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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ  
ОБОРОТНОГО ПЛУГА 

 
МЕТА РОБОТИ  
Отримання студентами практичних навичок з доцільності 

застосування оборотного плуга замість звичайного. 
 
1 ВКАЗІВКИ З САМОПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ 
1.1 Завдання для самостійної підготовки 
Вивчити: 
- перспективи застосування оборотних плугів [1]; 
- щодо доцільності використання оборотного плуга [2]. 
Ознайомитися: 
- з методикою розрахунку довжини шляху на поворотній смузі 

орного МТА в складі оборотного плуга при здійсненні ним оранки 
(теоретичний матеріал методичних вказівок). 

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

формату А4 згідно з вимогами  ДСТ 2.105-95 ЄСКД. 
 
1.2 Питання для самопідготовки 
1) Марки, заводи виробники оборотних плугів, їх характеристики 

та конструктивні особливості. 
2) Переваги та недоліки у використанні оборотних плугів в 

порівнянні з традиційними. 
3) За якими критеріями можна оцінити ефективність застосування 

оборотного плуга на оранці? 
 
1.3 Рекомендована література 
1. Посібник. Машини для обробітку грунту та сівби / За ред. 

Кравчука В.І., Мельника Ю.Ф. – Дослідницьке: УкрНДІПВТ ім. Л. 
Погорілого. – 2009. – 288 с. 

2. Надикто В.Т. Щодо доцільності використання оборотного плуга 
/ В.Т. Надикто // Вісник аграрної науки, 2014. – С. 51-54. 
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2 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
 
2.1 Програма роботи 
2.1.1 Виконуючи роботу, студенту необхідно навчитися 

обґрунтовувати: 
− оцінювати невиробничі витрати часу зміни при роботі орного МТА в 

складі обротного плуга. 
2.1.2 Здійснити: 

− визначення для двох варіантів орного МТА довжини шляху на 
поворотній смузі; 

− визначення невиробничих витрат часу зміни при роботі орного 
МТА в складі обротного плуга. 

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). 
 
3 МЕТОДИКА  ВИКОНАННЯ РОБОТИ  
 
3.1 Теоретичні відомості 
Останнім часом певної популярності у сільгоспвиробників набув 

оборотний плуг, головна перевага якого полягає у проведенні оранки 
без згінних та розгінних борозен. Оборотний плуг конструктивно має 
два комплекти корпусів (право- лівообертальні) на одній рамі, які 
можуть повертатися на 180°. 

Отже, вага оборотного плуга в 1,3 - 1,6 рази вище, ніж звичайного. 
У той же час гладка оранка сприяє швидкому вирівнюванню полів, 
оскільки не залишає на поверхні поля огріхів, що має місце при 
звичайній оранці. Навісний (напівнавісний) оборотний плуг 
прикріплюється до трактора за допомогою башти, до якої шарнірно 
приєднані гідроциліндр, який повертає раму з корпусами. Плуг 
повертає тракторист-машиніст із кабіни трактора за допомогою 
гідросистеми. Глибина ходу корпусів регулюється за допомогою 
гвинтового механізму опорного колеса. Якщо поворотне опорне колесо 
оборотного плуга встановлено в задній частині рами, то для 
забезпечення потрібного копіювання плугом поверхні поля  під час 
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основної обробки ґрунту в напрямку руху агрегату передню частину 
рами плуга втримують від надмірного поглиблення за допомогою 
встановленої на трактор системи позиційного (силового або 
комбінованого) регулювання положення причіпного механізму 
трактора. Якщо такої системи на тракторі нема, то передню частину 
рами плуга втримують у робочому положенні за допомогою пристрою, 
що встановлюють на причіпному механізмі трактора. 

Оборотний плуг крім правообертальних має ще і лівообертальні 
корпуси. Рухаючись човниковим способом (рис. 1) він обертає шари 
ґрунту увесь час убік обробленого поля. Розбивка поля на загони при 
цьому не потрібна. В остаточному підсумку продуктивність праці 
збільшується і підвищується якість оранки не тільки через відсутність 
згінних гребенів та розгінних борозен, але через те, що в цьому випадку 
не потрібна доробка клинів, які неминучі при неякісній розбивці поля 
на загони. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

а)                                б) 
Рисунок 1– Човниковий спосіб руху МТА в складі оборотного 

плуга: а) – схема руху; б) – схема повороту; 1; 3 – працюють 
лівообертальні корпуси; 2;4 – працюють правообертальні корпуси 

 
Водночас, оскільки під час виконання технологічного процесу 

орний машинно-тракторний агрегат з таким плугом на робочому гоні 
здійснює «човниковий» спосіб руху, то на поворотній смузі він 
змушений виконувати петльовий «грушоподібний» поворот. А такий 
маневр МТА є більш складним у виконанні, ніж, приміром, 
безпетльовий.  

Здійснення оранки звичайним плугом може призводити до 
наявності згінних та розгінних борозен з усіма випливаючими звідси 

1 2 3 

1 2 3 4 
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досить відомими негативними наслідками. Проте, як показує практика, 
за відповідної кваліфікації механізатора ці негаразди можна практично 
повністю усунути. 

При виконанні оранки звичайним плугом лише на першому етапі 
здійснюють кілька петльових поворотів. В подальшому відбувається 
більш простий безпетльовий маневр орного агрегату на поворотній 
смузі. Але якщо при цьому врахувати, що вартість звичайного плуга у 
3-3,5 разів менша, ніж оборотного, то використання останнього може 
бути виправданим тільки на основі відповідного обґрунтування. 

 
3.2 Постановка завдання до роботи 
Розглянемо більш детально доцільність застосування оборотного 

плуга замість звичайного.   
Для двох варіантів орних МТА розрахувати шлях, який вони 

проходять на поворотній смузі при здійсненні ними оранки ділянки 
однієї і тієї ж площі. За умови однакової середньої швидкості руху 
орних агрегатів на поворотній смузі (що цілком реально) різниця між 
визначеними сумарними шляхами маневру буде репрезентувати ті 
невиробничі витрати часу зміни, які і будуть вказувати на користь 
одного із порівнюваних варіантів МТА.  

Згідно першого варіанту розглядається МТА у складі трактора із 
шарнірно-зчленованою рамою серії ХТЗ-170 і п’ятикорпусного плуга 
ПЛН-5-35. Згідно другого – на основі того ж самого енергетичного 
засобу і оборотного плуга з такою ж конструктивною шириною захвату 
(1,75 м) типу ПО-5-35.  

 
3.3 Методика розв’язання поставленого завдання 
Спочатку визначимося із шириною дослідної ділянки. 

Встановлено, що оптимальна її значина (Сопт) може бути розрахована із 
такого виразу:  

 Сопт = (16∙R2
o + 2∙Вр∙Lр)

0,5,  (1)  
де  Ro – мінімальний радіус повороту МТА; 
Вр – робоча ширина захвату агрегату; 
Lр – довжина поля (дослідної ділянки). 
З достатньою для практики точністю мінімальний радіус повороту 

агрегату на базі трактора з шарнірно-зчленованою рамою визначається 
так: 

Ro = (L/2)·ctg(α/2), 
де L – база трактора; 
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α – максимальний кут «складання» піврам енергетичного засобу. 
Для трактора ХТЗ-170 приймемо, що L = 2,86 м і α = 30о. 
Приймемо типову для умов півдня України довжину гону поля 

Lр = 1200 м та врахуємо, що для розглядуваних плугів Вр = 1,75 м.  
При оранці ділянки шириною Сопт  обидва МТА здійснять nз 

поворотів, кількість яких визначається із виразу:       
nз = Int(Cорт/Вр) – 1 

Для агрегату з оборотним плугом це будуть лише петльові 
повороти (nп = nз), довжина кожного із яких (Lxп) становитиме: 

Lxп = (6,0÷8,0)∙Ro + 2∙E, 
де Е – довжина виїзду агрегату. В нашому випадку Е = 7,5 м. 
Для розрахунків приймемо  

Lxп =7∙Ro + 2∙E 
Виходячи з цього, загальна довжина петльових поворотів 

становитиме: 
  ∑Lxп =  Lxп∙nп = (7∙Ro + 2∙E)∙[Int(Cорт/Вр) – 1].  (2)  

Орний агрегат із звичайним плугом спочатку теж здійснюватиме 
петльові повороти. І робитиме це до тих пір, поки не буде виконуватися 
наступна умова: 

 nрх∙Вр ≥ 2∙Ro  (3)  
nрх – кількість робочих ходів при здійсненні петльових поворотів. 
Кількість таких поворотів (nпп) становитиме: 

nпп = Int(2∙Rо/Вр) – 1, 
а їх сумарна довжина: 
 ∑Lxпп =  Lxп∙nпп = (7∙Ro + 2∙E)∙[Int(2∙Rо/Вр) – 1]  (4)  
Після настання умови (3) орний агрегат здійснюватиме 

безпетльові повороти з прямолінійною ділянкою (Хп). Довжина 
кожного такого маневру (Lxбп) визначається із виразу: 

Lxбп = (1,4÷2,0)∙Ro + 2∙E + Хп 
Для розрахунків приймемо:  

Lxбп =1,7∙Ro + 2∙E + Хп 
Кількість безпетльових (nбп ) поворотів МТА становитиме: 

nбп =  nз - nпп = Int(Cорт/Вр) - 1 - Int(2∙Rо/Вр) + 1 = 
= Int(Cорт/Вр) - Int(2∙Rо/Вр) 

Що стосується сумарної довжини прямолінійних ділянок на 
поворотній смузі, то вона розраховується наступним чином: 

∑⋅=∑
=

n
іВХ

бп

0і
П р
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Звідси сумарна довжина безпетльових поворотів орного агрегату із 
звичайним плугом буде: 

  ∑Lxбп =  (1,7∙Ro + 2∙E)∙[Int(Cорт/Вр) - Int(2∙Rо/Вр)] + ∑
=

⋅
n

і
бп

0і
Вр   (5)  

Склавши вирази (4) і (5), отримаємо залежність, яка дозволяє 
визначити сумарну довжина поворотів (Lхз) МТА із звичайним орним 
знаряддям: 

 ∑Lxз = (7∙Rо + 2∙Е)∙nпп + (1,7∙Rо + 2∙Е)∙nбп + ∑
=

⋅
n

і
бп

0і
Вр   (6)  

Невиробничі витрати часу зміни (Тх) при роботі орного МТА, 
зокрема при виконанні маневрів повороту агрегату на поворотній смузі, 
можна оцінити за відомою швидкістю (Vх) руху агрегату: 

 
Х

ХЗ

х
V

L
Т ∑= .  (7)  

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

включає: 
1) Номер, найменування та мета роботи. 
2) Методику розрахунку сумарної довжини поворотів орного 

МТА. 
3) Результати розрахунків сумарної довжини поворотів звичайного 

і оборотного орного МТА. 
4) Оцінку невиробничих витрат часу зміни при роботі 

розглядуваних варіантів орних МТА. 
5) Висновки. 

 
5 КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 
 
1. В чому полягає особливість використання оборотних плугів на 

оранці? 
2. Який характер залежності сумарних довжин поворотів 

традиційного та оборотного орних МТА від ширини оброблюваної 
ділянки? 

3. В чому полягає перспективність агрегатування енергетичних 
засобів з оборотними плугами? 
 


