

At the same time, the presence of the tractor’s front hitch and front PTO will reduce 

the mutual influence of the frontally and rearly hitched machines by their separate aggregation 

as part of the combined MTU. 

To use such a machine unit, agricultural implements must be attached on the front and rear 

hitches of the tractor.  

However, the advantages of the unit with a front shredder and a rear-mounted plow 

can be practically realized only with the correct choice of its scheme and design parameters. 

The monograph presents a variant of solving the problems of aggregation of the front- 

-mounted tool of the active type with an integrated tractor, by determining the basic operating 

parameters of the unit and the design parameters of MTU. The presented results of experimental 

researches completely confirm technical feasibility and economic expediency of MTU using. 
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ПЕРЕДМОВА 

 

В даний час в світі багато малих сільськогосподарських підприємств, яким дуже 

тяжко існувати в умовах сьогодення. Все це пов’язано з високими цінами на пальне, 

запчастини, техніку та інше. Тому виникає необхідність у поєднанні с.-г. операцій – 

використання комбінованих агрегатів. 

Обсяг застосування комбінованих агрегатів у господарствах визначається 

природно – кліматичними умовами, фізико-механічними властивостями оброблюваних 

ґрунтів, застосовуваною системою землеробства, агротехнічними вимогами до обробки 

ґрунтів і посіву, можливістю й доцільністю сполучення технологічних операцій, 

а також наявною енергетичною базою.  

Використання інтегрального трактора з переднім навісним механізмом та 

переднім валом відбору потужності (ВВП) дозволяє виконувати одночасно декілька 

сільськогосподарських операцій. Це зменшить необхідність в тракторах, дозволить 

своєчасно виконувати сільськогосподарські роботи, підвищить продуктивність тракторів, 

дозволить більш ефективно завантажити передню вісь, зменшити витрати на пальне. 

Особливо це актуально для МТА, які використовуються при вирощуванні 

просапних культур. 

Основним недоліком існуючих комбінованих агрегатів та знарядь є недостатньо 

висока якість виконання технологічного процесу, що обумовлюється наявністю 

взаємного впливу одне на одного різних за функціональним призначенням знарядь. 

Водночас, наявність у енергетичного засобу переднього навісного механізму на 

переднього ВВП дозволить зменшити взаємний вплив фронтального та задньонавісного 

знарядь шляхом їх роздільного агрегатування у складі комбінованого МТА. 

Для використання такого агрегату потрібно на передній та задній механізми 

трактора, який має передній ВВП, навісити с.г. знаряддя.  

Проте, переваги агрегату з фронтальним подрібнювачем і задньонавісним 

плугом можуть бути практично реалізовані лише за умови правильного вибору його 

схеми та конструктивних параметрів.  

В монографії представлено варіант розв’язання проблем агрегатування 

фронтально розташованого знаряддя активного типу з інтегральним трактором, шляхом 

визначення основних експлуатаційних параметрів роботи агрегату та конструктивних 

параметрів МТА. Представлені результати експериментальних досліджень повністю 

підтверджують технічну здійсненність та економічну доцільність впровадження 

цього напрямку. 
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