
УДК. 631.372. 

 

ПРОБЛЕМИ ЗМЕНШЕННЯ БУКСУВАННЯ РУШІЇВ 

ТРАКТОРІВ 

 

Саєнко А.В.,  

Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна. 

 

Постановка проблеми. Проблема підвищення ефективності 

використання тракторів тісно пов'язана з вибором оптимальної 

потужності і відповідної маси трактора, оскільки велику потужність 

двигуна необхідно перетворити в тягову потужність. 

Теоретично на трактор можна встановити двигун будь-якої 

потужності і створити відповідну коробку передач для передачі 

високого крутного моменту. Але реалізувати цю потужність  в силу 

тяги трактора не завжди дозволяє буксування рушіїв. 

За вимогами агротехніки буксування рушіїв тракторів при 

номінальному тяговому зусиллі не повинно перевищувати 16, 14 або 

3% для колісних тракторів 4К2, 4К4 і гусеничних. Це означає, що 

колісний трактор може використовувати до 14% своєї потужності 

двигуна на буксування. Крім збільшення експлуатаційних витрат на 

проведення операції, це також призводить до зниження продуктивності 

роботи. Шкідливими наслідками буксування є і руйнування 

протекторами структури ґрунту. 

Основні матеріали дослідження. Зменшення впливу дії рушіїв 

трактора на ґрунт характеризується зниженням середнього тиску коліс 

у зоні контакту, що залежить від співвідношення нормального 

навантаження, утвореного силою тяжіння самої конструкції машини та 

технологічного обладнання, до контактної площі шини. 

Невеликого збільшення площі контакту (у невеликих межах) 

можна досягти за рахунок збільшення прогину шини за рахунок 

зниження внутрішнього тиску повітря в шині. Відповідно до вимог 

агротехніки при роботі в полі тиск повітря в шинах тракторів повинен 

бути якомога нижчим (відповідно до допустимих норм). Надмірне 

прогинання пов’язане з підвищеним навантаженням на матеріали шин, 

перегрівом і призводить до їх передчасного виходу з ладу. 

Фактично до негативних наслідків буксування слід віднести: 

- руйнування структури ґрунту під рушіями; 

- зменшення швидкості руху агрегату і втрату продуктивності; 

- підвищене зношування протектора; 

- збільшення витрати палива на виконання одиниці роботи; 

- взаємодію рушіїв з ґрунтом на більшу глибину і утворення колій, 

які ускладнюють рух наступних агрегатів і сприяють водній та вітровій 

ерозії. 



У сучасних тракторів коефіцієнт буксування рушіїв визначається 

автоматично. Для цього визначається теоретична швидкість руху 

трактора через частоту обертання колінчастого валу двигуна або 

вихідного валу коробки передач. Фактична швидкість руху трактора 

визначається через показання радара, або може визначатись через 

показання навігаційних систем. 

У тракторів Мінського та Харківського тракторного заводів, які 

часто використовуються у сільськогосподарських підприємствах 

України, таке обладнання відсутнє, тому коефіцієнт буксування у таких 

тракторів можливо визначити візуально по сліду протектора після 

проїзду трактора або практично за кількістю обертів колеса під 

навантаженням (з гаковим зусиллям) і без на однаковому шляху. 

Візуальний спосіб визначення дає велику похибку вимірювання. 

Визначення буксування за кількістю обертів колеса вимагає багато часу 

і роботи допоміжного персоналу. Тому при роботі таких тракторів 

коефіцієнт буксування рушіїв визначається досить приблизно, а бо 

взагалі не визначається. 

Зменшити коефіцієнт буксування рушіїв можливо декількома 

способами: 

1. Встановлення подвійних або навіть потрійних шин. 

2. Зменшення тиску повітря в шинах. 

3. Вдосконалення малюнка протектора шин. 

4. Встановлення напівгусеничного ходу. 

5. Збільшення ваги трактора баластом. 

Перший спосіб найефективніший, але вимагає значних затрат, 

оскільки для багатьох колісних тракторів, які використовуються 

сьогодні в Україні, устаткування не виготовляється серійно. Другій 

спосіб ефективний, але знижувати тиск можливо тільки до певної межі. 

Третій спосіб має значно нижчу ефективність, але також вимагає 

значних затрат. Четвертий спосіб при високій ефективності потребує 

високих затрат і погіршує керованість трактора. П’ятий спосіб вимагає 

незначних затрат (на більшості тракторів баласт встановлюють заводи 

– виробники), але незначно підвищує затрати потужності на подолання 

опору коченню. 

Висновок. Для зменшення буксування рушіїв трактора найбільш 

прийнятними є зменшення тиску повітря в шинах (до певної міри) і 

встановлення баласту. Окремо треба визначати і місце розміщення 

баласту на рамі трактора, спереду, посередині і ззаду, щоб отримати 

рівномірний тиск на задні і передні колеса.  

Оскільки використання баласту збільшує силу опору коченню 

трактора, то верхню межу величини баластних вантажів необхідно 

визначати за умови мінімального значення суми потужностей на 

подолання опору кочення і потужності на буксування рушіїв трактора. 


