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ВИБІР СХЕМИ ПРИЄДНАННЯ ПЛУГА ДО  
ЕНЕРГЕТИЧНОГО ЗАСОБУ 

 
МЕТА РОБОТИ  
Отримання студентами практичних навичок з вибору схеми на-

лаштування заднього навісного механізму трактора при його агрега-
туванні з плугом. 

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

чного засобу з конструктивними параметрами плуга [1, с. 5-43; 2; 3]; 
- шляхи зменшення енергетичних витрат на оранці [1, с. 5-43]. 
Ознайомитися: 
- з методикою обґрунтування схеми налагодження заднього на-

вісного механізму трактора при його агрегатуванні з плугом (теоре-
тичний матеріал методичних вказівок). 

Скласти звіт по роботі: (розділ 4 методичних вказівок). 
Робота повинна бути оформлена окремим звітом на аркушах  

формату А4 згідно з вимогами  ДСТ 2.105-95 ЄСКД. 
1.2 Питання для самопідготовки 
1) Суть, переваги та недоліки двоточкової схеми приєднання 

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

плуга до енергетичного засобу.  
3) У чому полягає природа виникнення розворотного моменту, 

який діє на енергетичний засіб з боку плуга? Чим  різняться ці моме-
нти при  дво- та три точковій схемах приєднання орного знаряддя? 

4) За яких умов розворотний момент, що діє на трактор з боку 
плуга, може бути зведений практично до нуля? 

5) Як величина кута повороту плуга та його поперечного змі-
щення відносно поздовжньої  осі симетрії енергетичного засобу 
впливає на характер зміни розворотного моменту? 

6) Як обчислюється величина поперечного зміщення плуга при 
його агрегатуванні з трактором? 

7) За яких умов енергетичний засіб при його агрегатуванні з 
плугом може мати лише одну схему налагодження заднього навісного 
механізму - триточкову? 
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8) За яких умов для енергетичного засобу при його агрегатуван-
ні з плугом краще використовувати двоточкову схему налагодження 
ЗНМ енергетичного засобу? 

9) Які шляхи зменшення енергетичних витрат на оранці? 
 
1.3 Рекомендована література 
1. Булгаков В.М. Агрегатування плугів / В.М.Булгаков, 

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

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

3. Кочев В.И. Рациональное агрегатирование плугов с энергети-
ческими средствами / В.И. Кочев, В.Т. Надыкто // Механизация и 
электрификация сельского хозяйства.- К: Урожай, 1988.- Вып.68. 

 
2 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
 
2.1 Програма роботи 
2.1.1 Виконуючи роботу, студенту необхідно навчитися обґрун-

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

ричного МТА); 
− схему налагодження ЗНМ (дво- чи три точкова). 
2.1.2 Здійснити: 
− визначення напряму і величини поперечного зміщення плуга 

при його агрегатуванні із трактором; 
− дослідити якісно-кількісні закономірності зміни величини по-

перечного зміщення плуга (еп) від відстані від борозни до зовнішньої 
крайки рушія (вхідного параметру А). 

Скласти звіт та захистити роботу. 
2.2 Оснащення робочого місця  
1. Робочий зошит. 
2. Методичні вказівки до виконання роботи. 
3. ЕОМ. 
4. Інструкція з охорони праці (відповідно з ДНАОП 0.00-4.25-

98). 



 5 

3 МЕТОДИКА  ВИКОНАННЯ РОБОТИ  
 
3.1 Теоретичні відомості 
Під правильним агрегатуванням трактора з плугом розуміють та-

ке, яке за стійкого руху останнього у горизонтальній площині забез-
печує йому якомога менший тяговий опір. 

Відомо, що симетричне приєднання плуга до трактора, коли умо-
вний «центр опору» цього знаряддя знаходитиметься у поздовжній 
площині симетрії енергетичного засобу, можливе, якщо колія енерге-
тичного засобу буде дорівнювати:  

     Вт = bk·(n + 1) - 2·A – b;    (1) 

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

його правого борту поза борозною і в борозні відповідно, м;  
bk – конструктивна ширина захвату корпуса плуга, м;  
n – число корпусів знаряддя;  
А – відстань від борозни до зовнішньої крайки рушія, м;  
b – ширина рушія трактора, м. 
Натомість відомо, що коли дійсна значина колії енергетичного 

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

еп = (Вд - Вт)/2 
З урахуванням (1) і (2) маємо:  

    еп = [Вд + 2·А + b - bk·(n+1)]/2,           (3) 

    е′п = [Вд - b - bk·(n+1)]/2.                                 (4) 
Відомо, що залежно від фізико-механічних властивостей ґрунту і 

стійкості руху того або іншого енергетичного засобу у складі орного 
МТА відстань А може змінюватися в межах 10...29 см. За більшого 
значення, як показує практика, ускладнюється процес відтяжування 
механізатором крайчика борозни попереднього проходу агрегату, що 
призводить до зростання нерівномірності його ширини захвату. За 
меншого значення А виникає небезпека сповзання енергетичного за-
собу правими рушіями у борозну, що негативно відбивається на якіс-
них показниках роботи орного МТА. 

Розглядаючи певні аспекти агрегатування плугів з енергетичними 
засобами встановлено, якщо за умов (1) чи (2) параметри ходової сис-
теми трактора допускають симетричне агрегатування плуга, енерге-
тичний засіб може мати лише одну схему налагодження заднього на-
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вісного механізму — триточкову. Тим більше, що її, на відміну від 
двоточкової, немає потреби переналагоджувати при роботі трактора з 
іншими навісними машинами або знаряддями. Якщо за умов (1) чи 
(2) параметри ходової системи трактора не дають можливості приєд-
нати до нього плуг симетрично, краще використовувати двоточкову 
схему налагодження ЗНМ енергетичного засобу. При цьому право-
стороннє поперечне зміщення орного знаряддя в першу чергу слід 
здійснювати переміщенням нижніх тяг навісного механізму трактора. 
І лише коли цього зміщення виявиться недостатньо, можна перемі-
щувати раму орного знаряддя відносно його власних приєднувальних 
бугелів. 

Лівостороннє поперечне зміщення плуга доцільно здійснювати 
саме шляхом переміщення його відносно власних приєднувальних 
бугелів. Адже, як відомо, тяговий опір знаряддя при цьому зменшу-
ється. Причому до такої міри, що з’являється можливість зняття усіх 
польових дощок, крім останньої.  

В якості прикладу розглянемо трактор ХТЗ-17221, який агрегату-
ється з плугом ПЛП-6-35. Колія трактора Вд = 1860 мм. Типорозмір 
шин: 23,1R26.  

Необхідно визначити: 
 -   спосіб руху МТА (в борозні чи поза борозною); 

- спосіб агрегатування плуга (симетричний, асиметричний); 
- напрям і величину поперечного зміщення плуга (для асимет-

ричного МТА). 
- схему налагодження ЗНМ (дво- чи три точкова). 

 Порядок виконання завдання.  
 1. Визначаємо спосіб руху орного МТА. Із типорозміру рушіїв 

трактора ХТЗ-17221 встановлюємо, що ширина його шин b = 
23,1⋅25,4 = 586 мм. Водночас, ширина корпусу плуга ПЛП-6-35 (а 
значить і ширина борозни)  становить bк=350 мм. Оскільки b > bк то, 
із цього випливає, що трактор ХТЗ-17221 із вказаним орним знаряд-
дям має рухатися поза борозною. 

2. Визначаємо спосіб агрегатування плуга.  Із формули знаходимо 
потрібну колію трактора Вт: 

     Вт = bk·(n + 1) - 2·A – b. 
В нашому випадку: bk = 350 мм; n = 6; b = 586 мм.  
Величину А приймаємо А1 = 100 мм. 
В результаті маємо: 

Вт1 = 350·(6 + 1) - 2·100 – 586 = 1664 мм. 
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3. Визначаємо напрям і величину поперечного зміщення плуга. 
Оскільки дійсна колія трактора (Вд = 1860 мм) більша за розрахунко-
ву, то плуг приєднують до трактора із правостороннім поперечним 
зміщенням, яке становить: 

еп1 = (Вд – Вт)/2 = (1860 – 1664)/2 = 98 мм. 
4. Визначаємо схему налагодження ЗНМ. Переміщення плуга ПЛП-

6-35 на величину 98 мм відносно його власних бугелів здійснити про-
блематично (пояснити чому!). Тому слід відмовитися від триточкової 
схеми на користь доточкової.  

 Для налагодження останньої слід зведені докупи нижні тяги 
ЗНМ трактора змістити  вправо на 98 мм і закріпити упорами. Потім 
відповідним чином встановити центральну тягу та розкоси. 

 
3.2 Постановка завдання до роботи 
Обґрунтувати схему приєднання трактора із плугом (рис. 1) за за-

вданням табл. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Постановка практичного завдання щодо вибору схеми  
налагодження ЗМН трактора при його агрегатуванні з плугом 

Таблиця 1 – Варіанти завдань щодо агрегатування орних 
МТА 

№ ва-
ріанту 

Трактор 
Типороз-
мір шин 

коліс 

Колія тра-
ктора,   
Вд, м 

Ширина рушія 
трактора  

b, м 

Агрегату-
ється із 
плугом 

1 ХТЗ-17221 23,1R26 1,860 визн. самостійно ПЛН-5-35 
2 ХТЗ-150К 21,3R24 1,680 визн. самостійно ПЛН-5-35 
3 ХТЗ-16131 16,9R38 2,050 визн. самостійно ПЛН-4-35 
4 ХТЗ-150 гус. рушій 1,435 0,43 ПЛН-6-35 
5 МЕЗ-80 16,9R38 1,450 визн. самостійно ПЛН-5-35 
6 МТЗ-80 15,5R38 1,350 визн. самостійно ПЛН-3-35 
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За вхідними умовами табл. 1 необхідно визначити: 
 -   спосіб руху МТА (в борозні чи поза борозною); 

- спосіб агрегатування плуга (симетричний, асиметричний); 
- напрям і величину поперечного зміщення плуга (для асимет-

ричного МТА). 
- схему налагодження ЗНМ (дво- чи три точкова). 

Результати роботи представити у вигляді таблиці 2. 
Таблиця 2 – Оформлення результатів про виконану роботу 

щодо вибору схеми агрегатування орного МТА 

№ 
ва-
ріа-
нту 

Трактор 
Агрегату-

ється із 
плугом 

Від-
стань 

від бо-
розни 

до зов-
нішньої 
крайки 
рушія, 

м 

Спосіб 
руху 
МТА 
(в бо-
розні 
чи по-
за бо-
роз-
ною) 

Спосіб 
агрега-
тування 
плуга 

(симет-
ричний, 
асимет-
ричний) 

Напрям 
і вели-
чина 
(см) 

попе-
речно-
го змі-
щення 
плуга 

Схема 
налаго-
дження 

ЗНМ 
(дво- 

чи три 
точко-

ва) 

1 ХТЗ-17221 ПЛН-5-35      
2 ХТЗ-150К ПЛН-5-35      
3 ХТЗ-16131 ПЛН-4-35      
4 ХТЗ-150 ПЛН-6-35      
5 МЕЗ-80 ПЛН-5-35      
6 МТЗ-80 ПЛН-3-35      

 
3.3 Методика виконання практичного завдання із викорис-

танням ЕОМ 
Необхідні розрахунки для виконання практичного завдання реко-

мендується виконати у середовищі Excell. Методика розв’язання по-
ставленого завдання доцільна містити наступні етапи. 

1) Сформувати певний інтерфейс робочої сторінки у середовищі 
Excell, у якому слід відокремити вхідні та вихідні розрахункові пара-
метри (рис. 2). 

2) У відповідні комірки сформованої таблиці (рис. 2) внести кіль-
кісні значення вхідних параметрів та формули для обчислення про-
міжних розрахунків та вихідних параметрів. 
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Рисунок 2 - Інтерфейс робочої сторінки у середовищі Excell 
 
3) Побудована розрахункова модель дозволяє досліджувати якіс-

но-кількісні закономірності зміни вихідних параметрів від вхідних. 
Стосовно до практичної роботи представляє інтерес залежність зміни 
величини поперечного зміщення плуга  (еп) від вхідного параметру А 
(відстані від борозни до зовнішньої крайки рушія). Для цього необ-
хідно змінити параметр А в межах 0,1…0,29 м, а інші вхідні парамет-
ри залишити на їх значенні. В результаті середовище Excell за розро-
бленою розрахунковою моделлю виконає розрахунки. Отриманий ре-
зультат доцільно представити у вигляді графічних залежностей. Ана-
ліз останніх слід відзначити у висновках. 

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

включає: 
1) Номер, найменування та мета роботи. 
2) Методику обґрунтування схеми налагодження заднього навіс-

ного механізму трактора при його агрегатуванні з плугом. 
3) Результати вибору схеми налагодження заднього навісного ме-

ханізму трактора при його агрегатуванні з плугом (табл. 2). 
4) Графічні залежності зміни величини поперечного зміщення 

плуга (еп) від вхідного параметру А (відстані від борозни до зовніш-
ньої крайки рушія). 

5) Висновки. 
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5 КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 
 
1. Які пріоритети в налаштуванні ЗНМ трактора за двоточковою схе-

мою та зчіпного пристрою плуга при правосторонньому поперечному 
зміщенні орного знаряддя? 

2. Які пріоритети в налаштуванні ЗНМ трактора за двоточковою схе-
мою та зчіпного пристрою плуга при лівосторонньому поперечному змі-
щенні орного знаряддя? 

3. Які вимоги ставляться до регулювань обмежувальних ланцюгів 
ЗНМ енергетичного засобу при навішуванні на нього машин/знарядь? 

4. За якими критеріями обґрунтовується спосіб руху орного МТА 
(в борозні чи поза борозною)? 

5. За якою умовою обґрунтовується спосіб агрегатування плуга 
(симетричний, асиметричний)? 

6. За якими вхідними параметрами обчислюється величина попе-
речного зміщення плуга? 

7. За якими критеріями обґрунтовується вибір схеми налагоджен-
ня ЗНМ (дво- чи три точкова)? 

8. Методика налагодження ЗНМ трактора за двох- та триточковою 
схемою. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ РОБОТІ НА ЕОМ 
 

1. Загальні вимоги безпеки  
1.1. До роботи із ЕОМ допускаються особи у віці не молодші 18 

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

1.2. Користувачі ЕОМ повинні дотримувати правил внутрішньо-
го трудового розпорядку, установлені режими праці й відпочинку. 

1.3. Користувачі ЕОМ зобов'язані дотримуватись правил поже-
жної безпеки, знати місця розташування первинних засобів пожежо-
гасіння.  

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

1.5. У процесі роботи користувачі ЕОМ повинні дотримувати 
правил використання засобів індивідуального й колективного захис-
ту, дотримувати правил особистої гігієни, утримувати в чистоті робо-
че місце. 

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

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

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

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

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

2.4. Зображення на екранах відеомоніторів повинне бути стабі-
льним, ясним і гранично чітким, не мати мерехтінь символів і фону, 
на екранах не повинно бути відблисків і відбиття світильників, вікон і 
навколишніх предметів. 

2.5. Тривалість безперервної роботи із ЕОМ без регламентованої 
перерви не повинна перевищувати 2-х годин. Щогодини при роботі 
слід робити регламентовану перерву тривалістю 15 хв. 

2.6.При ураженні користувача  електричним струмом негайно 
вимкнути  електромережу,  надати першу допомогу потерпілому, при 
необхідності відправити його в найближчу лікувальну установу. 
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