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Постановка проблеми. Сучасні технології вирощування 

сільськогосподарських культур спрямовані на зменшення енергозатрат 
і підвищення рентабельності виробництва. Проте, незалежно від 
обраної технології залишається декілька обов’язкових комплексів 
робіт: посівні роботи, догляд за посівами, збирання. При цьому, 
особливу увагу необхідно приділяти надійності техніки, що 
використовується для виконання технологічних операцій. Однією з 
найважливіших операцій вирощування сільськогосподарських культур 
є сівба. Тенденції розвитку посівних машин спрямовані на збільшення 
ширини захвату [1, 2], в результаті чого їх кількість в господарствах 
постійно зменшується. Надійність посівних машин має вагоме 
значення при плануванні посівної кампанії. Відмови механізмів 
сівалок, протягом сезону польових робіт, призводять до затягування 
строків сівби. В деяких випадках це може призводити до значного 
запізнення сівби та втрати дорогоцінної вологи, яка забезпечує 
одночасні сходи. Саме тому, особливо гостро, в сучасних умовах 
ведення посівних робіт, постає проблема надійності посівної техніки. 

Несвоєчасне технічне обслуговування трибоспряжень призводить 

до потрапляння абразивних частинок (грунту) в зону тертя, що 

призводить до підвищеного зносу їх елементів. У такому випадку, 

посівні машини втрачають здатність виконати сівбу відповідно до 

агровимог. Підвищити довговічність рухомих з’єднань посівних 

машин можливо шляхом впровадження в їх конструкцію 

самозмащувальних конструкційних матеріалів – пластиків [3-5]. 

Основні матеріали дослідження. Серед різноманіття виробників 

посівних машин слід відзначити техніку Maschio Gaspardo. Виробник 

зміг забезпечити якісну сівбу при незначній вартості своєї техніки. 

Завдяки чому, кількість посівних машин вказаного виробника в Україні 

постійно збільшується. Поряд з перевагами, сівалки Maschio Gaspardo, 
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мають деякі недоліки, що проявляються в процесі експлуатації. Так, 

для рухомих з’єднань паралелограмного механізму копіювання 

поверхні ґрунту та механізму прикочування не передбачено 

можливість їх мащення. Як наслідок, при роботі сівалки, в зону тертя 

потрапляють абразивні частинки, накопичується волога з повітря (або 

при митті машини), що прискорює корозійні процеси (рис.1). Це, в 

свою чергу, сприяє прискореному зносу, а при довготривалому 

зберіганні призводить до заклинювання рухомих з’єднань. 
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Рис. 1. Осі сівалки Maschio Gaspardo серії МТ: а – 

паралелограмного механізму копіювання; б – механізму 

прикочування (напрацювання – 700 га) 

 

Для ліквідації вказаних недоліків розроблено технологію 

модернізації сівалки Maschio Gaspardo серії МТ шляхом впровадження 

у її рухомі з’єднання деталей із самозмащувальних полімерно-

композитних матеріалів. Модернізація передбачала, крім визначення 

навантажень в трибоспряженнях, їх механічну обробку (підготовку), і 

навіть зміну конструкції вузла повністю (рис. 2). 
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Рис. 2. Модернізовані рухомі спряження сівалки Maschio 

Gaspardo серії МТ: а - важіль опорного колеса зі зміненою 

конструкцією та деталь з полімерно-композитного матеріалу для 

даного вузла; б – встановлена (запресована) деталь з розробленого 

матеріалу для механізму прикочування. 

 
Оригінальний важіль опорного колеса має циліндричну форму, 

яка не дозволяє виконувати регулювання зазору, між ним та віссю, на 
якій важіль повертається. Запропонована конструкція надає 



можливість регулювання зазору в трибоспряженні шляхом 
встановлення регулювальних шайб. Це дозволяє виконувати 
регулювання зазору (люфта), в процесі експлуатації, забезпечуючи 
якісну сівбу що відповідає агротехнічним вимогам. 

Польові випробування сівалки Maschio Gaspardo серії МТ 
укомплектованої експериментальними деталями підтвердили 
ефективність запропонованої модернізації. Відхилень в роботі машини 
не зафіксовано. Виконання мікрометражу після сезону польових робіт 
підтвердило, що розроблені елементи рухомих з’єднань зносу не 
мають, і працюють в режимі припрацювання. 

Висновки. Таким чином, дослідження показують, що розроблена 
технологія модернізації рухомих з’єднань посівної техніки 
виробництва Maschio Gaspardo серії МТ є актуальною. Особливістю 
запропонованого ПКМ для рухомих з’єднань є відсутність зносу 
спряжених сталевих деталей, що дозволяє в майбутньому швидко 
виконати заміну зношених деталей з ПКМ. Технологією виготовлення 
деталей із запропонованого матеріалу передбачено їх повторну 
переробку. В подальшому, необхідно виконати дослідження для 
встановлення ресурсу запропонованих деталей шляхом проведення 
мікрометражів експериментальних деталей. 
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