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Вступ 
Успішне виконання завдань з розвитку 

сільськогосподарського виробництва залежить від ступеню 

механізації та електрифікації виробничих процесів. В умовах 

сучасного виробництва продукції рослинництва широко 

використовують машинні технології, тобто системи 

технологічних процесів, які включають виробництво, 

зберігання, переробку і реалізацію продукції з конкретними 

кількісними і якісними показниками при найменших затратах 

праці, матеріальних засобів і енергетичних ресурсів. Технології 

постійно вдосконалюються і доповнюються. Нові технології 

можуть бути рекомендованими до впровадження лише після 

досконалого вивчення, підбору засобів механізації виробничих 

процесів, всесторонньої перевірки впливу робочих органів 

машин на оброблюваний матеріал і навколишнє середовище та 

при одержанні позитивного економічного ефекту. 

Базові технології побудовані на блочно-модульному 

принципі і включають в себе основний обробіток ґрунту, 

передпосівний обробіток, підготовку і посів насіннєвого 

матеріалу, догляд за посівами, збирання врожаю, 

післязбиральну обробку, зберігання і реалізацію зібраного 

врожаю. Кожна з цих основних частин технологічного процесу 

потребує оптимального набору техніки для виконання в 

повному обсязі технологічних операцій.  

Для реалізації технології безпосередньо на виробництві 

розробляють комплекс машин, який включає енергетичні, 

технологічні, навантажувальні, контрольно-управлінські і 

інформаційні машини, тобто набір механічних пристроїв, що 

виконують роботу для перетворення енергії, матеріалів або 

інформації. 

Що стосується сільськогосподарських машин, то вони 

створюються з метою полегшення праці, підвищення 

продуктивності при вирощуванні сільськогосподарських 

культур. В основу таких машин поставлено енергетичні 

установки, передавальні механізми і робочі органи, які 
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безпосередньо впливають на об’єкт обробітку (ґрунт, добрива, 

посівний матеріал, безпосередньо рослини). Кожна з таких 

машин виконує одну або декілька технологічних операцій, при 

яких проходять якісні зміни оброблюваного матеріалу 

(розмірів, стану, форми, фізичних і біологічних властивостей). 

Поряд з цим на відміну від інших, сільськогосподарські 

машини безпосередньо впливають на живу природу, рослини 

та ґрунт насичений живими організмами. 

При виконанні технологічних процесів машини повинні 

створювати найкращі умови для вегетації рослин, не шкодити 

рослинам і саме головне не приносити шкоди навколишньому 

середовищу. Тому, при створенні нових машин та виборі для 

експлуатації уже випущених машинобудівними 

підприємствами необхідно чітко враховувати технологічні 

властивості і агробіологічні особливості вирощуваних культур, 

ґрунтово-кліматичні умови і строки виконання робіт.  

Враховуючи порядок і місце виконання технологічних 

операцій, місце розміщення оброблюваного матеріалу 

сільськогосподарські машини поділяються на мобільні, 

стаціонарні, пересувні та переносні. 

Мобільні – це польові машини, робочий процес яких 

проходить під час руху по полі. Вони обробляють матеріал, 

розміщений на великих площах безпосередньо в полі і постійно 

знаходяться в русі.  

Стаціонарні машини встановлюють на токах, пунктах 

обробки зібраного врожаю і в місцях підготовки насіння. Вони 

обробляють матеріал, що доставляється до них транспортними 

засобами. 

Пересувні машини обладнані колісним ходом і 

перевозяться з одного місця на інше, де компактно розміщений 

оброблюваний матеріал. 

Переносні машини використовуються на невеликих 

ділянках, в теплицях. Їх переносять робітники. 

Розрізняють причіпні, напівнавісні, навісні, монтовані та 

самохідні машини, що відрізняються наявністю того, чи іншого 
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типу ходової частини, силової установки, рамних конструкцій 

та умовами роботи. 

Процес створення нових машин складається з декількох 

етапів: зародження ідеї, розробка технологічного завдання, 

розробка технічного проекту, виготовлення дослідних зразків, 

їх випробування, постановка у виробництво, масове 

виробництво, старіння та зняття з виробництва. В той же час не 

можна зняти з виробництва стару машину, поки не появиться 

нова хоча б в початковому стані (зародженні нової ідеї).  

Основнізусилля при створенні нових машин повинні 

бути спрямовані на вирішення завдання із зменшення питомих 

затрат енергії, підвищення продуктивності, покращення 

показників якості виконуваної роботи і умов праці 

механізатора, автоматизації робочих процесів, зменшення 

негативних навантажень на навколишнє середовище. 

Тому, виходячи з вищесказаного майбутні спеціалісти 

агропромислового комплексу повинні мати необхідні знання 

про технологічні процеси сільськогосподарського виробництва, 

досконало знати конструктивні особливості 

сільськогосподарських машин, особливо робочих органів. Такі 

знання необхідні також для того, щоб створювати нову техніку 

або вибиратина ринку економічно ефективні її зразки, 

формувати з неї агрегати та комплекси для реалізації 

запланованих технологій та організувати ефективне 

використання названих машин.  

Основним завданням кожного студента, як майбутнього 

організатора та керівника механізованого господарства, є 

досконале вивчення призначення, будови, технологічного 

процесу і особливостей використання сільськогосподарських 

машин. Для цього вони повинні також набути практичних 

навичокіз регулювання і підготовки машин до роботи.  

Необхідну інформацію студенти можуть знайти в 

запропонованому навчальному посібнику, в якому описані 

технологічні процеси обробітку ґрунту, види основного і 

поверхневого обробітку, типи та призначення машин, які 

використовуються для виконання всіх основних операцій з 
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обробітку ґрунту. Обґрунтовано робочі органи машин, їх 

конструктивні особливості, переваги та недоліки в роботі, 

описано способи приєднання робочих органів до рами, коротко 

описано будову основних типів плугів, борін, лущильників, 

культиваторів, машин з активними і дисковими робочими 

органами, наведено послідовність підготовки машин до роботи 

та основні регулювання всіх типів машин. 

 

РОЗДІЛ 1. Системи обробітку ґрунту. Основні типи 

ґрунтообробних машин і агротехнічні вимоги до них 

 

§1 Властивості ґрунту, як об’єкту механічного обробітку. 

 

Ґрунт обробляють з метою підтримування його 

родючості шляхом покращення структури, збереження в ньому 

запасів вологи, знищення бур’янів, збудників хвороб і 

шкідників культурних рослин, запобігання ерозійним 

процесам, переміщення з нижніх горизонтів поживних 

елементів до розміщення кореневої системи рослин і 

регулювання мікробіологічних процесів. Поставлене завдання 

в основному вирішується механічним обробітком, тобто 

переміщенням в ґрунті на заданій глибині робочих органів 

ґрунтообробних машин. 

За допомогою механічного обробітку поліпшують 

структуру, розпушують або ущільнюють ґрунт, забезпечують 

нагромадження вологи, ведуть боротьбу з бур’янами і 

шкідниками сільськогосподарських культур, загортають 

насіння, рослинні залишки та добрива. 

Під дією ґрунтообробних машин в ґрунті проходять 

складні фізичні процеси, які супроводжуються зміною його 

структури і властивостей. Ґрунт як об’єкт обробітку 

характеризується фізико-механічними і технологічними 

властивостями, які визначають умови роботи ґрунтообробних 

машин і суттєво впливають на їхні показники роботи. 

Властивості ґрунту враховують при виборі способу обробітку і 

типів робочих органів ґрунтообробних машин. Кінцевий 
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результат обробітку залежить від конструкції робочих органів, 

швидкості руху агрегатів, фізико-механічних і технологічних 

властивостей ґрунту, його гранулометричного складу. 

Основними технологічними, або  ще їх називають 

механічнимивластивостямиґрунту, що визначають опір 

переміщенню робочих органів при обробітку, є щільність, 

питомий опір, твердість, пористість, вологість, коефіцієнти 

тертя, опір деформації, злипання. 

Крім цього ґрунт характеризується гранулометричним 

складом, кам’янистістю, структурою або будовою. 

Щільність ґрунту характеризується його будовою, 

тобто взаємним розміщенням ґрунтових агрегатів. ЇЇ 

визначають відношенням маси висушеного зразка до його 

початкового об’єму. Оптимальна щільність орного шару для 

більшості рослин, що вирощуються, становить 1,0…1,2 г/см3. 

Щільність 1,55 – 1,6  г/см3 рахують критичною, тому що в 

такому ґрунті рослини гинуть. Щільність змінюють 

розпушуванням і внесенням органічних добрив. 

Питомий опір ґрунту характеризується затратами 

енергії (зусиллям) для його обробітку. Коефіцієнт питомого 

опору КО ґрунту  при оранці визначається  експериментально, 

вимірюючи тягове зусилля плуга P і площу поперечного 

перерізу скиби, що підрізається і відкидається в сторону, 

використовуючи відношення: 

Ко= 
С

,   Н/см2                    (1.1) 

де  a – глибина оранки, см; 

b – ширина захвату корпуса, см; 

     n – кількість корпусів плуга, шт. 

В залежності від питомого опору розрізняють легкі 

ґрунти (Ко≤ 3 Н/см2), середні  (Ко= 3…5 Н/см2), середньоважкі 

(Ко= 5-7 Н/см2), важкі (Ко= 7-12 Н/см2) і дуже важкі (Ко≥ 12 

Н/см2). 

Коефіцієнти питомого опору ґрунту при культивації, 

боронуванні, коткуванні та інших операціях обробітку ґрунту 
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визначають діленням тягового опору машини на її ширину 

захвату. 

Твердість ґрунту характеризується здатністю чинити 

опір входженню в нього твердого тіла. При обробітку твердих 

ґрунтів затрачається більше енергії, ніж при обробітку менш 

твердих ґрунтів. Твердість вимірюється в Н/см2. Щоб 

визначити твердість ґрунту, спочатку вимірюють твердомірами 

силу опору ґрунту при вертикальному втискуванні в нього 

наконечників приладу різної форми (плунжера, конуса, кулі, 

циліндра), а потім ділять цю силу на площу поперечного 

перерізу наконечника. 

Пористість ґрунту характеризується сумарним 

об’ємом пустот між агрегатами ґрунту, що заповнюються 

водою і повітрям. Для визначення заміряють величину пустот в 

зразку, ділять цю величину на загальний об’єм зразка і 

виражають увідсотках. Загальна пористість суглинків і 

глинистих ґрунтів становить 50-60%, піщаних – 40-45 %, 

торф’яних – 80-90%. 

Вологість ґрунту суттєво впливає на його обробіток. 

Вміст вологи в ґрунті – це змінна величина, яка постійно 

міняється протягом року (так званого річного циклу) від 

повного насичення до мінімального. В результаті ґрунт 

переходить від одного стану консистенції до іншого. Час 

переходу від надтвердої до твердої консистенції рахують 

оптимальним для механічного обробітку ґрунту, тобто при 

такому стані ґрунт добре розпушується, не налипає до поверхні 

робочих органів, затрати енергії на процес обробітку 

мінімальні. Такий стан  називають фізичною «стиглістю». Для 

підзолистих ґрунтів такий стан наступає при вмісту вологи 12-

15%, для дерново-підзолистих – 12-22%, для чорноземів – 17-

30%. Границі вологості ґрунту, що відповідають фізичній 

«стиглості», можуть бути вищими при збільшенні швидкості 

руху агрегату.  

Опір деформаціїхарактеризує міцність ґрунту при дії на 

нього робочих органів. При обробітку ґрунту різними 

робочими органами він може стискатися, розтягуватись, 
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зсуватись, скручуватись або створювати комбінації з декількох 

видів деформації. Короткочасний опір ґрунту (до початку 

розпушення) при різних видах деформації може мати великий 

інтервал показників. Наприклад суглинковий ґрунт при 

абсолютній вологості 21-28% створює імпульси опору розтягу 

5-6кПа, зсуву – 10-12кПа, стиску – 65-108кПа. Відповідно 

розпушування ґрунту з мінімальними затратами енергії 

можливе при використанні робочих органів, які забезпечують 

розтяг. 

Прилипання(липкість ґрунту) характеризує властивість 

частинок ґрунту склеюватись і прилипати до робочих органів 

та коліс сільськогосподарських машин. Для визначення 

величини прилипання необхідно виміряти силу, яку необхідно 

прикласти, щоб відірвати стальну пластину, що прилипла до 

ґрунту і поділити на площу поверхні цієї пластини. 

Вимірюється в Н/см2. 

Ступінь прилипання ґрунту залежить від вологості і 

дисперсності. При постійному нормальному тиску прилипання 

із збільшенням вологи в ґрунті  зростає до максимального 

значення, а потім, в результаті збільшення товщини водяної 

плівки на поверхні, зменшується. Із збільшенням дисперсності 

(розпилювання) ґрунту прилипання ґрунту до поверхні 

робочих органів зростає. 

В розпиленому (безструктурному) ґрунті прилипання 

починає проявлятись при відносній вологості 40-50%, у 

структурному (агрегатному) ґрунті – при 60-70%. Тому, для  

зменшення енергозатрат при обробітку ґрунту необхідно 

зберігати і відновлювати таку структуру, яка б створювала 

оптимальні умови для підвищення родючості і зменшувала 

прилипання до робочих органів. 

Однією з найбільш впливових властивостей ґрунту на 

робочі органи машин є тертя ковзання по поверхні. Ще його 

називають зовнішнім тертям. Оцінюють тертя ковзання за 

величиною сили опору ґрунту при переміщенні по поверхні 

робочого органу. Ця сила прямо пропорційна нормальній силі 

тиску ґрунту на робочий орган, тобто:  
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                                                FT=fN,    Н                                        

 (1.2) 

де FT- сила тертя ковзання, Н; 

    N- нормальна сила тиску ґрунту на робочий орган, Н; 

f- коефіцієнт пропорціональності, або ще його називають 

коефіцієнтом тертя. 

Коефіцієнт тертя залежить від структури ґрунту 

(гранулометричного складу) і вологості. Для піщаних сипучих 

ґрунтів коефіцієнт тертя коливається в границях від 0,25 до 

0,35, піщаних зв’язаних – від 0,5 до 0,7, середньо- суглинкових 

– від 0,6 до 0,9. 

Тертя ковзання негативно впливає  на роботу 

ґрунтообробних машин. Затрати енергії на переборювання сили 

тертя при оранці становить 30-40% від загальних затрат. Для 

зменшення сили тертя використовують вібрацію, активні 

робочі органи , створюють між  ґрунтом і поверхнею робочого 

органу  плівку з води або повітря, полірують поверхню 

робочого органу, покривають іншими матеріалами з меншим 

коефіцієнтом тертя, змінюють геометричну форму поверхні 

робочого органу, замінюють процес ковзання ґрунту по 

робочому органу на процес перекочування. 

Як видно з вищезгаданого, майже всі характеристики 

технологічних і механічних властивостей  ґрунту при його 

обробітку залежать від фізико-механічного складу і його 

структури. 

Гранулометричний склад. Ґрунт – це багатофазне 

середовище, що складається з перемішаних між собою твердих 

частинок (материнської породи та інших мінеральних і 

органічних сполук), води, повітря і живих організмів. Від 

співвідношення цих фаз залежать фізико-механічні властивості 

і родючість ґрунту. Тверді частинки розміром більше 1 мм 

відносяться до кам’янистих включень. Частинки, що мають 

розміри менше 1 мм – до дрібнозему. Дрібнозем умовно 

поділяють на фізичний пісок – частинки розміром більше 0,01 

мм і фізичну глину – частинки розміром менше 0,01 мм. По 

співвідношенню цих фракцій розрізняють глинисті (вміст 
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фізичної глини більше 50%), суглинисті (50-20% фізичної 

глини), піщані ( фізичної глини менше 10%). 

Глинисті ґрунти відносяться до важких, тобто їх важко 

обробляти, вони погано розпушуються і подрібнюються. При 

підвищеній вологості налипають на робочі органи. В сухому 

стані глинисті ґрунти відколюються великими брилами. 

Піщані ґрунти відносяться до легких. Найкращими за 

гранулометричним складом вважають суглинкові і супіщані 

ґрунти з вмістом дрібних частинок розміром менше 0,001 мм 

від 10 до 40 %. 

Кам’янистість ґрунту оцінюється по вмісту в ньому 

кам’янистих включень розміром більше 3 мм. Розрізняють 

некам’янистий ґрунт з вмістом дрібного каміння до 0,5%, 

слабокам’янистий з вмістом камінців від 0,5 до 5%, 

середньокам’янистий – 5-10% і  сильнокам’янистий з вмістом 

дрібного каміння більше 10%. Наявність в ґрунті великих 

каменів розміром понад 10 см небезпечна для роботи 

ґрунтообробних і збиральних машин. На полях, де є велике 

каміння величиною понад 10 см, проводять додатково 

спеціальний обробіток з видалення каменів. 

Структура (будова ґрунту). Тверді частинки ґрунту 

можуть з’єднуватись в агрегати (грудки), які стійкі проти 

впливу вологи, або агрегати, які здатні розпадатись на дуже 

дрібні частинки. Утворення і розпадання агрегатів залежить від 

багатьох факторів, в тому числі від впливу робочих органів при 

механічному обробітку. 

Структурним рахують ґрунт з вмістом більше 55% 

водостійких агрегатів розміром від 0,25мм до 10 мм. Вони 

залягають розпушеним шаром з утворенням пустот, що 

забезпечує сприятливі умови для розвитку рослин. Залежно від 

розмірів частинок ґрунту розрізняють глинисті ґрунти з 

розміром агрегатів більше 10 мм, грудкуваті – 3-10 мм, 

зернисті – 0,25-3мм і пилоподібні – менше 0,25 мм структури. 

Ґрунти з розмірами частинок менше 1 мм відносяться до 

ерозійно небезпечних. При вмісті їх у верхньому шарі ґрунту 
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на глибині до 5 см більше 50% створюються умови для водної і 

вітрової ерозії. 

В безструктурному ґрунті відсутні водостійкі агрегати, а 

окремі тверді частинки утворюють монолітну будову ґрунту, 

що утруднює переміщення вологи, повітря і розвиток кореневої 

системи. 

Тому при технологічних процесах, у системі обробітку 

ґрунту, використання окремих операцій, при комплектуванні 

агрегатів, визначенні ширини захвату машиндля трактора, при 

визначенні норми виробітку, при виборі типу і параметрів 

робочих органів для різних природнокліматичних зон 

необхідно в першу чергу враховувати вищезгадані технологічні 

і фізико-механічні властивості ґрунту. 

 

§2 Обробіток ґрунту та його завдання 

 

Обробіток ґрунту– це механічний вплив на ґрунт 

робочих органів машин і знарядь. 

Основне завдання механічного обробітку ґрунту – 

полягає в забезпеченні умов для збереження, відновлення і 

підвищення родючості ґрунту, створення найбільш 

сприятливих умов для розвитку культур і одержання високих 

врожаїв. Механічний спосіб обробітку ґрунту забезпечує 

знищення бур'янів і комах-шкідників, загортання поживних 

залишків і добрив, створює умови для нагромадження 

вологи. Найкращим для накопичення вологи і поживних 

речовин вважається ґрунт з структурою частинок від 1 до 10 мм. 

В процесі росту рослин і під дією атмосферних умов 

верхній шар ґрунту на глибину до 10 см втрачає дрібнозернисту 

структуру, розпилюється. В цьому шарі накопичується велика 

кількість бур'янів. В нижніх шарах на глибині 10-20 см і глибше 

структура ґрунту відновлюється під дією бактерій, кореневої 

системи рослин і добрив. 

Обробіток ґрунту необхідний для збереження і 

підвищення родючості на всій глибині розміщення кореневої 

системи рослин, що сприяє одержанню високих врожаїв. 
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Для підвищення родючості ґрунту застосовують різні 

технологічні процеси обробітку ґрунту:оранку, фрезерування, 

лущення, культивацію, боронування і т.д. 

При обробітку ґрунт кришать, розпушують, переміщають 

частинки у вертикальному і горизонтальному напрямках, а також 

підрізають і видаляють бур'яни. 

Якість обробітку ґрунту залежить від форми робочих 

органів, їх розташування, розмірів, швидкості руху машини. 

Велике значення має стан ґрунту, його механічний склад, 

вологість, рослинний покрив, попередній обробіток. 

Комплекс машин для обробітку ґрунту поділяють на 

машини і знаряддя для основного обробітку ґрунту та машини - 

знаряддя для поверхневого обробітку ґрунту. Сучасні 

ґрунтообробні машини і знаряддя (для основного обробітку 

ґрунту) за призначенням і технологічним процесом 

поділяються на такі групи: плуги загального призначення для 

глибокої оранки з обертанням скиби під зернові і технічні 

культури; плуги спеціального призначення (чагарниково-болотні, 

плантажні, садові, виноградникові, лісові і ін.); плуги-

розпушувачі для глибокого обробітку ґрунту без обертання 

скиби; фрези і інші машини для основного обробітку ґрунту на 

осушених болотах і догляду за луками; ґрунтообробні 

комбіновані агрегати. 

Машини і знаряддя для поверхневого обробітку ґрунту 

поділяються на наступні групи: лущильники для обробітку стерні 

з метою збереження вологи та знищення бур'янів; борони для 

боронування посівів, обробітку розораного ґрунту та боротьби з 

бур'янами, а дискові - для полегшення обробітку твердих 

задернілих ґрунтів; культиватори для розпушування поверхні 

поля, прополювання і внесення добрив; шлейф-волокуші для 

вирівнювання поверхні орного шару; котки для ущільнення 

ґрунту і вирівнювання поверхні. 

 

§3. Технологічні операції обробітку ґрунту 

Робочі органи машини можуть виконувати одну або 

декілька технологічних операцій. До основних операцій, що 
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змінюють стан і деякі властивості ґрунту,  відносять різання 

ґрунту, відділення скиби від основної маси, обертання скиби, 

розпушування, ущільнення, перемішування, переміщення і 

підрізання кореневої системи бур’янів. 

Різання ґрунту ножами проводиться у вертикальній 

(рис.1.1, а) і горизонтальній (рис.1.1, б) площинах. При 

вертикальному різанні не утворюється  «стружка», а при 

горизонтальному утворюється і відділяється «стружка». 

Відділення скиби від основної маси ґрунту відбувається 

після відрізання в горизонтальній, похилій або вертикальній 

площині шару ґрунту заданої товщини. Скиба (рис.1.1 в) в 

поперечному перерізі має форму прямокутних, трикутних або 

інших геометричної фігур. 

Обертання скиби – це повертання скиби в поперечній 

площині на деякий кут і зміна взаємо розміщення верхніх і 

нижніх шарів ґрунту. При цьому поживні залишки 

заробляються в нижні шари ґрунту. Обертання скиби може 

бути повним на 180° (рис.1.1, г), частковим – на кут від 90 до 

180°. Обертання скиби на кут 135° називають підніманням 

скиби (рис.1.1, д). Обертання скиби, в якої попередньо зрізають 

частину задернілого шару і скидають на дно борозни, 

називають культурною оранкою (рис.1.1, е). 

Розпушування ґрунту називають зміну розмірів 

ґрунтових частинок і віддалі між цими частинками (рис.1.1, ж). 

В результаті цього покращується водо- і повітропроникність 

ґрунту та його біологічна активність. Ступінь розпушування 

оцінюють відношенням товщини а2 розпушеного шару до його 

попередньої товщини а1. При розпушуванні 
1

2

а

а
>1. 

Ущільнення ґрунту (рис.1.1, з) являє собою процес, при 

якому відношення 
1

2

а

а
<1. При цьому збільшується капілярність 

ґрунту і зменшується загальна пористість. 

Перемішування ґрунту передбачає зміну взаємного 

розміщення частинок ґрунту, поживних залишків, добрив і 
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мікроелементів (рис.1.1,). Ґрунт стає більш однорідним за 

родючістю. 

Переміщення ґрунту проходить в горизонтальній і 

вертикальній площинах при нарізанні борозен, формуванні 

грядок, насипанні гребенів, обгортанні рослин, вирівнюванні 

поверхні поля, утворенні виїмок або валків при 

протиерозійному обробітку ґрунту (рис.1.1, к, л). 

Підрізання бур’янів (рис.1.1, м) забезпечує знищення 

бур’янів шляхом підрізання і розривання кореневої системи, 

паростків і стебел. 
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Рис.1.1 Основні операції при механічному обробітку ґрунту: 

а – вертикальне різання; б – горизонтальне різання; в – 

відділення скиби; г – обертання скиби; д – піднімання скиби; е 

– культурна оранка; ж – розпушування; з – ущільнення; і – 

перемішування; к – нарізування борозен, грядок і гребенів; л – 

вирівнювання; м – підрізання бур’янів,  ABCD – скиба, β – кут 

обертання скиби. 
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§4 Технологічні процеси обробітку ґрунту 

 

Технологічні процеси обробітку ґрунту – це операції з 

обробітку ділянки поля за один прохід ґрунтообробними 

машинами одного типу (назви). 

До основних технологічних процесів обробітку ґрунту 

відносяться: 

а) оранка - для обертання і рихлення родючого шару 

ґрунту, підрізання бур'янів, заробки насіння бур'янів, добрив і 

поживних залишків. Це найбільш енергоємний процес. Але він 

дає найкращі результати зі знищення бур'янів та заробки добрив у 

ґрунт; 

б) культивація-процесіз знищення бур'янівзарахунок 

підрізання, вичісування і присипання землею, а також рихлення і 

перемішування верхнього шару ґрунту. Для цього в 

культиваторів використовуються лапи різних типів; 

в)фрезерування   -   рихлення   і   інтенсивне   

перемішування   ґрунту.   Глибоко фрезерують задернілі ґрунти; 

г)боронування – універсальний процес поверхневого 

обробітку ґрунту з метою подрібнення  грудок,  перемішування  

верхнього шару ґрунту,   вирівнювання поверхні, вичісування 

бур'янів, заробки мінеральних добрив і насіння, розпушування 

ґрунтової кірки після дощів і на посівах після зими, закриття 

вологи, підтягування вологи; 

д)плоскорізальний обробіток проводиться взамін 

культивації чи оранки з метою розрихлення ґрунту і підрізання 

кореневої частини бур'янів на ґрунтах, які піддаються ерозії; 

е)лущення і дискування застосовуютьдляповерхневого 

рихлення з обертанням шарів ґрунту,  провокування проростання 

насіння бур'янів перед оранкою; 

є)коткування (прикочування) - обробіток котками, які 

забезпечують ущільнення, подрібнення грудок, вирівнювання 

поверхні, розрихлення верхнього шару; 

ж)борознування, обгортання (підгортання), 

гребенування - операції при нарізуванні борозенок,   утворенні   
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грядок,   накриванні  тільки  що  пророслих  бур'янів,   

підгортаннякартоплі і т.д.; 

з)шлейфування – вирівнювання поверхні поля; 

и)щілювання – нарізання щілин для підвищення волого-

відведення;  

і)лункування – утворення борозенок для затримки води на 

схилах. 

З вищезгаданих характеристик окремих технологічних 

процесів  видно, що більшість з них супроводжується 

виконанням одночасно декількох технологічних операцій, з 

яких одна або дві являються головними, а всі інші побічними. 

Оранка забезпечує в першу чергу обертання і рихлення скиби, 

культивація – розпушення ґрунту і підрізання бур’янів, 

боронування – розпушення ґрунту і подрібнення грудок, 

фрезерування – розпушування і перемішування ґрунту, 

лущення – роз рихлення верхнього шару з обертанням скиби, 

плоско-різальний обробіток – підрізання кореневої системи 

бур’янів з одночасним рихленням ґрунту, чизелювання – 

глибоке розпушування, прикочування – ущільнення верхнього 

шару і вирівнювання поверхні оранки. 

 

 

              § 5. Основні види обробітку ґрунту 

 

Залежно від глибини ходу робочих органів, 

технологічних операцій і в кінцевому результаті технологічних 

процесів розрізняють основний, поверхневий, мілкий і 

глибокий обробітки ґрунту. 

Основний обробіток – це зазвичай перший, найбільш 

глибокий (20-30 см) обробіток ґрунту після збирання 

попередньої культури. Його проводять плугами з обертанням 

скиби і наступним рихленням орного шару ґрунту (скиби). 

Ґрунти, що піддаються вітровій ерозії розпушують без 

обертання скиби на глибину 25-30 см культиваторами глибоко-

розрихлювачами. Основний обробіток суттєво змінює 

структуру ґрунту. 
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Поверхневий обробіток проводять на глибину до 8 -10 см 

ранньою весною, перед сівбою або після посіву для руйнування 

ґрунтової кірки і розпушування верхнього шару. 

Мілкий обробітокпроводять на глибину від 8 до 16 см 

при догляді за парами, після оранки зв’язних ґрунтів і перед 

посівом зораних восени на зяб твердих та важких ґрунтів. 

Глибокий обробіток – це спеціальний обробіток ґрунту 

на глибину більше 24 см для поглиблення орного шару і як 

захід для боротьби з водною ерозією. 

 

 

§6. Системи обробітку ґрунту 

 

Система обробітку ґрунту - це сукупність науково 

обґрунтованих операцій обробітку ґрунту для окремих 

культуру сівозміні (для зернових, цукрових буряків, картоплі 

та ін.). 

Залежно від грунтово-кліматичних умов, зон виробництва 

і особливостей технології вирощування сільськогосподарських 

культур застосовують різні системи обробітку ґрунту: 

а) система зяблевого обробітку ґрунту(система 

основного обробітку) – одержала широке застосування в 

більшості природнокліматичних зон і включає операції: 

лущення стерні після збирання врожаю; зяблеву оранку 

(оранку з обертанням скиби або без обертання); передпосівний 

обробіток ґрунту; обробіток ґрунту після посіву (посадки). 

Зяблеву оранку можна виділити як дві окремі системи – 

система обробітку з обертанням скиби та система 

безвідвального обробітку ґрунту. 

Система обробітку з обертанням скиби передбачає 

обертання скиби з метою заробки в ґрунт пожнивних залишків, 

насіння бур’янів і збудників хвороб в нижню частину орного 

шару. При цьому пожнивні залишки швидко розкладаються 

аеробними мікроорганізмами з утворенням розчинних 

мінеральних сполук, а бур’яни, личинки шкідників, і збудники 
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хвороб гинуть. Таку систему широко використовують в 

районах достатнього і надлишкового зволоження. 

Безвідвальна система обробітку ґрунту виключає 

обертання скиби ґрунту і замінює його глибоким рихленням із 

збереженням стерні, що захищає ґрунт від вітрової ерозії. Цю 

систему обробітку використовують у зоніСтепу. Для деяких 

районів вона може бути як окремий різновид системи 

обробітку ґрунтів, які піддаються вітровій ерозії. 

б)система обробітку ґрунтів, які піддаються 

ерозіїпередбачає:   глибоке рихлення, поверхневий обробіток із 

збереженням стерні, обробіток ґрунту з утворенням на 

поверхні обробленого поля водозатримуючого мікрорельєфу 

(борозен, виямок, гребенів та ін.). 

в) система спеціального обробітку ґрунту включає: 

оранку цілинних і болотних ґрунтів; плантажну та ярусну 

оранку; глибоке розпушування; фрезерування ґрунту; буріння 

ям для висаджування дерев та ін. 

г)система поверхневого обробітку ґрунту передбачає 

такі операції: лущення; боронування; шлейфування; 

культивація; коткування; підгортання; нарізання гребенів і  

грядок (в районах надмірного зволоження). 

д)ярусна система супроводжується диференційованим 

обробітком верхнього, середнього і нижнього шарів ґрунту, що 

мають явно виражену ярусну будову (невеликий родючий шар, 

солончаки, торф’яні пласти, тощо). Наприклад, при обробітку 

солончаків верхній шар ґрунту обертають, а другий і третій – 

розпушують і перемішують.  

е)система мінімального обробітку передбачає 

суміщення (поєднання) декількох операцій, тобто одночасне 

виконання за один прохід агрегату кількох видів обробітку 

ґрунту (оранка, боронування, внесення добрив, посів і ін.). 

Вона також передбачає як зменшення глибини 

обробітку,так і кількості операцій (обробок). Цю систему 

використовують в різних районах зметою зменшення 

ущільнення і впливу на ґрунт ходових систем тракторів і 

коліссільськогосподарських машин, а також скорочення строків 
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підготовки ґрунту.  

В деяких випадках обробляють не всю поверхню поля, а 

тільки вузькі смуги, в які після обробітку висівають насіння. 

Такий обробіток ґрунту називають нульовим. 

Залежно від кількості операцій розрізняють ще 

інтенсивну систему. 

Інтенсивна система обробітку, як різновид 

мінімальної системи, включає декілька технологічних процесів 

при підготовці ґрунту під посів, що супроводжується 

багатократними проходами агрегатів, або комплектування 

декількох різних за призначенням машин в окремі агрегати для 

ущільнення, вирівнювання і розпушування ґрунту. 

Використовують ще деякі інші способи обробітку, які 

можуть входити в вище згадані системи, або виконуватись 

окремо. Так, обробіток ґрунту, що супроводжується 

накриванням поверхні залишками вирощуваних культур 

називаютьмульчуванням. 

Системи обробітку для підтримування культури 

землеробства повинні бути ґрунтозахисними, 

енергозберігаючими, економічно виправданими і нешкідливими 

для навколишнього середовища. Виконання цих вимог 

пов’язане з обґрунтованим вибором і оптимальним підбиранням 

машин, правильним їх регулюванням і агрегатуванням. 

 

 

§7. Основні види і типи ґрунтообробних машин 

 

Ґрунтообробні машини і знаряддя залежно від способу 

механічного обробітку ґрунту поділяються на три групи. До 

першої групи відносяться тракторні плуги та інші машини та 

знаряддя загального призначення для основного обробітку 

ґрунту. Друга група включає  плуги і інші машини та знаряддя 

спеціального призначення. До третьої групи входять всі 

машини і знаряддя для поверхневого обробітку ґрунту.  

Тракторні плуги загального призначення 
використовуються для оранки. Оранка може бути звально-



22 

 

розгінною, або без звальних гребенів і розгінних борозен, 

культурна, з підніманням скиби, з ґрунтопоглибленням, 

безполицева, плантажна, ярусна, гладка. Плуги поділяються на 

правосторонні і лівосторонні, оборотні, клавішні, човникові, 2-

ох, 3-ох, 4-ох корпусніі т. д. 

До знарядь для основного обробітку ґрунту належать 

також плуги-лущильники, плуги для безполицевої оранки (за 

методом Мальцева), культиватори-плокорізи. 

Домашин і знарядь спеціального призначення входять 

чагарниково-болотні плуги; плантажні, садові плуги; плуги для 

кам'янистих ґрунтів, для гірських схилів; ярусні; лісові; дискові; 

розпушувачі для передплантажного і передпосадкового 

обробітку ґрунту; виноградникові машини; болотні фрези; 

ямокопачі та інші.  

Машини і знаряддя для поверхневого обробітку ґрунту 
можна поділити на такі групи: 

- борони (зубові, сітчасті, шлейф-борони, дискові та ін.) 

та дискові лущильники для розпушування ґрунту, боротьби з 

бур'янами і вирівнювання поверхні; 

- культиватори для суцільного і міжрядного обробітку 

ґрунту; 

- машини з ротаційними (активними) робочими 

органами; 

- котки для ущільнення ґрунту, розбивання грудок і 

вирівнювання поверхні поля. 

За способом приєднання до енергозасобу машини 

поділяються на начіпні, пів-начіпні і причіпні. 

 

 

§8. Агротехнічні вимоги до машин для обробітку 

ґрунту 

 

Основні вимоги до машин для основного обробітку 

ґрунту можна поділити на вимоги до плугів загального 

призначення і плугів для безполицевої оранки та 

глибокорозпушувачів. 
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Оранку проводять в агротехнічні строки, коли ґрунт стає 

фізично «стиглим» (для глинистих ґрунтів при найменшій 

вологості 50-65%, для суглинків - 40-70%). При оранці вологого 

ґрунту залипають робочі органи, ґрунт погано подрібнюється, 

налипають колеса, значно зростає тягове зусилля трактора і в 

результаті збільшуються енергозатрати. 

Зяблеву оранку в основному виконують лемішно-

полицевими плугами з передплужниками. Переорювання парів і 

приорювання органічних добрив проводять плугами без 

передплужників. 

До лемішних плугів загального призначення ставляться 

такі вимоги. Плуги повинні забезпечувати оранку ґрунту на 

глибину 25-35 см з перевертанням скиби. Відхилення від 

загальної глибини можуть бути не більше ±2 см. Коливання 

ширини захвату плуга — не більше ±10% розрахункової 

ширини. 

Попереду кожного основного корпуса встановлюють 

передплужник, який підрізає, перевертає і укладає на дно 

борозни верхній шар ґрунту завтовшки 8-12см. Основний 

корпус підрізає нижню частину скиби ґрунту, повертає її 

іподрібнивши вкладає на шар ґрунту, який перемістив у 

борозну передплужник. При цьому повинні повністю 

підрізатися і загортатися ґрунтом бур'яни і рослинні залишки на 

глибину 12-15 см. 

Поверхня ріллі повинна бути рівною або трохи 

гребенистою (висота гребенів не більше 5 см). Щоб забезпечити 

чистоту борозни після проходження заднього корпуса, плуг 

обладнують ножем, який розрізає скибу ґрунту у вертикальній 

площині. 

Плуг передбачає механізм регулювання глибини оранки і 

пристрій для приєднання борін або котка. Щоб агрегатувати 

плуги з тракторами різної потужності, один корпус у 

чотирьохкорпусного і два у п'яти-, дев'ятикорпусних роблять 

знімними. 

Для інтенсивного подрібнення скиби ґрунту оранку інколи 

поєднують з додатковими операціями, зокрема встановлюючи 
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на рамі плуга пристосування ПВР-2,3 та ПВР-3,5 або зубові 

борони.  

Плугами для безполицевої оранкиза методом 

Т.С.Мальцева розпушують ґрунт на глибину до 40см не 

перекидаючи скиби. При цьому скибу ґрунту підрізають 

лемешем, зсувають в сторону зораного поля і розпушують. 

В результаті щорічної оранки дно борозни ущільнюється, 

утворюється так звана підошва. Щоб її зруйнувати необхідно 

періодично збільшувати глибину оранки, або проводити 

рихлення чизельними плугами. 

Безполицеві знаряддя для розпушування ґрунтів, що 

піддаються вітровій ерозії, під час роботи не повинні знищувати 

більше як 10% стерні за один прохід при неглибокому 

розпушуванні (на глибину до 16 см) і більше як 25% при 

глибокому розпушуванні (до 30 см). Робочі органи 

безполицевих знарядь не повинні розпилювати ґрунт. Ґрунт 

повинен розкришуватись на грудочки: при неглибокому 

розпушуванні – розміром 2-5 см і при глибокому розпушуванні 

– 2-10 см. Зовсім не повинно бути грудок розміром менше 0,25 

мм. Знаряддя повинні повністю підрізати бур'яни. Відхилення 

від заданої глибини розпушування не повинно перевищувати  

±1-2 см. Після проходження знаряддя поверхня поля має бути 

рівною, без глибоких борозен і високих гребенів. 

Агротехнічні вимоги до машин для поверхневого 

обробітку ґрунту. Необхідно знати, що основні види 

суцільного поверхневого обробітку ґрунту – лущення стерні, 

боронування, шлейфування, культивація, глибоке 

розпушування, дискування, знищення ґрунтової кірки, 

прикочування, догляд за луками і пасовищами. 

До машин та знарядь для поверхневого обробітку ґрунту 

залежно від їх призначення агротехніка ставить певні вимоги, 

які необхідно ретельно виконувати. 

Основні вимоги до боронування. При боронуванні 

повинно забезпечуватись руйнування ґрунтової кірки і 

розпушення верхнього шару ґрунту на глибину       4 - 6см при 

весняному обробітку зяблевої оранки. Поверхня поля після 
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боронування має бути дрібно гребенистою, діаметр грудочок не 

більше 3 см, глибина борозенок   3 - 4см. Огріхи не 

допускаються. 

Глибина обробітку при боронуванні озимих та просапних 

культур залежить від культури: для трав -  2 –3см; озимих і 

просапних культур -  4 –5см; картоплі - 4 –5см. 

Основні вимоги до лущення стерні.  Лущення стерні слід 

проводити відразу після збирання врожаю, не пізніше, як за 15 

днів до початку зяблевої оранки. Глибина обробітку дисковими 

лущильниками 4 –10см, лемішними 6 –12см, оранка на легких 

ґрунтах – до 18см. Відхилення середньої глибини обробітку від 

заданої не повинно перевищувати ±2 см. Поверхня поля має 

бути рівною, дрібно-грудкуватою, без огріхів та пропусків, 

бур'яни повністю підрізаними. 

Основні вимоги до передпосівної культивації.  
Передпосівна культивація виконується на глибину загортання 

насіння. Для цього проводять рівномірне рихлення на однакову 

глибину без винесення на поверхню вологих шарів ґрунту. 

Відхилення середньої глибини обробітку від заданої 

допускається до 1см. Глибина обробітку по колії трактора та 

поза нею має бути однаковою. Поверхня  прокультивованого 

поля повинна бути дрібно-грудочкуватою, висота гребенів не 

більше  3 –4см, бур'яни повністю підрізаними. 

Суцільну культивацію слід виконувати перпендикулярно 

або під кутом до попередньої обробки. Вивертання на поверхню 

поля нижнього вологого шару ґрунту робочими органами 

культиватора не допускається. 

Основні вимоги до обробітку ґрунту після посіву 
(боронування посівів, міжрядний обробіток просапних 

культур). Розпушування ґрунту повинно здійснюватись на 

задану глибину (відхилення не повинно перевищувати 1см) без 

винесення вологих шарів на поверхню та ущільнення частинок 

ґрунту. Робочі органи культиваторів повинні знищувати не 

менше як 98 - 99% бур'янів в міжряддях і рядках, без 

пошкодження культурних рослин. Робоча швидкість агрегату 

повинна бути в межах 9-12 км/год. 
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 РОЗДІЛ  2 Машини для основного обробітку   ґрунту. 

Плуги. 

§1. Види основного обробітку ґрунту та їх призначення 

 

Основний обробіток ґрунту суттєво змінює структуру, 

технологічні властивості. При проведенні операцій основного 

обробітку суттєво змінюється розміщення ґрунтових агрегатів. 

Залежно від природнокліматичних зон, розміщення поля в 

сівозміні, призначення для вирощування тієї чи іншої культури, 

технології використання землі можна використовувати різні 

види основного обробітку ґрунту. 

Основний обробіток складається з двох послідовних 

операцій: лущення стерні і зяблевої оранки. 

Після збирання зернових культур стерню лущать 

лемішними або дисковими лущильниками. Насіння бур’янів, 

яке залишилось на поверхні поля, під час лущення загортають 

у ґрунт, провокуючи його проростання. Крім того, під час 

лущення порушується капілярна система ґрунту, яка 

утворилася протягом вегетаційного періоду рослин; внаслідок 

чого зменшується випаровування вологи. 

Після лущення стерні проростають не тільки насіння, а й 

кореневища бур’янів, що знаходяться у верхньому шарі ґрунту, 

а молоді паростки бур’янів приорюють і знищують під час 

подальшої зяблевої оранки плугами з передплужниками. 

 До основного обробітку ґрунту відносяться: 

а)оранка з перевертанням скиби - виконується плугами 

з полицевими корпусами і забезпечує повне або часткове 

перевертання одного шару ґрунту. Глибока оранка не повинна 

бути більшою від товщини родючого шару ґрунту; 

б)оранка без перевертання скиби - обробіток ґрунту 

плугами без полиць, культиваторами-плоскорізами, 

глибокорозпушувачами і чизельними плугами. При цьому 

утворюються хороші умови для накопичення вологи в осінньо-

зимовий період і зберігається стерня, що забезпечує зменшення 



27 

 

вітрової ерозії. Тому даний вид обробітку використовують у 

засушливих районах; 

в)мульчування - механізований обробіток з покриттям 

поверхні поля (ґрунту) подрібненими рослинними залишками; 

г)мінімальний обробіток - один із прогресивних 

обробітків, який характеризується  зменшенням енерговитрат в 

результаті зменшення кількості і глибини обробітку, об'єднання 

операцій в одному робочому процесі; 

д)зяблева оранка - обробіток ґрунту в літньо-осінній 

період під посів ярих культур в наступному році; 

е)незайманий пар - поле вільне від сільськогосподарських 

культур і обробляється протягом всього вегетаційного періоду; 

є)напівпар- обробіток поля після ранніх культур (ріпа, 

ріпак, жито на зелений корм, сидерати); 

ж)чорний   пар   -   обробіток   протягом   довгого   часу   

від   збирання 

сільськогосподарських культур в одному році, потім 

незайнятий пар протягом другого року і аж до посіву наступної 

культури; 

з)сидеральний пар - поле засіяне сидеральними 

культурами (ріпак, жито, високоврожайні трави тощо). 

В результаті правильного обробітку ґрунту поліпшується 

родючість, ведеться боротьба з бур'янами, накопичується і 

зберігається волога, покращуються умови для життя і 

розмноження корисних ґрунтових бактерій. Для цього 

проводиться подрібнення ґрунту, розпушення для збереження 

вологи і поліпшення повітряно-водяного режиму, ущільнення 

для підтягування вологи із нижніх шарів, перемішування, 

обертання, вирівнювання. 

 

§2.Види оранки 

 

Одним з найбільш розповсюджених видів основного 

обробітку ґрунту є оранка з перевертанням або без 

перевертання скиби.  

Також слід мати на увазі, що найчастіше використовують 
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культурну  оранку на глибину не менше 20 см. При цьому 

застосовують плуги з робочими  органами, які кришать і 

обертають скибу. Для заробки покритого бур'янами верхнього  

шару ґрунту і кращого кришіння на плузі встановлюють 

спеціальні робочі органи - передплужники.  Для розпушення 

ущільненого   дна    борозни    використовують 

ґрунтопоглиблювачі, які закріплені на рамі плуга. 

Залежно від призначення основного обробітку ґрунту, 

його стану (механічного складу, виду попереднього обробітку, 

рослинного покрову і т.п.), кліматичних умов, 

природнокліматичної зони, крім вище згаданого, розрізняють 

такі види оранки (рис.1.2): 

-перевертання скиби – оранка дуже задернілого ґрунту 

плугами без 

передплужників на невелику глибину. При цьому скиба 

перевертається на 180°; 

-піднімання скиби (рис 1.2,а) - це неглибока оранка 

плугами без передплужників (плугом лущильником). Плуги 

вирізають скибу суцільною стрічкою і послідовно вкладають 

одна на одну під деяким кутом. Після такої оранки в стиках 

скиби на поверхні поля залишаються не загорнутими рослинні 

залишки; 

-культурну оранку (рис 1.2,б) виконують плугами з 

передплужниками. Для такої оранки попереду кожного корпуса 

плуга встановлюють передплужник, який відрізає верхній шар 

ґрунту з корінням бур'янів і скидає його разом з іншими 

рослинними залишками на дно борозни. Ширина скиби, що 

зрізає передплужник становить 2/3 ширини захвату корпуса. 

Така оранка є основним видом оранки. Вона забезпечує повне 

обертання скиби, розпушування її на дрібні грудки, загортання 

стерні, добрив, рослинних залишків, добре прилягання скиби; 

- оранка з ґрунтопоглибленням (рис.1.2,г, д) 

проводиться з метою поглиблення товщини орного шару ґрунту 

на ґрунтах з незначним гумусовим шаром. При цьому верхній 

шар ґрунту (гумусовий) орють з обертанням скиби, а нижній 

лише розпушують; 
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-безполицева оранка(рис.1.2,ж) – це глибоке 

розпушування ґрунту, яке виконують плугами без полиць. Вони 

розпушують ґрунт на значну глибину без обертання скиби, 

залишаючи на поверхні стерню, що запобігає вітровій ерозії; 

-плантажна оранка виконується плугами на певну 

глибину (понад 40 см) під закладання багаторічних насаджень 

(садів, виноградників, лісопосадок); 

-ярусна оранка (рис.1.2,е) – це пошаровий основний 

обробіток малопродуктивних, підзолистих, солонцевих і 

каштанових ґрунтів, спрямований на їх поліпшення. При цьому 

ґрунтові шари міняються місцями (в основному 2 і 3). Оранка 

може бути двох - і трьохярусною; 

 
Рис 1.2. Види оранки: 

а - піднімання скиби; б - культурна; в - оранка з кутознімачами; 

г - оранка з ґрунтопоглибленням; д - оранка з 

ґрунтопоглибленням і обертанням скиби; е- ярусна оранка; є - з 

перевертанням скиби; ж -безполицева; з- ромбовидна. 

-гладка оранка - основний обробіток ґрунту без 

звальних гребенів і розгінних) борозен плугами з право- і 
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лівовідвальними корпусами. Відсутність борозен і гребенів 

поліпшує умови роботи сівалок і інших машин на підвищених 

швидкостях. Особливо ефективне її застосування на схилах; 

-оранка дисковими плугами. Робочими органами цих 

плугів є сферичні диски діаметром 600-800 мм. Диски, 

обертаючись, підрізають і перевертають скибу. Недоліком є 

значна кількість брил на поверхні поля, погане загортання 

бур'янів, гребенистість дна борозни. Використовують на полях 

засмічених деревними залишками, камінням і на дуже важких 

ґрунтах, під посів рису; 

-гребенисто-ступінчаста оранка - оранка впоперек 

схилів, при якій гребені на поверхні поля і ступінчастий 

профіль дна борозни утворюється за допомогою корпусів плуга, 

встановлених на різну глибину. Таку оранку виконують з метою 

боротьби з водною ерозією ґрунту на схилах; 

-контурна оранка - оранка складних схилів в напрямку, 

близькому до горизонтальної місцевості, а також з метою 

боротьби з водною ерозією; 

-гребениста оранка - оранка впоперек схилів. Гребені 

утворюються плугами, в яких почергово через один корпус 

подовжені полиці; 

-меліоративна оранка - глибока оранка спеціальними 

плугами для покращення властивостей ґрунту; 

-швидкісна оранка - це оранка плугами з швидкісними 

корпусами. Назвою підкреслюється те, що на малих (менше 7 

км /год) швидкостях плуг буде працювати погано; 

-ромбовидна оранка (рис 1.2,з) - одержала назву від 

форми скиби у вигляді ромба. В порівнянні з класичними 

видами оранки, при яких скиба в розрізі має форму 

прямокутника, даний вид має деякі переваги. По-перше - при 

одній і тій же ширині захвату корпуса плуга ромбовидна оранка 

забезпечує більш широку борозну, що покращує водіння 

колісного трактора в борозні. По-друге - плужні корпуси можна 

розставляти по довжині набагато ближче один до другого (500 

мм замість 700-900 мм), що особливо важливо для начіпних 

плугів. Плуг у цьому випадку не забивається. 
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§ 3. Класифікація плугів 

 

Тракторні плуги загального призначення 

використовуються для оранки з обертанням скиби, причому 

оранка може бути звально-розвальною або гладкою (без 

звальних гребенів і розвальних борозен). 

Залежно від призначення, кількості робочих органів, типу 

робочих органів, способу агрегатування плуги класифікують: 

а)за призначенням: 

-  плуги загального призначення для глибокої оранки з 

обертанням скиби під зернові і технічні культури; 

- плуги спеціального призначення (садові, лісні, 

виноградникові, чагарниково-болотні, плантажні, ярусні та 

інші); 

б)за типом тяги розрізняють кінні; тракторні; канатні 

(тросові) плуги; 

в)за способом приєднання плуга до трактора: навісні; 

напівнавісні і причіпні; 

г)за кількістю корпусів: одно -; двох - ; трьох - ; 

чотирьох - ; п'яти - ; шести - і восьмикорпусні; 

д)за   конструкцією   основного   робочого   органу:   

лемішно-полицеві; безполицеві; дискові; комбіновані; 

ротаційні; чизельні; 

е)за напрямком   відвалювання скиби:   правосторонні; 

лівосторонні; право- і лівосторонні; 

є)за конструкцією корпуса (типом корпуса): з 

культурним корпусом; з напівґвинтовим корпусом; з гвинтовим 

корпусом; з безполицевим корпусом; з вирізним корпусом; з 

висувним долотом; з ґрунтопоглиблювачами; 

ж)для гладкої оранки використовують оборотні; 

клавішні; секційні (човникові) плуги; 

з)за конструкцією рами плуги поділяються на плуги з 

постійною і регульованою шириною захвата. Останні обладнані 

шарнірною рамою і механізмом зміни ширини захвату.  

Всі плуги можна об'єднати в групи: 
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- група уніфікованих плугів - це плуги загального 

призначення із змінними корпусами (швидкісні, напівгвинтові, 

гвинтові, безвідвальні, вирізні, з ґрунтопоглиблювачами і т. д.); 

 - група плугів для кам'янистих ґрунтів – плуги, 

корпуси яких обладнані автоматичними запобіжними 

пристроями; 

 - група оборотних плугів - плуги обладнані право- і 

лівовідвальними корпусами; 

 - група ярусних плугів – двох - і трьохярусні плуги. 

 

Навісні плуги прості за будовою, невеликі за масою. При 

роботі не потрібна широка поворотна смуга. Мають просту 

систему навіски до трактора. Недолік: нестійкі при роботі, 

особливо на схилах. Значні відхилення при оранці. 

Причіпні плуги – стійкі в роботі, з невеликими 

енергозатратами при транспортуванні. Проста система 

приєднання до трактора, високопродуктивні. Недолік: велика 

матеріалоємність, потребують широкої поворотної смуги. Не 

ефективні на полях з короткими гонами. 

Напівнавісні плуги – займають проміжне положення між 

причіпними і начіпними. 

Оборотні плуги– відрізняються тим, що в кінці гону, за 

допомогою гідросистеми можна змінювати, повертаючи раму 

на 180°, правовідвальні корпуси на лівовідвальні і навпаки. 

Клавішні плуги – мають окремі секції відповідно з право- і 

лівосторонніми корпусами, які включаються в роботу 

поперемінно. 

Секційні плуги – агрегат з човниковим навішуванням на 

трактор спереду і ззаду секцій з право- і лівосторонніми 

корпусами. 

 

§4. Загальна будова і робочі процеси плуга 

 

Обробіток ґрунту з обертанням скиби називають оранкою. 

Її виконують плугами, на рамі яких встановлені робочі органи 

(ніж, передплужник, лемішно-полицевий корпус і при  потребі 
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ґрунтопоглиблювач). Ніж відрізає скибу у вертикальній 

площині і відділяє її від нерозораного масиву. Передплужник 

відділяє задернілу (поверхню) частину скиби і скидає її на дно 

борозни, корпус плуга відрізає повністю скибу шириною b і 

товщиною a, обертає і розпушує її. Крім основних (робочих) 

органів плуг складається з допоміжних органів (рама, колеса і 

механізми регулювання). 

Робочий процес плуга показано на рис.1.3. Ніж (польовий 

обріз корпуса) у вертикальній площині АБ, а лезо лемеша у 

горизонтальній площині БВ відрізає скибу рівну ширині захвату 

корпуса”b”. Передплужник знімає верхню задернілу частину 

скиби АЕFД і скидає на дно попередньої борозни. Леміш 

корпуса плуга підрізає скибу в горизонтальній площині БВ, 

трохи піднімає, кришить і спрямовує її на полицю. За 

допомогою полиці скиба остаточно кришиться, перевертається і 

відводиться в сусідню борозну, де прикриває частину скиби, 

скинуту передплужником. 

 
 

Рис. 1.3. Схема робочого процесу плуга. 

Робочу поверхню корпуса плуга (леміш і полицю) слід 

розглядати як тригранний клин (рис.1.4.) із змінними кутами α, 

β і γ. 

Щоб уяснити собі роботу тригранного клина при його русі 
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вздовж осі ОХ визначимо роботу, виконувану кожним із кутів 

тригранного клина, виділивши три двогранних клини, з кутами 

α, β і γ. Якщо двогранний клин з кутом α переміщати вздовж осі 

ОХ, ґрунт при переході з дна борозни на поверхню клина буде 

перегинатись і кришитись, а при русі із поверхні клина на дно 

борозни також буде кришитись. Коли кут α зробити змінним, то 

скиба буде деформуватись (кришитись) під час руху її по 

поверхні клина. 

 
Рис. 1.4. Робоча поверхня корпуса плуга. 

 

Якщо переміщати клин з кутом γ вздовж осі ОХ, то він 

буде діяти на скибу таким же чином відносно стінки борозни, 

як клин α  відносно дна борозни, і відводити її в сторону на 

величину ширини захвату. 

Клин з кутом β відхиляє скибу в бік. Якщо розмістити в 

ряд декілька клинів β  з поступовим зростанням кутів, то 

отримана поверхня буде обертати скибу. Робоча поверхня 

корпуса плуга утворена таким чином, що кути α, β і γ різні для 

різних точок робочої поверхні. Ступінь дії корпуса плуга на 

скибу залежить в основному від форми робочої поверхні 

полиці. 



35 

 

 

 

§5. Призначення та будова робочих органів плуга 

 

Робочі органи плуга - це основні частини, які 

безпосередньо приймають участь в зміні структури ґрунту,  що 

обробляється. До них відносяться (рис.1.5) корпус 4, 

передплужник 3, ніж 2. Крім цього плуг може мати 

ґрунтопоглиблювач 5, кутознімач (взамін передплужника). 

 
Рис 1.5. Робочі органи плуга: 

1 - рама; 2 - дисковий ніж; 3 - передплужник; 4 - корпус плуга; 

5 - ґрунтопоглиблювач. 

 

Основним вузлом плуга є його корпус. За конструкцією 

розрізняють корпуси: полицеві, безполицеві, вирізні, з 

висувним долотом, дискові та інші. В процесі роботи корпус 

підрізає скибу ґрунту знизу і збоку незораного поля, 

піднімаючи її по полиці подрібнює, зсуває в сторону і 

перевертаючи скидає на дно борозни, утвореної попереднім 

корпусом. 

Передплужник (рис. 1.6) зрізає верхній задернілий шар 

ґрунту на глибину 8-12 см і скидає його перевернутим на дно 
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борозни. За будовою передплужник подібний до основного 

корпуса і становить 2/3 ширини захвату основного корпуса. 

Відрізняється тільки формою робочої поверхні, меншими 

розмірами лемеша і не має польової дошки. 

 
Рис 1.6. Передплужник: 

а-загальний вигляд; б-полиця кутознімача; 1-леміш; 2-полиця; 

3-стовба; 4-скоба; 5-державка; 6-фіксуючий болт. 

 

До стовби 3 передплужника прикріпленні леміш 1 і полиця 

2. Передплужник кріпиться до гряділя плуга хомутом 4 із 

тримачем 5.  

Передплужник можна переміщувати по тримачу вгору або 

вниз, регулюючи глибину обробітку. Тримач в свою чергу 

переміщують по гряділю вперед або назад, встановлюючи 

передплужник на певну віддаль від корпуса плуга.  

Відстань від носка корпуса плуга до носка передплужника 

залежить від ширини захвату корпуса, стану і типу ґрунту. Для 

плугів з шириною захвату корпуса 35 см ця відстань 

знаходиться в межах 30-35 см, а з шириною захвату основного 

корпуса 30 см – 25-30 см. 

При оранці задернілих і ущільнених ґрунтів передплужник 
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кріплять далі від корпуса, а при оранці мало зв’язаних ґрунтів – 

ближче до корпуса. Якщо передплужник розміщений близько 

до корпуса, то скиба заклинюється в проміжку між ними, при 

великій відстані скиба відрізана передплужником попадаєна 

стовбу переднього корпуса.  

Надмірне заглиблення передплужника збільшує тяговий 

опір плуга, а задерніла скиба погано наробляється. 

Кутознімач(рис.1.6,б) встановлюють взамін 

передплужників на плугах для оранки ґрунтів засмічених 

камінням. На відміну від передплужника він зрізає не скибу, а 

лише кут скиби при її русі по полиці. Це маленька полиця 

закріплена до кронштейна спереду основного корпуса. На 

плугах можуть встановлюватись і дискові кутознімачі. 

Сферичні диски таких кутознімачів зрізають кути відразу з двох 

скиб, що піднімаються спереду і позаду розміщеними 

корпусами. Скиба з двома зрізаними кутами краще вкладається 

в борозну.  

Ніж плуга відрізає скибу у вертикальній площині, 

утворюючи рівну стінку і чисте дно борозни. Крім цього ножі 

сприяють покращенню обертання скиби, зарубці рослинних 

залишків, забезпечують стійкий хід плуга і рівномірність 

глибини оранки. Ножі бувають дискові, череслові та плоскі з 

опорними лижами (рис 1.7). 

Дискові ножі встановлюють на плугах загального 

призначення, а череслові та плоскі – на спеціальні плугах. 

Дисковий ніж (рис 1.7, а) складається з плоского диска 1 

діаметром 390 мм і товщиною 4мм, який обертається на 

маточині з  двома роликовими підшипниками і кріпиться на 

вилці до колінчатого стояка. 

Різальна кромка диска заточена з двох сторін. Вилка 2 

вільно насаджена на нижній кінець колінчастого стояка 4 і 

може повертатись в горизонтальній площині в межах, що 

обмежуються корончатою шайбою 3, тобто саморегулюватись у 

площині, що співпадає з напрямком руху плуга. Стояк ножа 

кріпиться до кронштейна рами за допомогою накладки 5 і 

хомута.  
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Ніж можна переміщувати вгору чи вниз та вперед чи назад 

вздовж кронштейна рами. У верхній частині стояка є зріз для 

ключа. При повороті стояка змінюється площина обертання 

диска відносно польового обрізу корпуса плуга. 

 
Рис 1.7. Ножі плугів: 

а-корпус плуга з дисковим ножем; б-корпус плуга з чересловим 

ножем; в-з плоским з опорною лижею; 1-диск; 2-вилка; 3-

корончаста гайка; 4-вісь (стояк); 5-накладка; 6-лезо; 7-спинка; 

8-держак; 9-плоский ніж; 10-лижа; 11-опорна пластина. 

Дискові ножі використовують на плугах загального 

призначення і чагарниково-болотних плугах для оранки ґрунтів 

не засмічених камінням та при відсутності коріння дерев. Для 

одержання рівної стінки і чистого дна відкритої борозни 

дисковий ніж встановлюють, як правило, перед останнім 

корпусом. Центр диска розміщують над носком передплужника 

або спереду його на віддалі до 130 мм, нижню кромку маточини 

– вище поверхні поля на 1...2 см. Площина обертання диска 

зміщується в сторону поля від польового обрізу корпуса плуга 

на 1-3 см.  

При оранці задернілих ґрунтів дискові ножі встановлюють 

перед кожним корпусом. Ножі покращують відрізання 

задернілих скиб, забезпечують сталу ширину відрізаних скиб, 

сприяють правильному їх обертанню. В результаті зменшується 

тяговий опір плуга, покращується якість оранки і зменшується 

спрацювання лемешів і полиць. Схема установки дискового 
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ножа на рамі плуга показана на рис 1.7.      

Чересловий ніж (рис. 1.7, б) - це стальний двохгранний 

клин із загостреним лезом. Його застосовують на чагарниково-

болотних, лісних плугах і на плугах для оранки ґрунтів 

засмічених камінням. 

Ніж являє собою державку (чересло) 8 що переходить в 

спинку 7 з лезом 6 і закріплений до рами з допомогою накладки 

з хомутом. Ножі можуть бути з прямолінійним і криволінійним 

лезами (рис.1.7, б). 

 
 

Рис 1.8. Схема розміщення робочих органів плуга 

1- стовба корпуса; 2- планка з хомутом кріплення 

передплужника; 3- стовба передплужника; 4- стояк ножа; 5- 

дисковий ніж; 6- передплужник; 7- корпус плуга. 

Стійку ножа з криволінійним лезом розміщують 

вертикально. До кінця леза приварене долото з отворами, яким 

ніж насаджується на циліндричний носок лемеша. Спираючись 

на леміш, ніж менше прогинається при роботі на важких 

ґрунтах. 

Стійку ножа з прямим череслом встановлюють під кутом 

70-75° до дна борозни. Ніж розрізає ґрунт і дрібне коріння, а 
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міцне коріння вивертає на поверхню. Його розміщують 

паралельно до стінки борозни на відстані 5-10 мм від польового 

обрізу корпусу плуга. Ніж з прямим череслом можна 

переміщувати за висотою. На задернілих ґрунтах носок ножа 

розміщують на одному рівні з лезом лемеша.  

Череслові ножі використовують при оранці задернілих 

ґрунтів занаявності коріння абокаміння. Їх встановлюють на 

чагарниково-болотних, лісових та інших спеціальних плугах. 

Плоский ніж (рис. 1.7,в) застосовують на чагарниково-

болотних плугах. Його встановлюють спереду корпуса при 

оранці ділянок, які поросли густим чагарником. Лижі, які 

кріпляться з двох боків, притискають чагарник до поверхні 

поля. Положення лиж можна регулювати. Ніж має два леза. 

Після спрацювання однієї сторони перевертають на 180°. 

Використовують для оранки ґрунтів зарослих кущами висотою 

до 2 м.  

 



41 

 

Рис. 1.9. Схема розміщення кутознімача, череслового 

і плоского ножів на рамі 

а- встановлення кутознімача; б- чересловий ніж з 

прямолінійним лезом; в- чересловий ніж з криволінійним лезом; 

г- плоский ніж; 1- полиця; 2-перо; 3- стойка; 4- гряділь; 5- 

кутознімач; 6 - долото; 7- чересло; 8-лезо ножа; 9-черенковий 

ніж з криволінійним лезом; 11- плоский ніж; 12- лижа.  

 

Ґрунтопоглиблювачі призначені для розпушування 

підорного шару ґрунту на глибину 5-15 см без винесення ґрунту 

на поверхню і перемішування з орним шаром. Вони бувають 

лемішні і лапчасті (рис 1.10). 

 
Рис.1.10.Робочі органи плуга: 

а - передплужник; б- кутознімач; в - ґрунтопоглиблювач; 1 - 

леміш; 2 - полиця; 3 і 8 - стовби; 4 - скоба; 5-державка; 6 - 

фіксуючий болт; 7 - полиця кутознімача; 9 - кронштейн; 10 - 

розпушуюча лапа. 

Лемішний ґрунтопоглиблювач - це вирізний корпус з 

культурною робочою поверхнею. 

Лапчастий ґрунтопоглиблювач складається з стрілчатої 

лапи і стояка. Лапи шириною захвату 26 і 30 см призначені для 

плугів з шириною захвату корпуса відповідно 30 і 35 см. Стояк 

лапи кріплять шарнірно. 
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§6. Призначення та будова службових (допоміжних) 

органів плуга 

 

Допоміжні (службові) органи плуга – це рама з причіпним 

або начіпним пристроєм, механізми повороту плуга, 

заглиблення і виглеблення, регулювання глибини оранки, 

перекосу заднього колеса. 

Рама призначена для кріплення робочих органів та інших 

пристроїв і механізмів плуга. За конструкцією їх поділяють на 

плоскі, гачкові та комбіновані. Розрізняють також розбірні і 

нерозбірні рами (рис. 1.11). 
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Рис 1.11. Рами тракторних плугів: 

а-плоска розбірна рама; б і в -плоска зварна рама; г - гачкова 

рама; 1-гряділь; 2-брус жорсткості; 3- розпірка; 4- хомут; 5-

гачок. 

Плоскі розбірні рами(рис 1.11, а) застосовують на 

причіпних і начіпних плугах. Така рама складається з гряділів 1 

(по кількості корпусів),  які з‘єднані розпірками 3. До гряділів 

хомутами кріплять брус жорсткості 2. Розбірна конструкція 

рами дозволяє знімати один або два задні гряділі, зменшуючи 

кількість корпусів. 
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Плоскі зварні рами(рис 1.11, б і в), як правило, 

застосовуються в начіпних і пів-начіпних плугах. 

Виготовляють їх із труб прямокутного перерізу або з труб, 

зварених з двох швелерів у вигляді прямокутника. Посилюють 

раму косинками або поперечними розпірками. Для приєднання 

борін приварюють консоль. 

Гачкові рами (рис 1.11, г) відрізняються від плоских тим, 

що задні кінці гряділів 1 загнуті у вигляді гачків. Такі рами 

застосовують на плугах спеціального призначення. 

Комбіновані рами складаються з елементів плоскої та 

гачкової. Окремо виготовлені гачки кріплять до гряділів 

плоскої рами. Комбіновані рами мають плуги для кам‘янистих 

ґрунтів (ПКС-4-35). 
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Рис.1.12. Механізми опорних коліс начіпних плугів: 

а-опорне колесо плуга;б-опорне колесо чагарниково-болотного 

плуга; в-опорний підшипник; 1-стовба; 2-кронштейн; 3-гайка; 

4-гвинт; 5-стопорний болт; 6-ручка; 7-опорний підшипник; 8-

флянець; 9-гумове ущільнення; 10-кільце. 

 

Колеса плугів мають різне призначення. Причіпний 

тракторний плуг має три колеса – польове, борозенне і заднє, 

на які спирається плуг в робочому і транспортному положенні. 
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Польове колесо рухається по незораному полі, борозенне і 

заднє по дну борозни. Заднє колесо не тільки підтримує плуг, а 

й частково сприймає бічний тиск ґрунту. Його встановлюють 

під кутом до дна борозни.  

Начіпні плуги мають 1 або 2 опорні колеса (рис 1.12). 

Півначіпні плуги крім опорних коліс обладнані ще й 

задніми. Виготовляють колеса з жорстким стальним ободом, а 

в останніх випускних з гідравлічним підніманням і опусканням 

з пневматичними шинами. Колеса з пневматичними шинами 

мають менший опір, менше залипають ґрунтом і добре 

амортизують поштовхи. 

 
Рис.1.13.Механізми плугів: 

а-повороту; б-заднього колеса; 1-траверса підвіски; 2-важіль; 3 

і 5-передня і поперечна тяги; 4 і 18-переднє і заднє борозенні 
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колеса; 6-рама плуга; 7-коромисло; 8-муфта; 9, 10-тяги і важіль 

повороту заднього колеса; 11-балка рами; 12-гідроциліндр 

переводу в транспортне положення; 13-гайка; 14-упор; 15-

водило; 16-стакан; 17-вісь; 19-паралелограмний механізм 

заднього колеса; 20-опорне колесо; 21-механізм регулювання 

глибини; 22-задній корпус плуга. 

Механізми причіпного плуга призначені для регулювання 

глибини оранки, вирівнювання рами плуга в горизонтальній 

площині, опускання плуга в робоче положення і піднімання в 

транспортне. Причіпний плуг (рис. 1.13) має: механізм 

піднімання плуга, механізм польового колеса (механізм 

регулювання глибини оранки), механізм борозенного колеса 

(механізм перекосу), механізм заднього колеса. 

Механізм підніманняпризначений для переведення плуга 

в транспортне положення. Для цього включають автомат, 

кривошип повертається на 180° штовхаючи раму вгору, 

одночасно польове колесо підкочується під раму. Вісь 

польового колеса зв‘язана тягами з осями борозенного і 

заднього коліс. Останні також підкочуються під раму, 

піднімаючи її.  

В останніх випусках плугів взамін автомата з 

кривошипом, механізм працює від гідросистеми трактора з 

допомогою виносного гідроциліндра, двожильного важеля і 

з’єднувальних тяг, які забезпечують повертання осей і 

підкочування коліс під раму.   

Механізм польового колеса призначений для 

регулювання глибини оранки. Він являє собою гвинтовий 

механізм, який входить у напрямний кронштейн і фіксується 

стопорними болтами. 

Механізм борозенного колеса служить для вирівнювання 

рами в горизонтальній площині (гвинтовий або гідравлічний). 

За допомогою механізму заднього колеса піднімають або 

опускають задню частину рами плуга. В останніх випусках 

плугів застосовують гідравлічні, або піднімальнімеханізми. 

Причіпний пристрій  призначений для приєднання плуга 

до трактора. Він складається з поперечної планки, з‘єднаної з 
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гряділями двома сергами поздовжньої тяги і розкосу з 

повзунами, і запобіжного пристрою. 

Начіпний пристрій– призначений для приєднання 

начіпного плуга до трактора. Він складається з розтяжок, двох 

стояків, з‘єднаних з кронштейнами та віссю. 

 

 

§7.Типи корпусів плуга та їх призначення. 

 

Якість оранки залежить від конструкції корпуса плуга, 

геометричної форми і розміщення його робочої поверхні 

відносно стійки і дна борозни. По конструкції розрізняють 

лемішно-полицеві, безполицеві, вирізні, з 

ґрунтопоглиблювачем, з висувним долотом, дискові, чизельні і 

комбіновані. Найбільш поширені лемішно-полицеві корпуси.  

Найбільш поширені полицеві (рис. 1.14, а, б, в) корпуси. 

Корпуси плугів розрізняють за такими параметрами: ширина 

захвату - b, глибина оранки - а, та характер розвитку кутів - , 

, . Інтенсивність розвитку кута  по висоті характеризує 

розпушувальну здатність плужної поверхні, кута  - 

обертальну. Клин з кутом  відриває скибу від стінки борозни і 

зсуває її вбік. Від кутів  і  значною мірою залежить якість 

оранки і опір плуга в роботі. Лінія, паралельна стінці борозни, 

утворена боковим зрізом лемеша і полиці, називається 

польовим обрізом.  

Залежно від характеру зміни кутів і форми робочої 

поверхні лемішно-полицеві корпуси поділяють на циліндричні 

(рухадлові), культурні, пів-гвинтові (універсальні), гвинтові та 

конусні. Найбільш поширені культурні і пів-гвинтові. 

З багатьох технологічних операцій, що виконуються 

корпусом плуга, головними з точки зору агротехніки рахують 

обертання і подрібнення скиби. Характеристика цих операцій 

головним чином залежить від інтенсивності зміни кутів α, β і γ, 

тобто форми робочої поверхні. 
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Рис. 1.14.Корпуси плугів: 

а-культурний; б-швидкісний; в-пів-гвинтовий; г-вирізний; д- з 

ґрунтопоглиблювачем; е-безполицевий; ж-комбінований; з-для 

ромбічної оранки; и-дисковий; к-чизельний; л-з кутознімачем; 

м-розпушувачі; 1-леміш; 2-полиця; 3-стовба; 4-польова дошка; 

6-полиця з вкороченим крилом; 7-змінні груди; 8-перо полиці; 

9-напівгвинтова полиця; 10-накладний носок лемеша; 11-

верхній леміш; 12-вирізний леміш; 13-долото; 14-кронштейн; 

15-грунтопоглиблювач; 16-розширювач лемеша; 17-щиток; 18- 

ротор; 19-вал; 20-лопаті; 21 і 25-диски; 22-боковий леміш; 23-

кронштейн чистика; 24-чистик (кутознімач); 26- шпиндель; 27-

кутознімач; 28-стрільчаста лапа. 
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Культурні корпуси (рис 1.14,а) добре розкришують скибу 

а в поєднанні з передплужниками достатньо її перевертають. 

Такі корпуси застосовують на плугах для оранки староорних 

ґрунтів, а також цілинних і перелогових земель. Культурні 

корпуси бувають звичайні і швидкісні. Звичайні застосовують 

для роботи на швидкостях до 7 км/год, а швидкісні-9-12км/год. 

На швидкісних корпусах менші кути  і  та більш полога 

установка крила полиці. Кут між лемешем і дном борозни 

становить 23-25о. 

Півгвинтові корпуси (рис 1.14,в) добре перевертають, але 

не достатньо розкришують скибу. Їх випускають звичайними і 

швидкісними. Використовують ці корпуси для оранки 

заболочених, задернілих, цілинних перелогових земель. 

Гвинтові корпуси забезпечують повне обертання скиби 

без кришіння її і створюють найкращі умови для перегнивання 

поживних залишків і дернини. Їх використовують при 

переорюванні багаторічних трав, корінному поліпшені 

кормових угідь і для оранки цілинних земель. 

До інших корпусів, які подібні за будовою відносяться 

безполицеві, вирізні корпуси, корпуси з накладним долотом, і 

ґрунтопоглиблювачами. 

Конусні корпуси піднімають скибу і зсовують вбік без 

перевертання. Їх застосовують на триярусних плугах. 

Безполицеві корпуси (рис 1.14,е) застосовують для 

глибокої оранки без обертання скиби в засушливих районах на 

ґрунтах, що піддаються вітровій ерозії. Під час оранки скиба 

підрізається лемешем, піднімається по його поверхні і 

надходить на розширювач. При цьому скиба кришиться, а 

ґрунт розпушується без значного перемішування шарів. Стовба 

має обтічну форму для зменшення опору (звужена) закрита 

щитком. Леміш в таких корпусах встановлюється під кутом до 

стінки борозни 70о ( у звичайних 42о ( 40-45о)). 

Вирізні корпуси (рис 1.14,г) – застосовують для оранки 

підзолистих ґрунтів з невеликим  орним  горизонтом для його 

поглиблення на 4-5 см. Корпус має два лемеші. Скиба, 

підрізана нижнім лемешем, піднімається по його поверхні. 
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Верхній леміш ділить скибу на дві частини. Нижня частина 

проходить через виріз і не перевертаючись падає на дно 

борозни. Верхня частина надходить на полицю, розкришується, 

перевертається і скидається на нижній розпушений шар. 

Корпуси з висувним долотом (рис 1.14,в) – застосовують 

для оранки твердих глинистих, суглинкових і засмічених 

камінням ґрунтів. Висувне долото кріпиться до стовби збоку 

польового обрізу корпуса і виступає на 2-3 см. 

Корпус з ґрунтопоглиблювачем (рис.1.14, д) 

використовують для оранки з обертанням скиби підзолистих, 

каштанових ґрунтів, легких чорноземів з одночасним 

розширенням орного шару на 6-15 см. Стрілчаста 

ґрунтопоглиблювальна лапа 15 встановлюється позаду корпуса 

на глибину більшу ніж в лемеша, розпушує дно розкритої 

борозни, що виключає перемішування з орним шаром. Декілька 

отворів в стояку лапи дозволяють переставляти її по висоті 

змінюючи глибину обробітку. Ширина захвату таких лап 

становить 26,30 см, і використовують їх з корпусами з 

шириною 30 і 35 см. Ґрунтопоглиблювачі встановлюють на 

плугах загального призначення і спеціальних. 

Дискові корпуси (рис 1.14, і) – застосовують для оранки 

перезволожених важких ґрунтів на глибину до 30 см для посіву 

рису. Корпус складається із сферичного диска діаметром 710 

мм, шпинделя, стояка, державки, гряділя. Площина різальної 

кромки диска нахилена до дна борозни під кутом 70о, а до 

напрямку руху (стінки борозни) 40-45о (кут атаки). Цей кут 

регулюють поворотом гряділя. Ширина захвату такого корпуса 

30 см. Можуть застосовуватись диски діаметром 760 і 310 мм. 

 Диски заглиблюються в ґрунт на глибину 25-30 см і 

поступально рухаючись з рамою машини, одночасно 

обертається під дією опору ґрунту. Відрізане диском скиби 

зсувається в сторону і скидається в борозну утворену 

попереднім диском одночасно обертається на деякий кут 

(залежно від кута атаки). Дискові корпуси не ущільнюють дно 

борозни. Будова ґрунту крупно грудкувата і спричиняє хороші 
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аерації та швидкому підсиханню перезволожених нижніх шарів 

скиби.  

Комбіновані корпуси (рис.1.14, ж) призначені для оранки 

важких ґрунтів з одночасним інтенсивним розпушуванням 

скиби. Корпус обладнаний вкороченою полицею 2, лемешем 1 і 

ротором 19. Ротор розміщений на лемеші зрізаного крила 

полиці. По формі ротор являє собою конус з більшою основою 

направлений вверх. До твірних корпуса закріплені лопатки 20. 

Вал ротора 18 обертається в корпусі 17 (щиток). Частота 

обертання ротора 268-507 хв. Лопатки інтенсивно 

розкришують скибу ґрунту, що поступає на них з полиці, 

одночасно перевертають і скидають в борозну. Поверхня поля 

після оранки комбінованими корпусами рівна, добру 

розпушена і не потребує додаткового обробітку. 

Корпус з кутознімачем (рис. 1.14, л) застосовують для 

кращого обертання скиби і заробляння рослинних залишків. 

Встановлюють такі корпуси на плугах загального призначення 

і для оранки засмічених камінням ґрунтів. 

Розпушувальні долота(рис.1.14, к і м) призначені для 

глибокого (до 45 см) розпушування ґрунту після оранки. Такі 

корпуси встановлюють на чизельних плугах. Вони добре 

розпушують підорний шар, забезпечують аерацію та 

фільтрацію ґрунту.  
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§8. Будова лемішно-полицевого плужного корпуса 

 

Корпус плуга складається зі стовби (стійки), башмака, 

лемеша, полиці (грудей полиці, крила полиці) та польової 

дошки (боковини з п‘яткою). В процесі роботи леміш підрізає 

скибу ґрунту знизу, трохи піднімає її і спрямовує на полицю. 

Полиця зсуває підняту скибу вбік, частково кришить її і, 

перевертаючи, скидає в борозну. 

Леміш і полиця закріплені болтами з потайними 

головками до стовби і башмака та утворюють робочу поверхню 

корпуса. Її можна розглядати як розвиток тригранного, косо 

поставленого клина. 

Леміш призначений для підрізання скиби і спрямування її 

на полицю. Лемеші працюють під великим тиском скиби і 

швидко зношуються, втрачають свою форму і затуплюються. 

Це приводить до порушення технологічного процесу оранки. 

Поряд з цим по мірі затуплення леза лемеша різко зростає 

тяговий опір плуга і витрати палива. По формі робочої 

поверхні. 

 Лемеші бувають трапецієвидні і долотоподібні, вирізні, з 

висувним долотом і трикутні  (рис. 1.15). 
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Рис. 1.15. Лемеші: 

а-трапецієвидний; б-долотоподібний; в-з привареною щокою; 

г-з висувним долотом; д-вирізний; е-трикутний; 1-магазин; 2-

зона гартування; 3-щока; 4-долото. 

Трапецієвидний леміш (рис. 1.15,а) має прямолінійне 

лезо і застосовується на корпусах з шириною захвату 25-35 см. 

З нижнього боку лемеша є потовщення, яке називають 

магазином. При спрацюванні магазин використовують для 

відтягування носка і леза. Цього запасу сталі  хватає на 3-4 

відтягування. 

При роботі трапецієвидні лемеші утворюють рівне дно 

борозни. Їх встановлюють на передплужниках і на деяких 

корпусах плугів загального призначення. 

Долотоподібний леміш (рис 1.15, б) виготовляють для 

корпусів шириною захвату 30 і більше сантиметрів. Він має 

витягнутий носок у вигляді долота. Носок долотоподібного 

лемеша відігнутий вниз на 10 мм в площині леза лемеша. Ці 

лемеші більш довговічні, краще заглиблюються в ґрунт і більш 

стійкі під час роботи. 
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 Долотоподібні лемеші найбільш поширені і 

використовуються в більшості лемішно-полицевих корпусах, 

особливо при оранці важких ґрунтів.  

Вирізні лемеші (рис.1.15, д) призначені для підрізання 

скиб ґрунту з великим опором. Їх встановлюють на 

ґрунтопоглиблювачах та спеціальних плугах для поглиблення 

орного шару ґрунту.  

Трикутні лемеші (рис.1.15, е) використовують на деяких 

спеціальних плугах, картоплекопачах, канавокопачах і 

глибокорозпушувачах, коли необхідно створити великий тиск 

леза на відрізану скибу ґрунту. 

Лемеші виготовляють із спеціальної лемішної сталі Л-53 і 

Л-65, піддають термічній обробці, гартують на ширину 20-45 

мм з подальшим відпусканням. Лезо заточують збоку робочої 

поверхні (зверху). Кут заточування дорівнює 25-35о. Товщина 

леза повинна бути не більшою як 1 мм. 

Лемеші встановлюють (кріплять) до башмака під кутом 

приблизно 30о до дна борозни і 42-35о відносно стінки борозни. 

Лемеші швидко спрацьовуються, тому їх виготовляють із 

змінними носками, з висувним долотом, з привареною щокою 

(рис 3.2, в,г) і самозагострювальними (знизу наплавляють 

Сормайт №1 шаром 1,7 0,3 мм на ширину 25-30 мм по всій 

довжині і 55-65 мм біля носка). Виготовляють лемеші також з 

двохшарової сталі: перший шар – Л-53, другий – 

високолегована сталь. Долота виготовляють із сталі 45 з 

наплавленим сормайтом носком. 

Полиця призначена для кришіння, перевертання і 

відвалювання вбік скиби ґрунту. Крім цього польовим обрізом 

полиця відрізає скибу від стінки борозни. За формою робочої 

поверхні полиці бувають циліндричні, культурні, пів- гвинтові 

і гвинтові. За конструкцією поділяються на суцільні, складені 

(із змінними грудьми, вирізні, з пером, дискові, роликові), 

пластинчасті, пруткові та інші. 

Полиця, особливо її груди, швидко спрацьовується під 

дією тиску скиби. Полиці виготовляють з трьох - або 
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двохшарової сталі (зовнішній шар із твердих – 60Г, 65Г і 

середній з м’якої МСт-2).  

 При закріпленні полиці до стовби головки болтів не 

повинні виступати над поверхнею. Утоплення головок не 

допускається більше 1 мм. Полиця має щільно прилягати до 

лемеша, не виступаючи над ним. Леміш може виступати над 

полицею не більше 2 мм. Зазор між полицею і лемешем не 

повинен бути більшим 1 мм. 

 Під час руху плуга ґрунт діє на корпуси і внаслідок 

бокового тиску намагається перемістити в бік незораного поля, 

тому в нижній частині стовби кожного корпуса прикріплюють 

польову дошку (рис. 1.16.), яка запобігає зміщенню плуга і 

захищає стовбу від скручування. 

Під час оранки польові дошки швидко спрацьовуються, 

тому їх задній кінець загартовують, а в останньому корпусі до 

неї прикріплюють чавунну змінну п‘ятку, яка регулюється 

перестановкою по польовій дошці вниз. Польові дошки 

виготовляють із сталі МСт-2  

 

 
Рис 1.16. Польові дошки (боковини): 
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а-прямокутна; б-заднього корпуса з п‘яткою; в-чагарниково-

болотного плуга; 1-польова дошка; 2-розширювач; 3-розпірки. 

Стовби плугів (рис 1.17) бувають литими, штампованими 

та зварно-штампованими. Литі стовби відливають із сталі 25Л, 

30Л і 35Л, або високоміцного чавуну ВЧ-45-5 і ВЧ-50-1.5. 

Розрізняють високі (рис 1.17,а) і низькі (рис 1.17,б) литі 

стовби. Високі застосовують на всіх тракторних плугах з 

плоскою рамою, низькі – на плугах з гачковою рамою. 

Зварно-штамповані (рис 1.17,в) використовують на 

чагарниково-болотних плугах для забезпечення високої 

міцності. На плугах ПТК-9-35, ПН-4-40 встановлюють стовби 

круглого перерізу із сталі 40Х (рис 1.17,г). 

 
 

Рис 1.17.Стовби плугів: 

а-висока вилита; б-низька вилита (башмак); в-зварно-

штампована; г-круглого перерізу. 
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§ 9. Схема робочої поверхні полицевого плужного 

корпуса 

 

Лемішно-полицевий корпус – основний робочий орган 

лемішного плуга  і лущильника. Леміш і полиця – робочі, а 

польова дошка і стовба – допоміжні частини корпуса. Леміш I і 

полиця IV(рис.1.15) утворюють робочу поверхню корпуса, яка 

обмежена з сторони неораного поля  польовим обрізом 8, з 

боку орного поля (борозни) – борозним обрізом 4, зверху – 

верхнім обрізом 6. 

 
 

Рис. 1.18.Лемішно-полицевий корпус: 

І-леміш; ІІ-польова дошка; ІІІ-стовба; ІV-полиця; 1-носок 

лемеша; 2-лезо; 3-п‘ятка; 4,6,8-відповідно борозний, верхній і 

польовий обрізи; 5-крило; 7-груди полиці. 

Робоча поверхня  корпуса плуга розділяється на три 

частини: леміш, груди полиці, що розташовані безпосередньо 

за лемешем, і крило полиці (рис.1.16). Груди полиці  

встановлюють трохи крутіше, ніж леміш, але так, щоб не 

затруднявся підйом скиби і сповзання її вбік. 
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Рис.1.19. Частини полиці: 

 І- крило; ІІ – груди; Ш – леміш. 

Установка крила визначається положенням його відносно 

відваленої скиби. Щоб край правого обрізу, проходячи повз 

відваленої скиби, пригладжував її, а не задирав, потрібно, щоб 

кут між площиною відваленої скиби і твірною площиною, 

проведеною до полиці по правому обрізу, не перевищував 90о. 

 Полиця – основний робочий елемент корпуса плуга. Вона 

відрізає скибу від стінки борозни, переміщує її вбік, обертає і 

розпушує. Інтенсивність обертання, розпушування і 

переміщення скиби обумовлена ступенем і характером зміни її 

кутів α,β і γ, тобто типом робочої поверхні полиці 

(інтенсивність зміни кута α по висоті характеризує 

подрібнювальну властивість плужної поверхні, кута β – 

обертальну. За рахунок клина з кутом  γ скиба  ґрунту  
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відривається від стінки борозни і зсувається в бік). За 

геометричною формою  робочої поверхні їх поділяють на 

циліндричні, культурні, пів гвинтові і гвинтові. Форма 

поверхні полиці здебільшого дає назву корпусу плуга. 

Якщо до поверхні корпуса плуга прикласти лінійку і 

переміщати її паралельно дну борозни знизу вверх, заміряючи 

кожен раз кути, то можна визначити з великою точністю тип 

робочої поверхні. Їх класифікують за різницею кутів Δ γ = 

γmax—γmin , величиною та зміною кутів α і β, де: γmax – 

відповідає самій високій точці обріза; γmin – на висоті стику  

лемеша з полицею. 

 
Рис.1.20.    Типи робочих поверхонь лемішно-полицевих 

корпусів: 
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а-циліндрична; б-культурна; в-пів-гвинтова; г-гвинтова; д-

ромбовидна;            е-пластинчаста. 

Від форми робочої поверхні залежить інтенсивність 

розпушування ґрунту, відкидання та обертання скиби. Це 

обумовлено ступенем і характером зміни кутів α, β і γ.  

У циліндричної полиці (рис.1.20, а) кут α інтенсивно 

зростає за висотою, γ – постійний і становить 45º, а кут β 

змінюється повільно. Корпуси з такими полицями добре 

подрібнюють скибу, але не достатньо перевертають. Корпуси 

такого типу мало використовуються. 

Культурнаробоча поверхня (рис.120, б) – горизонтальний 

циліндроїд з кутами Δ γ =2...7о, α змінюється за висотою від 30 

до 130о, β – від 25 до 130о, а γ – від 40 до 45о. Такі корпуси 

добре кришать ґрунт і погано (але достатньо) перевертають 

скибу, і тому їх застосовують в комбінації з передплужниками 

для обробітку староорних (культурних) ґрунтів. Більшість 

вітчизняних плугів загального призначення мають культурні 

корпуси. 

Пів-гвинтова поверхня (рис.1.20, в) – вертикальний 

циліндроїд з кутами Δ γ=7...15о, має більш розвинуті кути β і γ, 

а кут α менш інтенсивно змінюється за висотою, ніж у 

культурної полиці. Вони краще, ніж культурні, обертають, але 

гірше кришать скибу. Пів-гвинтові корпуси застосовують на 

чагарниково-болотних плугах для обробітку  висушених 

торф’яних і болотистих мінеральних ґрунтів і на зміцнених 

плугах загального призначення для обробки слабо задернілих 

староорних важких ґрунтів. Щоб покращити обертання скиби 

до корпусів прикріплюють регулювальне перо. 

Гвинтова  поверхня – (гелікоїд, рис.1.20, г) утворюється 

рухом твірної по закону гвинта. Вона добре обертає скибу. 

Оскільки при спушуванні і розриванні скиби утруднюється і 

погіршується його обертання, то спушувальна здатність 

корпусів мінімальна. Ці корпуси призначені для обробітку 

зв’язаних, дуже задернілих ґрунтів: цілини, перелогових  

ґрунтів, лугів, пасовищ, висушеного торф’яника і т. д. Гвинтові 

корпуси застосовують в комбінації з дисковими ножами. Так як 
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ця поверхня утворюється при переміщенні криволінійної 

кривої по гвинтовій лінії, то скиба перевертається на 180º, але 

не достатньо подрібнюється.  

Для кращого обертання шару ґрунту без зміщення його 

вбік використовують криволінійні твірні, випуклість яких 

повернена у бік скиби, причому вони розміщуються у 

вертикальних площинах, які перпендикулярні до стінки 

борозни. 

У закордонній практиці застосовують робочі поверхні, що 

виконані також у вигляді похилих циліндроїдів, тобто лінійних 

навскісних поверхонь, що геометрично не розгортаються на 

площині та поверхні в яких для зменшення сил тертя частина 

полиці(крило) замінена роликами або диском, які приводяться 

в обертовий рух скибою. 

 Ромбоподібні полиці (рис.1.20, д) забезпечують достатнє 

обертання скиби і мають менший тяговий опір. 

Пластинчасті полиці (рис.1.20, е) застосовують при 

обробітку важких зв’язних ґрунтів.  

У деяких конструкціях корпусів замість складної робочої 

поверхні полиці використовують поверхні, що виготовлені з 

пластин або прутків, які розміщені на деякій відстані один від 

одного. 

 

§10. Підготовка лемішно-полицевих  плугів до роботи 

 

Підготовка плугів до роботи складається з перевірки 

технічного стану плуга, розстановки робочих органів, 

приєднання плуга до трактора та встановлення заданої глибини 

оранки. Підготовку плуга проводять спочатку  на майданчику, 

а потім перевіряють в полі. 

При цьому слід мати на увазі, що підготовка плуга до 

роботи проводиться до виїзду в поле на площадці і на початку 

роботи з метою якісного виконання оранки із заданими 

параметрами. 
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Підготовку плуга до роботи проводять на спеціальній 

площадці з покриттям або на вирівняній ущільненій ґрунтовій 

площадці. 

При підготовці плуга до роботи слід дотримуватись 

послідовності виконання операцій: 

-    перевірити технічний стан плуга;  

-    перевірити розстановку робочих органів плуга; 

-    підготовити плуг для оранки на задану глибину; 

-    встановити причіп(навіску)плуга; 

-    перевірити  якість   роботи   плуга  в  полі   з  

усуненням   виявлених недоліків. 

Слід запам'ятати, що такої ж послідовності операцій 

необхідно дотримується і при підготовці інших машин до 

роботи. 

Технічний стан перевіряють на майданчику. Спочатку 

перевіряють комплектність: корпуси повинні бути одного типу, 

перевіряють наявність передплужників, дискового ножа, 

причіпного (навісного) пристрою, пристрою для борін або 

котків. В процесі перевірки визначають технічний стан 

робочих органів, механізмів, коліс і навісного (причіпного) 

пристрою. Гряділі та бруси жорсткості не повинні мати 

прогинів, не допускається виступів полиць над лемешами. 

Зазор над полицею і лемешем повинен бути не більше 1 мм. 

Для перевірки технічного стану необхідно встановити 

плуг на площадку і опустити механізмами раму так, щоб 

лемеші дотикалися до поверхні площадки. Уважно оглянути 

вузли і перевірити надійність затягнення гайок болтових 

з'єднань. Трапецієвидні лемеші повинні всім лезом дотикатися 

до опорної поверхні, долотоподібні — тільки лезом долота, а 

п'ятка його лемеша віддалена від опорної поверхні на 10 мм. 

Перевірити правильність розстановки робочих органів 

плуга, виявлені недоліки усунути. 

Залежно від технології оранки, типу ґрунту і агрофону 

поля  закріплюють на рамі необхідні робочі органи. 

Підготовляють навіску плуга і навісний пристрій трактора до 

агрегатування.  
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 При агрегатуванні плугів з тракторами тягового класу 30 

і 40 КН навісний пристрій збирають по двохточковій системі. 

Для цього передні кінці нижніх поздовжніх тяг закріплюють на 

шарнірі, встановленому на нижній осі навіски трактора. Для 

переведення плуга з транспортного положення в робоче 

золотник гідросистеми встановлюють  «Плаваюче» положення. 

 В колісних тракторів встановлюють рекомендовані 

колію і тиск в шинах коліс. Для тракторів МТЗ-80 тиск в шинах 

передніх коліс повинен бути в межах 0,14 - 0,15 МПа, а в 

шинах задніх коліс – 0,1 - 0,14 МПа. В гусеничних тракторах 

забезпечують однаковий натяг гусениць. З’єднують плуг з 

трактором і регулюють його на задану глибину оранки. 

Для якісної роботи плуга необхідно при його підготовці 

врахувати умову стійкої рівноваги. Під час роботи на плуг 

діють сила тяги, сили опору ґрунту і тертя, реакції дна і стінки 

борозни, інерційні та інші сили. 

Для стійкого ходу тракторного плуга у вертикальній і 

горизонтальній площинах необхідно, щоб лінія сили тяги 

трактора проходила через слід центра маси плуга. 

Слід центра маси плуга — це проекція центра ваги плуга 

на дно борозни. Якщо у причіпного плуга напрям сили тяги 

проходить у вертикальній площині ближче або дальше сліду 

центра ваги, то відповідно передні корпуси орють мілкіше і 

перевантажується заднє колесо або задні корпуси орють 

мілкіше і перевантажуються передні колеса, хід плуга 

нестійкий, його тяговий опір зростає, якість обробітку поля 

погіршується. 

Якщо лінія сили тяги проходить зліва або справа сліду 

центра маси, то плуг в горизонтальній площині заносить 

відповідно в бік незораного або в бік зораного поля. Для 

забезпечення постійної ширини захвату і якісної оранки плуг 

повинен рухатись без перекосів, а опорні поверхні коліс 

повинні бути паралельні напрямкові руху плуга. 

Визначення сліду центра маси плуга необхідне для 

правильного приєднання причепа або навіски плуга, що 

забезпечує задану глибину оранки, ширину захвату і оранку без 
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огріхів. Для більшості багатокорпусних плугів вітчизняного 

виробництва слід центра маси знаходиться приблизно 

посередині лінії, що з'єднує носки лемешів переднього і 

заднього корпусів. 

 

 

§11. Основні технічні вимоги до  корпуса плуга 

 

Слід запам'ятати, що відповідно до технічних вимог до 

корпусів плугів: перехід від лемеша до полиці повинен бути 

плавним, місцеві зазори в стику лемеша до полиці 

допускаються не більше 1 мм; перевищення полиці над 

лемешем   і   відхилення   його   від  лінії   польового   обрізу   

не допускається. Перевищення лемеша над полицею можливе 

не більше 2 мм. Стояк корпуса не повинен виступати в сторону 

поля за польовий обріз полиці і лемеша. 

Лемеші і полиці повинні щільно прилягати до стояка. 

Зазор між стояком і лемешем в середній частині - не більше З 

мм, між полицею і стояком - до 8 мм.  Всі  головки болтів 

повинні бути врівень з площиною полиці (лемеша) або бути 

втопленими не більше як 1 мм. 

Лемеші    контролюють    шаблоном.    Розміри    можуть 

відхилятись від шаблону  по довжині леза - до   15 мм, по 

довжині спинки - до 10 мм. і по ширині - до 5 мм. Товщина 

леза повинна бути не більше 1 мм, кут загострення – 25-30°. 

Відхилення площини польового обрізу полиці в бік 

борозни допускається не більше 10 мм. Передній кінець 

польової дошки від опорної площини повинен бути віддалений 

не менше, ніж 10-12 мм. а від стінки борозни - 5- 10 мм. Леміш 

може виступати за полицю, в сторону зораного поля, не більше 

5 мм. 

Відхилення площини польового обрізу корпуса, що 

вимірюється у верхній точці, допускається не більше 10мм в 

сторону борозни. По лінії польового обрізу корпус полиці не 

повинен виступати за леміш. 
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Польова дошка встановлюється вертикально і повинна 

знаходитись від опорної площини (дна борозни) не менше 20-

25 мм. Задній кінець польової дошки повинен виходити за межі 

умовної лінії, яка уявляє слід площини польової сторони 

борозни, на 5-8 мм. 

Полиця, леміш і польова дошка повинні щільно прилягати 

до стояка. 

 

§12.  Розстановка робочих органів плуга 

 

Розстановка робочих органів плуга зумовлена 

необхідністю якісного виконання технологічних операцій. 

Корпус, правильно встановлений на рамі плуга, 

доторкається до горизонтальної площини у трьох точках: 

носком, п'яткою і кінцем польової дошки. 

Розстановка основних корпусів плуга по ширині 

зумовлюється шириною захвату корпуса. При правильній 

розстановці корпусів їх польові обрізи повинні бути 

паралельні. 

Перекриття по  ширині  захвату суміжних корпусів ΔВ 

багатокорпусних плугів загального призначення знаходиться в 

межах 2-3 см. Віддаль між корпусами по ходу плуга повинна 

бути однакова, в межах 75-80 см. Носки лемешів основних 

корпусів повинні лежати на одній прямій лінії. 

Передплужники встановлюються попереду кожного 

корпуса плуга. Ширина захвату передплужника складає 

найчастіше 2/3 ширини захвату корпуса. Передплужники з 

шириною захвату 20, 23 і 26 см мають одну і ту ж форму 

лемешно-полицевої поверхні і відрізняються тільки довжиною 

лемеша і крила полиці. Виготовлять леміш та полицю 

передплужника із тих же матеріалів, що і аналогічні деталі 

корпуса. 
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Рис1.21. Встановлення основного корпуса і 

передплужника відносно дна і стінки борозни. 

 

Для установки передплужника по висоті є 4 отвори. 

Залежно від виду бур'янів глибина оранки передплужника 

вибирається в межах 8-12 см. Польові обрізи передплужника і 

корпуса повинні лежати в одній площині. Допускається 

відхилення площини польового обрізу передплужника в 

сторону неораного поля до 1 см. Встановлення основного 

корпуса відносно дна і стінки борозни показано на рис. 1.21. 

Відповідно до цього передплужник кріпиться спереду 

основного корпуса так, щоб носок його лемеша знаходився на 

віддалі 30-35 см від носка лемеша основного корпуса в 

горизонтальній площині, що гарантує роздільний рух 

відповідних скиб (рис.1.22). 



68 

 

 
Рис1.22.Схема установки робочих органів плуга. 

Дисковий ніж встановлюють так, щоб вісь обертання його 

розташовувалась над носком лемеша передплужника, а коли 

він відсутній, то над носком основного корпуса. Площина 
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диска ножа повинна бути паралельною ходу плуга і виноситься 

від польового обрізу передплужника на 1-2 см в бік поля. По 

глибині дисковий ніж встановлюють так, щоб нижня точка 

різальної кромки диска знаходилась нижче леза лемеша 

передплужника на 2-3 см, а віддаль від поверхні поля до 

маточини дискового ножа повинна бути не менше 1 см. 

Центр ножа при його встановленні розміщають попереду 

ножа передплужника (рис.1.56). Фланець маточини диска не 

повинен торкатися поверхні поля. 

Схема  встановлення  череслвого  ножа  відносно  

основного корпуса показана на рис.1.23.  

 

 
 

Рис.1.23.Схема встановлення череслового ножа: 1-лезо; 2-

обух: 3-тримач: 4-накладка; 5-хомут. 
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Ґрунтопоглиблювачі призначені для розпушення 

підорного шару на глибину 6-15 см перед посівом технічних 

культур, в садах, а також при оранці ґрунтів з малим орним 

горизонтом під коренебульбоплоди, їх можна використовувати 

замість чизельних плугів для ліквідації ущільнення ґрунту 

колесами важких машин. 

 
 

Рис. 1.24. Ґрунтопоглиблювач: 

1-стрільчаста лапа; 2,3-стояки; 4-кронштейн; 5-вісь; 6-

балансир; 7-планка ланки паралелограмного механізму. 
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По відношенню до основного корпуса плуга 

ґрунтопоглиблювач встановлюють так, щоб відстань між 

носками його лапи була не менше 500 мм, а відстань від стінки 

борозни по лінії симетрії лапи складала половину ширини 

захвату корпуса плюс 20 мм. 

 

§ 13.Регулювання плуга на глибину оранки, ширину 

захвату та стійкість ходу 

 

Глибину оранкичотири-, п’яти-, шести - і  

дев’ятикорпусних  плугів попередньо регулюють на рівній 

площадці після з’єднання їх із трактором. Плуг в агрегаті з 

трактором встановлюють на площадку і переводять в 

транспортне положення. Під опорні (польові) колеса і колеса 

(гусениці) трактора, що переміщуються по незораній поверхні 

поля, підкладають підставки, висота яких менша глибини 

оранки на 1 – 3 см (деформації ґрунту колесами). Задні корпуси 

напівнавісних плугів повинні спиратись на площадку. 

 Регулюють глибину оранки гвинтовими механізмами 

опорних коліс. При цьому плуг з корпусами, які мають 

трапецієподібні лемеші, повинеін спиратись усіма лемешами і 

задніми кінцями польових дошок на поверхню майданчика 

(площадки), а рама плуга – займати горизонтальне положення. 

Зазор між польовою дошкою заднього корпуса та опорною 

поверхнею повинен становити 1,5 – 2 см. 

 Плуг, корпуси, якого мають долотоподібні лемеші, 

гвинтовим механізмом розміщують так, щоб носки лемешів 

спирались на площадку, а п’ятки знаходились на висоті 10 мм. 

 При агрегатуванні трьохкорпусних навісних плугів з 

трактором МТЗ-80 глибину оранки можна змінювати з 

допомогою силового регулятора трактора. Опорне колесо плуга 

при роботі з силовим регулятором піднімають в крайнє верхнє 

положення або знімають. 

 Механізмом навіски трактора встановлюють раму плуга 

паралельно поверхні площадки. Перекіс рами в поздовжній і 

поперечній площинах приводить до нерівномірного 
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заглиблення корпусів плуга. При нахилі рами вперед, передні 

корпуси орють глибше, а задні – на недостатній глибині. Якщо 

рама нахилена назад, плуг виглиблюється. Поздовжній перекіс 

рами начіпного плуга усувають зміною довжини центральної 

тяги 1 начіпного механізму трактора (рис.1.59). 

 При перекосі рами плуга вправо перший корпус оре 

глибше заднього корпуса. Якщо рама нахилена вліво, передній 

корпус заглиблюється менше заднього. Поперечний перекіс 

усувають зміною довжини правого розкосу 5 начіпного 

механізму трактора, а іноді обох розкосів.   

У півначіпних плугах поздовжній і поперечних перекоси 

рами усувають регулювальними механізмами опорних коліс. 

У цьому випадку передні кінці обох нижніх поздовжніх 

тяг закріплюють в одній точці внизу на поперечній осі 

механізму.  
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Рис.1.25. Схеми начіпних механізмів і дії довантажувачів 

ведучих коліс трактора: а і б – триточковий ; в – двоточковий; г 

– одноточковий; 1 – верхня тяга начіпного механізму; 2 – 

гідроциліндр; 3 – кронштейн; 4 – тяга поздовжня нижня; 5-

розкіс. 

При агрегатуванні плугів з тракторами тягового класу 30 

кН півгвинтовий механізм трактора налагоджують на 

двоточкову схему (рис.1.25, в). 

 Ширина захвату.  Передній корпус повинен відрізати 

скибу шириною, як і всі інші корпуси. Збільшення ширини 

захвату переднього корпуса призводить до неповного 

підрізування скиби та утворення борозен між сусідніми 

проходами. Зменшення ширини захвату переднього корпуса 

призводить до зменшення продуктивності плуга. 
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 Ширина захвату першого корпуса залежить від 

взаємного розміщення трактора і плуга в горизонтальній 

площині. Для правильного приєднання плуга до трактора 

необхідно враховувати ширину захвату плуга Впл. (рис.1.26,а), 

віддаль L між краями гусениць трактора. Віддаль С від кромки 

гусениці (колеса) до стінки борозни повинна становити 240 – 

300 мм. 

 
Рис.1.26. Схема положення навісного пристрою плуга і навіски 

трактора при агрегатуванні: а – визначення зміщення навіски 

плуга відносно осі трактора; б – встановлення кронштейна на 

поперечному брусі рами; в – положення штока довантажувача;  

1 – кронштейн; 2 – поперечний брус; 3 – кронштейн штока 

довантажувача; 4 і 5 – втулки; 6 – шток довантажувала; 7 – 

болт. 
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 При агрегатуванні три-, дво- і однокорпусних плугів з 

колісними тракторами ширину захвату переднім корпусом 

регулюють шляхом розміщення коліс трактора та плуга по осі 

підвіски. 

 Для роботи з двокорпусним плугом колеса слід 

розставляти на ширину колії 1350 мм, з трикорпусним – на 

колію 1500 мм. Щоб маса трактора розподілялась на колеса 

рівномірно, їх слід розставляти несиметрично. При роботі з 

трикорпусним плугом праві колеса трактора зміщують від 

поздовжньої осі на 800 мм, ліві – на 700 мм. 

 Стійкість ходуплуга в борозні забезпечується тоді, 

коли лінія дії сили тяги перетинає слід центра сил опору 

(центра мас) плуга. Для перевірки стійкості ходу необхідно 

приєднати плуг до трактора і впевнитись, що лінія О1О2 

(рис.1.60,а) дії сили тяги перетинала слід О2  центру ваги плугаі 

шарнір ІІІ приєднання нижніх поздовжніх тяг до трактора. 

Слідом центра ваги називають точку перетину 3 

горизонтальною площиною перпендикуляра, опущеного із 

центра ваги плуга, і він знаходиться посередині прямої лінії, 

яка з’єднує носки лемешів першого і останнього корпусів. 

Отже для визначення точки приєднання нижніх поздовжніх тяг 

начіпного механізму трактора проводять пряму лінію від сліду 

центра мас трактора (точка О1) до сліду центра мас плуга 

(точка О2). Ця лінія повинна перетинати точку приєднання 

поздовжніх тяг на тракторі. Після цього знаходять зміщення А 

навіски на тракторі і віддаль Б від осі підвіски плуга до 

борозенного обрізу лемеша переднього корпуса.  

Одночасно визначають відстань від поздовжньої осі 

начіпного пристрою плуга до правої кромки лемеша 

переднього корпуса і регулюють по спеціальних додаткових 

отворах в поперечній балці плуга. Для цього використовують 

установочні розміри А і Б, які залежать від кількості корпусів. 

Тому для агрегатування плугів ПЛН-5-35 і ПЛП-6-35 в 

чотирьох-, п’яти- і шестикорпусних варіантах з тракторами Т-

150 і Т-150К передбачена можливість встановлювати підвіску 

плуга в чотирьох положеннях (таблиця 1.1). Середину підвіски 
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розміщують напроти носка третього корпуса (зміщення т рівне 

нулю), зміщують вліво на 60, 120 і 220 мм. Для закріплення 

кронштейнів 1 (рис.1.26,б) з пальцями на поперечній балці 2 

рами зроблені відповідні отвори. Шток 6 довантажувача плуга 

ПЛП-6-35 (рис.1.26,в) також переставляють в чотири 

положення. Витягуючи болт 7 встановлюють відповідно до 

схеми довгу 4 і коротку 5 втулки на провушинах кронштейна. 

Кронштейн плуга ПЛН-5-35 заднім кінцем розтяжки 

закріплюють до двох отворів в рамі.  

Таблиця 1.1 

Встановлення механізмів навіски трактора і навіски плуга 

ПЛП-6-35 

Тракт

ор 

Ширин

а колії 

тракто

ра, мм 

Зміщен

ня А 

механіз

му 

навіски 

на 

трактор

і, мм 

Положен

ня 

підвіски 

плуга 

Кількіс

ть 

корпусі

в 

Віддаль С від 

кромки 

гусениці(кол

еса) до 

стінки 

борозни, мм 

Т-150 1435 0 ІІІ 6 240 

60 ІІ 6 240 

120 І 4 240 

Т150К 1680 120 ІV 6 300 

150 ІV 6 300 

Т-4А 1384 20 ІІ 6 230 

140 І 5 290 

140 І 4 290 

ДТ-75 1330 0 ІІ 6 230 

60 І 5 230 

80 І 4 250 
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§14. Технічне обслуговування плугів, їх зберігання  

та правила техніки безпеки 

 

Для плугів встановлені такі види планового технічного 

обслуговування: щозміни під час експлуатації і постановці на 

зберігання. 

Під час щозмінного технічного обслуговування плуги 

очищають від пилу, бруду і рослинних залишків. Перевіряють і 

при необхідності регулюють або підтягують кріплення ходових 

і опорних коліс, причіпного або начіпного пристроїв, робочих 

органів, механізмів піднімання і гідравлічного керування. 

Перевіряють і при необхідності змащують солідолом 

підшипники передніх, задніх і опорних коліс та дискового 

ножа, а також шарніри механізму піднімання. 

Під час роботи стежать за ходом плуга, станом 

причіпного та начіпного пристроїв, ходових і опорних коліс, 

робочих органів.. 

При постановці на зберігання виконують операції 

щозмінного техобслуговування, перевіряють стан всіх вузлів і 

деталей плуга. Робочі поверхні корпусів, передплужників, 

дискового ножа, шарнірні з'єднання, різьбові і гвинтові 

поверхні змащують консерваційним розчином. Гумове 

покриття коліс покривають білою глиною. Заржавілі поверхні  

плуга очищають і фарбують. Під лемеші і колеса підставляють 

підставки. 

Працюючи на плугах, слід суворо дотримуватись правил з 

техніки безпеки: роботу можна доручити тільки особам, які 

пройшли інструктаж з техніки безпеки і знайомі з будовою 

плугів. 

 

 

§15.Організація роботи орних агрегатів 

 

 Агротехнічні показники якості оранки залежать від 

правильного комплектування і організації роботи орних 

агрегатів. Орні агрегати комплектують на рівній площадці. Для 
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цього підбирають трактор, розставляють робочі органи, 

регулюють механізми, встановлюють необхідну глибину 

оранки, приєднують борони або котки. 

 Перед тим завчасно підготовлюють поле. Для цього 

вибирають напрямок оранки, спосіб руху агрегату, відмічають 

поворотні смуги, розбивають поле на загінки, визначають 

спосіб перших проходів. Після вивільнення поля від залишків 

соломи, каміння  засипають ями, канави.  

 Перед початком оранки необхідно вибрати напрямок 

руху агрегату. Оранка в напрямку довшої сторони поля більш 

продуктивна. Для полів з шириною більше 300 м необхідно 

щорічно змінювати напрямок руху, що покращує стан ґрунту. 

На схилах оранку проводять оборотними або човниковими 

плугами впоперек схилу або по горизонталі. Ширину загінки 

визначають залежно від продуктивності агрегату, довжини 

поля, складу орного агрегату і способу його руху.  
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Рис.1.27. Способи руху орних агрегатів: 

а – петлевий з чергуванням загінок; б – безпетлевий 

комбінований; 1…24 – номери проходів; І…ІV – номери 

загінок. 

При оранці використовують декілька способів руху. 

Найбільш поширені петлевий з чергуванням загінок 

(рис.1.27,а) і безпетлевий комбінований (рис.1.27,б). Перший 

спосіб використовують при оранці полів першої і третьої 

загінок, накладаючи скиби першого корпуса при перших двох 

проходах одна на одну. Потім розорюють другу загінку – 

врозгін. Після цього четверту, шосту і п’яту загінки навпаки. 

При такому чергуванні загінок кількість гребенів і розгінних 

борозен зменшується. 
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При використанні комбінованого способу першу загінку 

орють врозгін з лівим поворотом агрегату в кінці поля до тих 

пір, поки ширина незораної смуги дозволяє повертати агрегат 

безпетльовим способом, а потім з правим поворотом орють 

наступну загінку і разом доорюють залишену смугу першої 

загінки. Після цього доорюють другу загінку врозгін з лівим 

поворотом агрегату і т.д.  

При прокладанні перших борозен і відорювання 

поворотних смуг необхідно виконати приорювання. При оранці 

в складок приорювання проводять протягом трьох проходів 

агрегату, при оранці врозгін – за чотири проходи. 

Проорюючи поле вскладок при першому проході плуг 

встановлюють так (рис.1.28,а), щоб глибина обробітку першим 

корпусом була мінімальною, тобто  лезо лемеша рухалось по 

поверхні поля, а останній корпус орав на повну глибину. При 

другому проході перший корпус встановлюють на задану 

глибину і рухатись необхідно так, щоб він проходив по сліду 

передостаннього корпуса першого проходу. Третій прохід 

виконують як при звичайній оранці. 
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Рис.1.28.Способи проорювання перших проходів: а – вскладок; 

б – врозгін; 1…3 – номери проходів. 

 

 Для першого і другого проходів при оранці врозгін 

приорювання проводять регулюючи плуг з глибиною обробітку 

першим корпусом  наближеною до нуля, а останній на 

половину заданої глибини оранки. Після цього всі корпуси 

плуга встановлюють на задану глибину обробітку і проводять 

третій і четвертий проходи, направляючи перший корпус по 

сліду передостаннього корпуса попередніх проходів. При 

цьому засипаються  розгінні борозни.  

 Після  оранки всіх загінок обробляють поворотні смуги і 

заробляють розгінні борозни. Для заорювання розгінних 

борозен плуг регулюють так, щоб перший корпус орав на 

глибину на 5-6 см глибше заданої і проходив поряд з відкритою 

борозною, а задній корпус ковзав по поверхні поля. 
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§ 16. Перевірка якості роботи та продуктивність орних 

агрегатів 

 

Якість оранки необхідно перевіряти не рідше, як три рази 

в зміну. Перевіряють глибину оранки, якість обертання скиби, 

загортання рослинних залишків, гребенистість, відсутність 

огріхів. Глибину оранки вимірюють борозноміром або 

лінійкою не менше ніж в двадцяти місцях і знаходять середнє 

значення. Відхилення від середньої глибини повинне бути не 

більшим, ніж ±5%. Якість обертання скиби визначають 

візуально. Якість загортання рослинних залишків визначають 

по кількості незароблених рослин (допускається до 10%). 

 Нерівномірність рельєфу поверхні поля вимірюють 

двома лінійками або профілометром. Висота гребенів повинна 

бути не більше 5 см. Для визначення прихованих огріхів 

визначають глибину по діагоналі, використовуючи металеву 

лінійку або жорсткий пруток. 

 Продуктивність орних і інших агрегатів – це кількість 

роботи заданої якості, виконаної ними за деякий проміжок 

часу. Розрізняють розрахункову і фактичну продуктивність. 

Теоретичну продуктивність визначають за формулою: 

W= 0,1∙B∙v∙T,    га                                        (1.8) 

де   В – конструктивна ширина захвата агрегату, м; 

v – теоретична швидкість руху агрегату, км/год.; 

       Т – проміжок часу, за який необхідно визначити 

продуктивність (год., зміна, доба, тощо). 

Фактична продуктивність агрегату завжди менша 

теоретичної внаслідок відхилення робочої ширини захвата Вф; 

фактичної швидкості руху агрегату vф, чистого робочого часу, 

враховуючи коефіцієнт використання робочого часу Тф, які 

інколи значно відрізняються від розрахункових. 

Ширина захвату агрегату може відрізнятись від 

конструктивної внаслідок неправильного приєднання машин до 

трактора і неправильного регулювання робочих органів, 
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неточного ведення агрегату, перекриття захвату окремих 

машин, що входять в склад агрегату, від несправності машин. 

Робоча швидкість агрегату відрізняється від теоретичної 

із-за буксування і поганого технічного стану трактора.  

Час, протягом якого агрегат безпосередньо виконує 

корисну роботу, відрізняється від розрахункового через затрати 

часу на переїзди, повороти, зупинки для регулювання, ремонту, 

очистки і заправки машин та інші організаційні і непродуктивні 

заходи. 

Тому фактичну продуктивність визначають з врахуванням 

поправочного коефіцієнта τ за формулою: 

Wф= 0,1∙B∙v∙T∙ τ ,    га                                   (1.9) 

а відповідно:  

          τ=
ТvB

ТvB ффф




                  (1.10)                                    

При правильній організації роботи фактична 

продуктивність мало відрізняється від теоретичної. Для цього 

необхідно максимально використовувати конструктивну 

ширину захвату, працювати на підвищених швидкостях, більш 

повно використовувати для роботи час змін, організовувати 

двох-, або трьохзмінну роботу агрегату, особливо в напружені 

періоди. 

Важливе значення мають своєчасне проведення заходів по 

підтриманню надійного технічного стану машини, суворе 

дотримання періодичності технічного обслуговування, 

перевірки стану збірних одиниць і робочих органів, своєчасне 

проведення регулювальних і ремонтних робіт. 

 

§ 17. Лущення 

 

Лущення — це обробіток ґрунту дисковими чи 

лемішними знаряддями, який забезпечує розпушування, 

подрібнення і часткове перевертання, перемішування ґрунту та 

підрізування бур’янів. 
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Лущення є важливим заходом боротьби зі шкідниками, 

які живуть на стерні, сходах, падалиці або зимують у верхніх 

шарах ґрунту. 

Після лущення поліпшуються умови життєдіяльності 

корисних мікроорганізмів, що сприяє накопиченню поживних 

речовин у ґрунті. Лущення сприяє також зберіганню корисної 

фауни ґрунту. На злущеному полі більше вологи, що поліпшує 

кришіння ґрунту і значно зменшує зусилля на зяблеву оранку. 

Загальні витрати пального на лущення і зяблеву оранку 

зменшуються на 15% порівняно з витратами на оранку 

незлущеного поля. Крім того, якість оранки злущеного поля 

набагато краща. 

Лущення слід проводити одночасно із збиранням 

урожаю попередньої культури або відразу за ним. Навіть 

невелике запізнення з лущенням призводить до значного 

висушування ґрунту. Нині зернові збирають здебільшого 

роздільним способом, але на значних площах застосовують і 

пряме комбайнування. При роздільному збиранні лущення 

краще робити одночасно із збиранням, тобто в одному агрегаті. 

Здійснюють лущення одночасно з підбиранням валків або у два 

етапи. Спочатку лущать площу між валками під час 

скошування зернових (агрегат складається з трактора, жатки і 

трьох секцій дискових лущильників), а площу під валками — 

після їх підбирання. Для своєчасного лущення треба 

застосовувати потоковий спосіб збирання врожаю, при якому 

одночасно з обмолотом зерна збирають і скиртують солому. 

Запропонований ефективніший спосіб збирання соломи, коли її 

подрібнюють і вивозять з поля одночасно із збиранням зерна. 

Потоковий спосіб дає можливість не тільки звільнити для 

лущення поле відразу після збирання врожаю, а й зберегти 

цінні кормові якості грубого корму. Для високоякісного 

лущення й оранки треба збирати зернові на низькому зрізі. 

Глибина лущення залежить від ґрунтово-кліматичних 

умов, забур’яненості й ущільненості ґрунту. У- зв’язку з цим 

підбирають і відповідний тип знаряддя для лущення. Для 

кращого проростання бур’янів, залежно від зволоженості 
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ґрунту, глибина лущення має становити від 5-6 до 7-8 см. 

Глибше треба лущити ґрунти, зарослі пирієм (на глибину 

проростання кореневищ, тобто 10-12 см), і ґрунти, засмічені 

коренепаростковими бур’янами (осот тощо). 

Лущення виконують дисковими й лемішними 

лущильниками. Краще обробляють ґрунт і ефективніше 

знищують бур’яни лемішні лущильники. Лущення дисковими 

лущильниками краще робити у двох напрямках — 

перпендикулярно один до одного. 

Одноразове лущення, особливо на площах, забур’янених 

коренепаростковими бур’янами, та на полях, які вже заросли 

одно- і дворічними бур’янами, ефективніше проводити 

лемішними лущильниками. 

При їх використанні набагато зменшується 

забур’яненість посівів цукрових буряків і кукурудзи, що 

важливо при запровадженні нових технологій вирощування 

цих культур з мінімальними затратами ручної праці. У 

посушливих умовах бур’янів проростає більше, якщо лемішні 

лущильники агрегатують із кільчасто-шпоровими котками. 

Дискові лущильники менше перевертають ґрунт, слабше 

підрізують бур’яни порівняно з лемішними, але добре 

розрізують горизонтально розміщені кореневища і паростки 

коріння. Здебільшого вони працюють на глибині 6-8 см, а з 

додатковим баластом — 10-12 см. 

На полях, засмічених однорічними бур’янами, стерню 

рекомендується лущити дисковими лущильниками, а на полях, 

забур’янених коренепаростковими рослинами — лемішними. 

Дисковими лущильниками стерню лущать на глибину 6-8 см, а 

лемішними — на 10-18 см. Бур’яни мають бути підрізані, а їхнє 

насіння загорнуте в ґрунт для проростання. Відхилення 

середньої глибини обробітку від заданої не повинно 

перевищувати ±2 см. Верхній шар ґрунту після розпушування 

має бути дрібногрудкуватим, а поверхня поля — рівною. 

Розгінна борозна в стику середніх батарей дискових знарядь не 

повинна перевищувати глибину обробітку ґрунту. Поле лущать 

упоперек напрямку руху збиральних агрегатів на швидкості не 
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більше 10 км/год, оскільки із збільшенням швидкості агрегату 

знижується глибина лущення. 

За будовою робочих органів лущильники поділяють на 

дискові і лемішні. 

2.1.1. Дискові лущильники 
Дискові лущильники. Робочими органами дискового 

лущильника є плоскосферичні або плоскі диски із загостреною 

різальною кромкою, з’єднані в батареї по 6-10 дисків і 

встановлені на одній осі з інтервалом 160-180 мм. Диски 

встановлюють під кутом до напрямку руху, який називається 

кутом атаки (рис. 2.1). Під час переміщення лущильника диски 

обертаються, підрізають скибу ґрунту з рослинними рештками, 

розпушують цю скибу, частково перевертають і зсувають убік. 

Чим більший кут атаки, тим більша глибина лущення і тим 

краще розпушується ґрунт. Зазвичай у лущильниках кут атаки 

дисків становить 25-35°. Якщо кут менший від 25°, то диски не 

так інтенсивно розпушують ґрунт і їх використовують як 

дискові борони. 

 

 
l — відстань між дисками; d — діаметр диска; а — кут 

атаки 

Рис. 2.1. Розміщення дисків лущильника 

Глибина ходу дисків залежить і від сили притискання їх 

до ґрунту. Її можна регулювати механізмом гідрокерування, 

зміною маси баласту в ящиках та висотою причепа. 

Причіпний дисковий гідрофікований лущильник ЛДГ-

5А призначений для лущення ґрунту після збирання зернових 

культур, догляду за парами, подрібнення брил після оранки. 
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До рами 6 лущильника (рис. 2.2), що спирається на 

колеса 7, приєднані бруси 2 з чотирма дисковими секціями і 

гідравлічним механізмом їх піднімання. Секція складається з 

рамки 12 і батареї 13. Батарея 15 установлена зі зміщенням 

вліво для обробітку смуги по центру лущильника і 

перекривання проміжків при зміні кута атаки. Бруси 2, 

шарнірно приєднані до рами, спираються на колеса10 і зв’язані 

з рамою тягами 3 і 8, зміною довжини яких регулюють кут 

атаки дисків. Для лущення стерні диски встановлюють з кутом 

атаки 30-35°. При використанні лущильника ЛДГ-5А, як 

борони, кут атаки дисків зменшують до 15-25°. 

Рамку 12 батарей можна переставляти в отворах 

понижувачів 

Якщо рамку закріпити з використанням нижніх отворів 

повзунів 19 (рис. 1.2, б) понижувачів, диски заглиблюються. За 

допомогою болта 18 понижувача можна зміщувати повзун 19, 

піднімаючи або опускаючи вушка рамки. Понижувачами 

користуються для встановлення всіх дисків батарей на 

однакову глибину обробітку. 

Агрегатують лущильник із тракторами МТЗ-80, ЮМЗ-6 

і Т-40. 

Гідрофіковані дискові лущильники ЛДГ-10А, ЛДГ- 15А 

і ЛДГ-20 за конструкцією подібні до лущильника ЛДГ-5А. 

Для піднімання і примусового заглиблення дисків 

лущильники обладнані гідравлічним механізмом піднімання 

секцій (рис. 1.2, в). Кожна секція шарнірно кріпиться рамкою 

12 у двох точках до повзунів понижувачів 11 і двома штангами 

21 підвішена до важелів 22, закріплених на трубі 14 піднімання 

секції. 

При подачі масла у праву порожнину гідроциліндра 4 

шток виходить із циліндра, за допомогою важеля 23 повертає 

трубу 14 і батареї піднімаються. Щоб опустити батареї, масло 

подають у ліву порожнину гідроциліндра, і важелі 22 

опускають батареї. При цьому важелі 22, стискуючи пружини 

25, заглиблюють диски в ґрунт. 

Глибину обробітку регулюють обмежувачем ходу штока 
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гідроциліндра і зміною стиску пружин 25, переставляючи 

шплінти 24 по отворах штанг 21. Глибина лущення залежить 

також і від кута атаки: при більшому куті диски заглиблюються 

глибше. Для надійного заглиблення дисків при обробітку 

важкого, за механічним складом, ґрунту лущильник 

обладнують баластним ящиком. 

 

 
а — загальний вигляд; б— понижувач; я — механізм 

піднімання секцій; /, 7 і 10 — опорні колеса; 2 — брус; З і 8 — 

тяги; 4 — гідроциліндр; 5 — серга; 6 — рама; 9 — хомут; 11 — 

понижувач; /2 — рамка; 13 — батарея; 14 — труба підйому; 15 

— перекривив батарея; 16 — диски; 17 — корпус понижувача; 

18 — болт; 19 — повзун; 20 — регулювальна гайка; 21 — 

штанга; 22, 23 — важелі; 24 — шплінт; 25 — пружина 

Рис. 2.2.Лущильник дисковий гідрофікований ЛДГ-5А 

 



89 

 

2.2.2. Лемішні лущильники 

Лемішні лущильники. Робочими органами лемішних 

лущильників є корпуси, що мають леміш, полицю, польову 

дошку і стояк. Залежно від кількості корпусів, бувають дво-, 

три-, шести- і десяти- корпусні лемішні лущильники; за 

способом приєднання до трактора — причіпні, начіпні і 

напівначіпні. 

Плуги-лущильники подібні до плугів загального 

призначення, які детальніше розглянемо далі. Наведемо лише 

особливості будови плугів-лущильників. 

Плуг-лущильник напівначіпний лемішний ППЛ-10-25 
призначений для лущення ґрунту після збирання зернових та 

інших культур на глибину до 12 см і оранки ґрунту на глибину 

до 18 см. Агрегатують лущильник з трактором тягового класу 

3. 

Плуг-лущильник ППЛ-10-25 (рис. 1.3) має плоску раму, 

яка для кращого копіювання рельєфу поля виготовлена із двох 

секцій 1 і 9, шарнірно з’єднаних між собою. Підтримується 

рама в транспортному положенні на двох ходових колесах із 

пневматичними шинами, встановленими на колінчастій осі і 

причепі 7. У робочому положенні рама спирається на ліве 

ходове колесо та опорні колеса. Положення перших регулюють 

польовим механізмом 3, а опорних коліс – гвинтовими 

механізмами. 

 

 
1- задня секція рами; 2 - розкіс; 3 - польовий механізм; 4 

- тяга механізму піднімання; 5- гідроциліндр із шлангами; 6 — 

серга; 7 — причіп; 8 — корпус; 9 — передня секція рами 

Рис. 2.3. Плуг-лущильник напівначіпний лемішний 

ППЛ-10-25: 
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До кожної секції рами приєднують по п’ять корпусів, що 

мають лемішно-полицсву поверхню напівгвинтового типу. 

Плуг-лущильник можна обладнувати корпусами для оранки зі 

швидкістю 2 м/с, 2,5 і 3,3 м/с. Корпуси різняться між собою 

лише конфігурацією робочої поверхні. 

До поперечного бруса передньої секції рами приєднаний 

причіп 7 із шарнірною сергою 6. На причепі шарнірно на 

плашках установлений гідроциліндр 5, з’єднаний з механізмом 

піднімання 4. Ме ханізм піднімання при дії гідроциліндра 5, 

з’єднаний з механізмом піднімання4. Механізм піднімання при 

дії гідроциліндра забезпечує переведення плуга-лущильника з 

робочого положення в транспортне. У робоче положення 

лущильник опускається під діє власної 

Будова лущильника ППЛ-10-25 дає можливість 

використовувати кожну секцію самостійно: передню — як 

напівначіпний плуг- лущильник, а задню — як начіпний з 

тракторами тягового класу 1,4. 

Плуг-лущильник садовий ПЛС-6-25 призначений для 

лущення й оранки ґрунтів на глибину до 18 см у міжряддях 

молодих плодоносних садів і ягідників. Може бути 

використаний у польових умовах. 

Плуг-лущильник причіпний, гідрофікований, 

шестикорпусний, ширина захвату корпусу — 25 см, 

агрегатується з тракторами тягових класів 2 і 3. 

Плуг-лущильник (рис.2.4) складається з рами 4, 

корпусів 5, польового 11, борозенного 2 і заднього коліс 7, 

механізму піднімання плуга 3, механізму регулювання нахилу 

заднього колеса, причепа 1 і гідроциліндра 9. Передплужників і 

дискового ножа немає. За конструкцією плуг-лущильник 

подібний до садового плуга ПС-4-30А. Ширина захвату — 1,5 

м, бокове зміщення від поздовжньої осі трактора — до 2,6 м, 

маса — 1108 кг. 
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2.2.3. Підготовка до роботи і робота лущильників. 

Підготовку до роботи лущильних агрегатів розпочинають з 

комплектування. У скомплектованих агрегатах перевіряють 

технічний стан лущильників, звертаючи увагу на диски, 

надійність їх кріплення в батареях і наявність мастила в 

підшипниках. Диски загострюють, а поламані замінюють. 

Кут атаки дисків вибирають залежно від умов роботи. 

Для розпушених і малозабур’янених полів рекомендується кут 

атаки 30°, а для ущільнених і забур’янених — 35°. Лущити 

стерню в посушливих районах доцільно одночасно із 

збиранням урожаю. Для лущильного агрегату вибирають 

спосіб руху. 

Усі способи руху машинно-тракторних агрегатів 

поділяють на три основні групи: гонові, колові (фігурні) і 

діагональні. 

Гоновий спосіб руху — агрегат рухається в робочому 

положенні лише вздовж загінки і в кінці її робить повороти. 

Гонові способи у свою чергу діляться на загінкові і човникові. 

Коловий спосіб руху — агрегат рухається в робочому 

положенні як уздовж, так і впоперек загінки (по колу); може 
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рухатись від периферії до центра, а також від центра до 

периферії. 

При діагональному способі агрегат рухається навкіс 

загінки (по діагоналі). 

Різні способи руху агрегату по-різному впливають на 

якість роботи, її собівартість, продуктивність агрегату і витрати 

нафтопродуктів. Вибір способу руху агрегату залежить від 

агротехнічних вимог, розмірів ділянки, типу і складу агрегату. 

Для лущильного агрегату на ділянках з великими 

гонами (понад 300 м) застосовують човниковий спосіб руху, а 

на ділянках з меншими гонами (менш як 300 м) — коловий. 

Поворотні смуги обробляють після закінчення роботи на всій 

ділянці. 

Для визначення якості роботи лущильного агрегату 

перевіряють глибину лущення і якість підрізання бур’янів. 

Щоб поверхня злущеного поля була рівною, при суміжних 

проходах перекривають попередній прохід одним- двома 

дисками. 

 

РОЗДІЛ 3. Машини для поверхневого обробітку ґрунту. 

§1. Поверхневий обробіток ґрунту 

Як би не досконало і високоякісно не була проведена оранка 

чи безполицевий обробіток на глибину, не меншу ніж на 18-20 

см, усіх завдань, які стоять перед обробітком ґрунту взагалі, 

вони не в змозі вирішити. За значного ущільнення ґрунту, 

забур'яненості поля, необхідності загорнути добрива у верхній 

шар або зруйнувати ґрунтову кірку, а інколи ущільнити ґрунт, 

доводиться застосувати заходи поверхневого обробітку. Таких 

заходів багато, але найбільш поширеними є лущення, 

культивація, боронування, шлейфування, коткування, 

підгортання, малування. 

Лущення (дискування) - поверхневий обробіток ґрунту на 

глибину від 6-8 до 12 см, яким здійснюється розпушування, 
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кришіння і часткове перевертання, перемішування ґрунту та 

підрізання бур'янів. Цим заходом вирішуються дуже важливі 

завдання: боротьба з бур'янами, шкідниками і збудниками 

хвороб культурних рослин; збереження і нагромадження 

ґрунтової вологи, активізація мікробіологічних процесів; 

загортання у верхню частину ґрунту післяжнивних решток і 

добрив; високоякісне виконання наступного заходу основного 

обробітку. 

У сучасних системах обробітку ґрунту лущення часто 

відіграє роль заходу основного обробітку, тобто замінює, 

наприклад, оранку, що має місце при підготовці ґрунту під 

озимі культури. 

Лущення проводять лемішними або дисковими 

лущильниками та дисковими боронами. Робочими органами 

дискових лущильників і борін є плоскосферичні або плоскі 

диски із загостреною різальною кромкою. Під час роботи диск 

розміщується під кутом до напрямку руху агрегату. Завдяки 

зчепленню з ґрунтом він обертається і вирізує з ґрунту скибу 

перерізом у вигляді сегмента, яка розпушується, кришиться та 

частково перевертається і переміщується. Залежно від 

величини кута атаки глибина лущення дисковими 

лущильниками досягає 10 см, важкими дисковими боронами - 

до 12-14 см. Диски борін встановлені під меншим кутом атаки, 

ніж у лущильників, а тому й менш інтенсивно розпушують 

ґрунт. 

Робочим органом лемішних лущильників є корпус, подібний 

до корпуса лемішного плуга. Найбільш поширені плуги-

лущильники ППЛ-10-25 забезпечують лущення стерні на 

глибину до 16 см. 

Дискові лущильники менше перевертають ґрунт, слабше 

підрізують бур'яни порівняно з лемішними, але добре 

розрізують горизонтально розміщені кореневища і паростки 

коріння. Здебільшого вони працюють на глибині 6-8 см, а з 

додатковим навантаженням - до 10-12 см. 
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Останнім часом для лущення широко використовують 

культиватори-плоскорізи, які розпушують ґрунт і підрізують 

бур'яни, залишаючи на поверхні поля післяжнивні рештки. 

Культивація - це захід поверхневого обробітку, який 

забезпечує підрізування бур'янів, кришіння, розпушування, 

вирівнювання і часткове перемішування ґрунту без 

перевертання оброблюваного шару. Виконують її 

культиваторами. 

За призначенням розрізняють культиватори парові (для 

суцільного обробітку ґрунту), просапні (для міжрядного 

обробітку просапних) та універсальні (для суцільного 

обробітку ґрунту і міжрядного обробітку просапних культур). 

Культиватори обладнують різноманітними робочими органами: 

  однобічні плоскорізальні лапи призначені для перших 

міжрядних обробітків з метою підрізування бур'янів і 

розпушування ґрунту на глибину до 6 см; 

  стрілчасті плоскорізальні лапи - для обробітку ґрунту 

на глибину до 6 см, які підрізують бур'яни і частково 

розпушують ґрунт; 

  стрілчасті лапи-плоскорізи - для обробітку ґрунтів, які 

піддаються ерозії, на глибину до 16 см; 

  стрілчасті універсальні лапи поєднують у собі роботу 

полільних і розпушувальних лап, які одночасно з 

підрізуванням бур'янів добре розпушують ґрунт на глибину 

до 12 см; 

  розпушувальні долотоподібні лапи - для розпушування 

ґрунту на глибину до 16 см без вивертання на його 

поверхню нижнього шару; 

  розпушувальні оборотні лапи з жорсткими стояками 

застосовуються для передпосівного або міжрядного 

обробітку, а з пружинними стояками - для вичісування 

кореневищних бур'янів при суцільному обробітку на 

глибину до 12 см; 

  списоподібні лапи призначені для розпушування ґрунту 

на глибину до 16 см та знищення кореневищних бур'янів; 
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  голчасті диски призначені для руйнування кірки і 

знищення бур'янів у рядках культурних рослин; 

  штанговий робочий орган - це сталева квадратного 

перерізу штанга, яка заглиблюється в ґрунт на глибину 8-10 

см і під час роботи обертається, розриваючи корені бур'янів, 

виносячи їх на поверхню та одночасно розпушуючи верхній 

шар ґрунту без перевертання його; 

  полільні зуби - для одночасного обробітку захисних зон 

і міжрядь. 

За конструкцією робочих органів культиватори поділяють на 

чизельні, обладнані лапами, дискові, штангові та плоскорізи. 

У культиваторів, обладнаних лапами, основним робочим 

органом є лапи розпушувального і підрізувального типу. 

Розпушувальні лапи - це вузькі, іноді долотоподібні знаряддя. 

Використовують їх для розпушування ущільнених ґрунтів, 

чистих від бур'янів. 

Підрізувальні лапи мають стрілчасту або ножеподібну 

форму. Вони призначені для неглибокого підрізування і 

розпушування ґрунту без перевертання, а також для знищення 

бур'янів. Під час обробітку підрізувальними лапами 

забезпечується найкраще зберігання вологи в ґрунті (у шарах, 

які залягають нижче від верхнього, який розпушується 

підрізувальною лапою). Підрізувальні, або плоскорізаль-ні 

лапи залежно від форми поділяють на однобічні плоскорізальні 

стрілчасто-плоскорізальні та стрілчасто-універсальні. 

Підрізувальні лапи встановлюють так, щоб усі їхні сліди 

перекривалися один одним і щоб леза переміщувалися 

паралельно поверхні ґрунту. 

Під час передпосівного обробітку такі лапи дещо 

ущільнюють ґрунт (під слідами лап), утворюючи щільне ложе 

для насіння та добре розпушуючи верхній шар без 

перевертання. 

Культиватори з підрізувальними робочими органами 

використовують і для обробітку міжрядь просапних культур та 

для обробітку парів. Культиватори, обладнані підрізувальними 
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лапами, недоцільно використовувати на полях, засмічених 

кореневищними бур'янами. 

Лапи культиваторів кріпляться на жорстких або пружинних 

стояках. На останніх здебільшого кріплять лапи 

розпушувального типу. 

Культиватори з пружинними лапами мають значні недоліки: 

вони не зрізують усіх бур'янів, особливо коренепаростковими; 

більше розпилюють і частково перевертають ґрунт, що 

призводить до його висушування. Такі лапи виносять наверх 

насіння бур'янів з глибших шарів ґрунту. Саме тому для 

передпосівного обробітку слід використовувати культиватори з 

жорсткими стояками. Однак пружинні лапи краще розпушують 

та перемішують ущільнений ґрунт, не забиваються під час 

роботи, тому нерідко замінювати їх іншими знаряддями 

недоцільно. 

Культиватори, які використовують для передпосівного 

обробітку і обробітку парів, мають два типи робочих органів - 

стрілчасті універсальні та розпушувальні лапи. Робочими 

органами просапних культиваторів є однобічні та стрілчасті 

плоско-різальні і розпушувальні долотоподібні лапи. За 

необхідності просапні культиватори обладнують додатковими 

робочими органами - підгортачами (для підгортання картоплі 

та інших культур, а також для нарізування поливних борозен) і 

підживлюваль-ними лапами. Універсальні культиватори мають 

робочі органи парових і просапних культиваторів. 

Чизель-культиватор - це знаряддя з розпушувальними 

вузькими долотоподібними лапами, які монтують на міцній 

рамі на відстані 15-20 см одна від одної. Чизелі 

використовують тоді, коли потрібно глибоко розпушити ґрунт 

без перевертання: під час весняного обробітку зябу, особливо в 

районах надмірного зволоження і на зрошуваних землях. 

Легкими чизелями можна розпушувати ґрунт на глибину до 25-

30, а важкими - на 40-45 см. 

У штангових культиваторів робочим органом є металевий 

квадратний (22 х 22 мм) стержень-штанга. При роботі 

культиватора вона приводиться в обертальний рух, вириває і 
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викидає бур'яни на поверхню ґрунту. Штанга працює на 

глибині 8-10 см від поверхні, обертаючись у напрямку, 

зворотному обертанню коліс. Для додаткового розпушування 

ґрунту застосовують культиватор, обладнаний лапами. 

Штанговий культиватор менше, ніж обладнаний лапами, 

забивається бур'янами. 

Для обробітку запирієних полів і передпосівного обробітку 

важких та ущільнених ґрунтів придатний протиерозійний 

культиватор КПЭ-3,8А з плоскими лапами і штанговим 

пристроєм. 

Культиватори-плоскорізи (КПП-2,2, КПШ-5, КПШ-9) 

використовують для розпушування ґрунту із залишенням на 

його поверхні стерні. Робочим органом їх є плос-корізальні 

лапи з шириною захвату 0,97 м. 

Вибір типу культиваторів і робочих органів залежить від 

особливостей ґрунту, біології рослин і погодних умов. У 

посушливих південних районах, особливо в другій половині 

літа, для розпушування чистих парів використовують 

культиватори, якими можна обробляти ґрунт на невелику 

глибину, найменше висушуючи його і залишаючи вирівняну 

поверхню. Це культиватори з ножеподібними робочими 

органами (ножові) і дротяні (для обробітку чистого пару) тощо. 

У дротяних культиваторів робочим органом є сталева 

дротина, натягнута на крайні зуби залізної борони. Вона 

підрізує коріння бур'янів і розпушує верхній шар ґрунту на 

глибину 2-3 см, залишаючи після себе рівну поверхню ріллі. Їх 

доцільно застосовувати в посушливій зоні перед сівбою 

дрібнонасінних культур. 

Боронування - поверхневий обробіток, який забезпечує 

кришіння, розпушування, часткове перемішування і 

вирівнювання поверхні ґрунту. Виконують його зубовими, 

сітчастими, пружинними, голчастими боронами, ротаційними 

мотиками та шлейф-боронами. Робочими органами борін є 

зуби квадратного, круглого, ромбоподібного перерізу, а також 

ножеподібні й лапчасті. 
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Прямокутні зуби застосовують у важких, а круглі - в легких 

борін. Ножеподібні зуби легко заглиблюються в ґрунт і менше 

його розпилюють, але недостатньо розпушують і майже не 

перемішують. 

Зуби, які мають квадратну форму перерізу, заточують 

несиметрично - одне ребро пряме, а решта скошені. На рамі їх 

закріплюють прямим ребром в одному напрямку, а борона 

може працювати в двох протилежних напрямках. Якщо борону 

встановлюють так, щоб працювали прямі ребра, то вона 

розпушує ґрунт на всю глибину ходу зуба; якщо ж працюють 

скошені ребра, то ґрунт розпушується тільки верхньою 

частиною зуба до скошеної частини, а шар, який лежить нижче 

від скосу, ущільнюється скосом зубів на глибину 3-4 см. 

Робочим органом звичайної зубової борони є нерухомий 

короткий сталевий зуб, який заглиблюється в ґрунт і розпушує 

його. Дія зуба визначається глибиною, на яку він проникає в 

ґрунт, а також щільністю ґрунту. Кожний зуб розпушує 

поблизу від себе таку площу, яка в розрізі являє собою 

рівнобедрений трикутник. Зуби повинні бути розставлені так, 

щоб трикутники лише сходилися, щоб між ними не залишилося 

вільного місця і щоб вони один другого не перекривали (рис. 

19). На рамах зуби кріплять так, щоб кожний із них робив слід і 

між ними була однакова відстань. 

 

Рис. 1.27. Схема роботи зубової борони: 1 - зуби поставлені 

правильно; 2 - зуби поставлені занадто далеко; 3 - зуби 

поставлені занадто близько 
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Якість боронування залежить від маси борін, форми зубів, 

кута їхнього проникнення в ґрунт, вологості ґрунту, довжини 

тяг та швидкості руху агрегата. 

Залежно від маси, яка припадає на один зуб, борони 

поділяють на важкі, середні й легкі. Важкі борони (тиск на 

один зуб 1,5-2 кгс) більше й глибше (на 5-8 см) розпушують 

ґрунт. Середні борони (тиск на один зуб 1-1,5 кгс) розпушують 

ґрунт на глибину 4-6 см. Для останнього вирівнювання ґрунту 

перед сівбою і після сівби, а також для знищення кірки на 

посівах використовують легкі посівні борони (тиск на один зуб 

0,5-1,0 кгс), які розпушують ґрунт на глибину 2-3 см. Тиск на 

зуби борін можна збільшувати додатковим вантажем. Велике 

значення має довжина зубів і кут, під яким вони входять у 

ґрунт. Якщо вони занадто довгі, глибина боронування буде 

надмірною, а поверхня ґрунту недостатньо вирівняною. Прямо 

поставлені зуби краще розбивають грудки, а нахилені вперед 

більше заглиблюються в ґрунт і добре вичісують кореневища 

пирію. Нахил зубів уперед потрібний тоді, коли боронами 

обробляють важкі задернілі ґрунти. Якщо нахил зубів 

спрямований назад, то глибина обробітку ґрунту зменшується. 

У звичайних борін кут нахилу зубів постійний, але є й 

спеціальні важільні борони, в яких кут входження зубів у ґрунт 

можна змінювати. 

Ґрунт слід боронувати в спілому стані, коли його вологість 

становить 40-60% повної вологоємкості. При більшій вологості 

можна боронувати тільки піщані ґрунти. Якщо боронують 

сухий ґрунт, особливо важкий за гранулометричним складом, 

то грудки його не подрібнюються, а лише переміщуються по 

поверхні поля. Якщо такий пересохлий ґрунт боронувати в 

кілька слідів, то на поверхні будуть нагромаджуватися більші 

частки, а на певній глибині - менші, що маже стати причиною 

утворення шкідливої глибокої (внутрішньоґрунтової) кірки. Не 

можна боронувати дуже вологий ґрунт, бо він не розпушується, 

а мажеться і ущільнюється; при настанні сухої погоди твердіє і 

пересихає. 
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Боронування дає найкращі результати, коли його проводять 

під кутом до напрямку оранки. При боронуванні вздовж оранки 

ґрунт розпушується гірше, недостатньо розрівнюється, борони 

горнуть його вперед. Якщо боронують упоперек оранки, то 

внаслідок нерівного і неспокійного руху борін ґрунт 

розпилюється більше. 

Важливе значення має й техніка причеплення борін до 

трактора (довжина причіпних ланцюгів для зубових борін). Не 

можна боронувати при коротких тягах (або коротких 

посторонках при кінній тязі), бо при цьому зуби менше 

заглиблюються в ґрунт і якість обробітку значно погіршується. 

Довжина тяг повинна бути такою, щоб зуби заглиблювалися на 

однакову глибину і борони рухалися плавно по поверхні поля. 

Якість боронування також залежить від швидкості руху 

агрегату. При швидкому русі грудки розбиваються краще, але 

глибина обробітку при цьому менша, ніж під час повільного 

руху. При надмірно великій швидкості рух борін (особливо 

легких) буде нерівномірним, що негативно впливатиме на 

якість боронування. Більшим буде й розпилення ґрунту. У 

спеціальних дослідах при підвищенні швидкості боронування 

до 6-7 км/год краще подрібнювалися брили, а при наступному 

збільшенні швидкості зростали коливання борін по глибині 

ходу та ширині захвату. 

Відомо три способи боронування - загінкове, фігурне і 

поперечно-діагональне. 

При загінковому боронуванні агрегати кожного разу 

виходять на край поля. Коли боронують у два сліди, то перший 

раз площу обробляють уздовж, а другий - упоперек оранки. 

Загінки при цьому способі боронування повинні мати форму 

видовжених прямокутників. Такий обробіток застосовують 

насамперед на забур'янених площах, коли бур'яни повинні бути 

виволочені на край поля. 

При фігурному боронуванні загінка за своєю формою 

наближається до квадрата. Поле при цьому боронують 

укругову, без холостих проходів. При боронуванні в два сліди 

вдруге його проводять по діагоналі до першого обробітку. 
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Фігурний спосіб можна застосовувати на площах, чистих від 

бур'янів. 

Недоліком цих обох способів (загінкового і фігурного) є те, 

що при боронуванні в два сліди один слід збігається з 

напрямком оранки, внаслідок чого ґрунт нерівномірно 

розпушується і гірше вирівнюється. Крім того, при загінковому 

боронуванні мають місце і холості проходи. 

Кращим у цьому відношенні є поперечно-діагональне 

боронування. За такого способу напрямок руху зубів борони не 

збігається з напрямком оранки, що поліпшує якість 

розпушування ґрунту і забезпечує краще вирівнювання 

поверхні поля. 

Борони використовують для весняного розпушування і 

вирівнювання зябу, для підготовки ґрунту перед сівбою і 

вирівнювання після сівби, після коткування котками з 

гладенькою поверхнею, для знищення кірки і сходів бур'янів 

після сівби (до і після з'явлення сходів культурних рослин), для 

боронування озимих зернових і багаторічних трав навесні, під 

час обробітку чистих і зайнятих парів тощо. 

Для знищення кірки на посівах борони слід замінювати 

ротаційними мотиками, робочими органами яких є диски з 

голчастими зубами. 

Диски, вільно накладені на вал, під час руху мотики 

заглиблюються голками в ґрунт і знищують кірку без значного 

розпилення ґрунту. Глибину обробітку ротаційною мотикою 

можна регулювати спеціальними важелями. На 1 м2 мотика 

робить 150 уколів. При цьому кірка знищується без 

переміщення часток ґрунту, що є цінним у роботі мотики, яка 

значно менше, ніж зубові борони, пошкоджує сходи 

культурних рослин. Проте недоліком ротаційної мотики є те, 

що вона слабо знищує сходи бур'янів. 

На окультурених ґрунтах для післяпосівного боронування 

картоплі, кукурудзи та інших просапних культур застосовують 

сітчасті борони БСП-4,0, які виготовляють із сталевого дроту 

діаметром 7-10 мм. У них кожний зуб може рухатися 

незалежно від інших, тому вони краще копіюють поверхню 



102 

 

поля. Сітчастими боронами знищують сходи бур'янів і 

розпушують ґрунт, не пошкоджуючи сходів культурних 

рослин. Маса цих борін значно менша від маси звичайних, 

тому вони обробляють ґрунт неглибоко, що зменшує ступінь 

пошкодження сходів культури. Крім цього, для суцільного 

післясходового розпушування ґрунту і знищення сходів 

бур'янів, застосовують легкі посівні борони ЗБП-0,6, або 

райборонки З-ОР-0,7. 

Борона голчаста БИГ-3А призначена для весняного й 

осіннього розпушування ґрунту на глибину 4-11 см, покритого 

стернею чи іншими рослинними рештками, з метою 

збереження вологи в ґрунті, загортання насіння бур'янів і 

знищення падалиці культурних рослин без руйнування стерні, а 

також для вирівнювання мікрорельєфу, створеного попереднім 

обробітком. Борона може працювати з активним розміщенням 

робочих органів на ущільнених ґрунтах і пасивним - на легких 

та середніх. 

Для розпушування ґрунту, покритого стернею та іншими 

рослинними рештками, з метою збереження вологи в ґрунті, 

загортання насіння бур'янів і частинок культурних рослин, 

вирівнювання нерівностей від попереднього обробітку, для 

весняного боронування озимих та просапних культур, 

передпосівного обробітку ґрунту на зораних полях і догляду за 

багаторічними травами використовують борону-мотику 

голчасту БМШ-15. Робочими органами її є 157 голчастих 

дисків, скомплектованих у батареї секцій. Глибина обробітку 

ґрунту - до 10 см. Ефективність цієї борони дуже висока в 

районах прояву вітрової ерозії. 

Пружинні борони застосовують для обробітку запирієних і 

кам'янистих ґрунтів та ділянок після вирубування лісу. 

Робочим органом цього типу борін є зігнута пружиною сталева 

пластинка. За своєю конструкцією пружинні борони нагадують 

пружинні культиватори, від яких вони відрізняються лише тим, 

що не мають коліс. Ці борони мають такі самі недоліки, як і 

пружинні культиватори, тому використовують їх лише в разі 

необхідності. 
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Шлейфування - захід, яким вирівнюють поверхню ґрунту і 

подрібнюють великі грудки і брили. Його застосовують в 

основному навесні для зменшення випаровування вологи, 

вирівнювання гребенів на полях, виораних восени. 

Шлейфування проводять шлейфами, які складаються з ножа 

(струга), зубового бруса та кількох рядів сталевих кутників або 

дерев'яних брусків. Найбільш поширені металеві шлейф-борни 

ШБ-2,5. 

Збільшення вологості ґрунту від застосування шлейфування 

та рівномірніше, порівняно з боронуванням, загортання насіння 

створюють сприятливі умови для появи дружних сходів 

культурних рослин, для проростання насіння бур'янів у 

верхньому шарі ґрунту, сходи яких знищують наступним 

обробітком ґрунту. Дуже важливо й те, що на вирівняному 

після шлейфування полі підвищується якість сівби, 

полегшується догляд за посівами і збирання врожаю. 

Ефективність роботи шлейфів при ранньовесняному 

боронуванні залежить від гранулометричного складу і 

структурного стану, гребенястості, вологості та засміченості 

ґрунту. 

Шлейфи краще працюють на легких і структурних ґрунтах і 

гірше - на важких і розпилених. Ефективність шлейфування 

підвищується при достатній гребенястості ріллі з висотою 

гребенів 2-4 см; якщо ґрунт протягом зими заплив і 

гребенястість майже не збереглася, тоді шлейфування буде 

малоефективним. Поліпшити умови використання шлейфів у 

таких випадках можна попереднім боронуванням. Не можна 

шлейфувати на дуже вологих і сухих ґрунтах. Для успішної 

роботи шлейфів поле повинно бути чистим від бур'янів. Під час 

переміщення шлейф-борони по полю, під кутом 45° до 

напрямку оранки, ніж зрізує гребені на ріллі. Зуби бруса 

розпушують ґрунт, а шлейфи вирівнюють, зсуваючи ґрунт з 

гребенів у борозни. Ступінь зрізування гребенів регулюють 

зміною кута нахилу ножа. 

Для вирівнювання мікрорельєфу поля перед сівбою або 

перед нарізуванням ґрунтових валиків для проведення 
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промивних або запасних поливів використовують вирівнювач 

ВП-8. При навішуванні середніх або важких борін його 

застосовують для одночасного з вирівнюванням розпушування 

ґрунту. Робочими органами вирівнювача є відвали, прикріплені 

до рам секцій. 

Коткування - обробіток ґрунту котками, які забезпечують 

подрібнення брил і великих грудок, ущільнення та деяке 

вирівнювання поверхні ґрунту. Застосовують його для того, 

щоб вирівняти поверхню ґрунту, забезпечити рівномірне 

загортання і кращий контакт насіння з твердою фазою ґрунту 

для швидкого його набухання, проростання і дружного 

з'явлення сходів рослин, поліпшити теплові умови ґрунту і 

зменшити втрати води конвекційно-дифузним механізмом. 

Головне завдання коткування полягає не в тому щоб 

ущільненням підтягнути вологу ближче до поверхні, а в тому, 

щоб у посушливих умовах якомога повніше зберегти її від 

фізичного випаровування ґрунтом. 

Дослідження показали, що при вологості ґрунту, нижчому 

ніж 60-70% ПВ (польові вологоємкості), пересування по 

капілярах вологи в рідкій формі практично відсутнє і за цих 

умов відбувається плівчасто-менісковий рух води. Втрата 

вологи при такому інтервалі зволоження ґрунту відбувається 

головним чином внаслідок конвекційно-дифузного току - в 

пароподібному стані, інтенсивність якого визначається 

ступенем розпушування ґрунту. Із збільшенням розпушеності 

конвекційно-дифузний тік вологи значно більший, ніж за умов 

ущільнення. Тому ущільнений прошарок, створений 

коткуванням, необхідно розглядати як фільтр, який знижує тік 

пароподібної вологи і дещо затримує її у цьому прошарку. 

Коткування після першої весняної культивації і перед сівбою 

можна здійснювати в одному агрегаті з культиватором. Різниця 

може бути в тому, що після першої культивації бажано 

коткувати кільчастим котком, а перед сівбою - котками з 

гладенькою поверхнею. 

Робочими органами котка є гладенька чи ребриста 

циліндрична поверхня або диски із шпорами чи зубцями, 
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складені в батареї. Найкраще зарекомендували себе котки з 

дисками, що мають шпори і зубці. Такі робочі органи 

забезпечують підпо-верхневе ущільнення і поверхневе 

розпушування. 

За масою котки бувають легкі (0,05-0,2 кг/см2), середні (0,3-

0,4 кг/см2) і важкі (понад 0,5 кг/см2). Кращі результати в 

більшості випадків досягаються при роботі середніми котками. 

Котки з гладенькою циліндричною поверхнею ущільнюють в 

основному верхній шар ґрунту і слабко діють на глибші шари. 

Кращими вважають трисекційні котки - вони більш придатні 

для роботи на полях з нерівною поверхнею. Ширина захвату 

секцій таких котків має становити 1,25-1,5 м, а діаметр - 40- 50 

см. Маса котка повинна бути 300-400 кг на 1 м його ширини 

захвату при коткуванні сухого ґрунту і 100-150 кг, якщо верхні 

шари ґрунту достатньо зволожені. У виробництві поширені 

трисекційні водоналивні котки ЗКВГ-1,4, СКГ-2-2 і СКГ-2-3 з 

діаметром циліндрів 50-70 см. Залежно від кількості води тиск 

водоналивного котка на ґрунт можна змінювати від 2,3 до 6 кг 

на 1 см ширини захвату. 

Кільчасті котки складаються з металевих кілець, насаджених 

на одну вісь. Поверхня їхня ребриста. Вони мають три секції. 

Ширина захвату кожної у великого тракторного котка 

становить 3, а у малого - 1,25 м. Тиск на 1 см ширини захвату 

коливається в межах 2,4-4,2 кг. При однаковій масі кільчасті 

котки ущільнюють ґрунт на більшу глибину, ніж котки з 

гладенькою поверхнею. Масу котка регулюють зміною 

кількості баласту у ящиках на батареях. 

Кільчасто-шпорові котки ЗККШ-6А краще ущільнюють 

ґрунт і подрібнюють брили, ніж звичайні кільчасті, одночасно 

розпушуючи поверхневий шар ґрунту. Робочими органами їх є 

відлиті сталеві диски, по колу обода яких з обох боків 

рівномірно розміщені клиноподібні шпори. Тиск робочих 

органів котка на ґрунт регулюють зміною маси баласту в 

ящиках. 

Щоб надати орному шару оптимальної щільності і будови 

(1,1-1,3 г/см3), необхідно після передпосівного розпушування 
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ґрунт ущільнювати. Якщо верхній шар має вологість 25% від 

маси абсолютно сухого ґрунту, коткування слід проводити 

котками з тиском 0,4-0,5 кг/см2, а при більшій вологості - 0,2 

кг/см2. 

Щоб визначити тиск котка на 1 см захвату, слід його масу в 

кілограмах розділити на ширину захвату котка в сантиметрах. 

Після ущільнення поверхні поля котками з гладенькою 

поверхнею треба застосовувати посівні борони. Це зумовлено 

тим, що після таких котків поверхня ґрунту буває сильно 

ущільненою, а після кільчастих - дещо гребенястою. 

Коткування пересохлого ґрунту призводить до його 

розпилення внаслідок роздавлювання брил і грудок. При цьому 

деяка кількість неподрібнених брил буде вдавлена в ґрунт. 

Коткування перезволоженого ґрунту сильно ущільнює його, 

призводить до утворення кірки. Тільки коткування при 

оптимальній вологості ґрунту забезпечує високу ефективність 

цього заходу. 

У виробничій практиці котки застосовують у таких випадках: 

  для знищення кірки, яка іноді утворюється на посівах 

до з'явлення сходів (рубчасті або кільчасті котки); 

  за недоброякісного обробітку ґрунту, коли коткування 

застосовують для подрібнення брил; 

 після сівби буряків, кукурудзи гороху, проса, гречки, 

багаторічних трав, рідше - ранніх ярих зернових; 

 перед сівбою при висіві дрібного насіння багаторічних 

трав і льону, а також буряків; 

 перед сівбою з метою ущільнення ґрунту, коли оранка 

проведена незадовго до сівби, що має велике значення при 

сівбі озимих по зайнятих парах і після не-парових 

попередників; 

 при весняному догляді за озимими при їхньому 

випиранні (рубчасті котки); 

 для руйнування висячої льодової кірки на посівах 

озимих чи багаторічних трав (кільчасті котки). 

Підгортання - захід, за якого здійснюється розпушування і 

двобічне розсування ґрунту без перевертання верхнього шару 
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культиваторами з підгортачами. Останні забезпечують 

привалювання ґрунту до основи стебел картоплі, капусти, 

кукурудзи та інших культур, а також нарізування поливних 

борозен і формування гребенів висотою до 25 см. Для 

підгортання картоплі та інших культур використовують також 

культиватори, робочими органами яких є лапи-полиці. 

При підгортанні таких культур, як картопля, кукурудза, 

збільшується об'єм розпушеного ґрунту, поліпшується його 

аерація, нагромаджуються поживні речовини. У картоплі 

утворюються додаткові бульби, а в кукурудзи - додатковий 

ярус кореневої системи. Гребені в рядках сприяють кращому 

прогріванню ґрунту, швидкій втраті зайвої вологи. 

Великий агротехнічний ефект від підгортання одержують 

при поливах і в районах достатнього зволоження. За умов 

недостатнього зволоження, в суху погоду цей захід не 

рекомендується. Підгортання, як і культивація, припиняється 

при змиканні рослин просапних культур у міжряддях. 

Малування - обробіток ґрунту малою, який забезпечує 

вирівнювання його з одночасним ущільненням. Мала являє 

собою оббиту залізом дошку або брус шириною близько 20 см і 

товщиною майже 10 см, який кріплять двома тягами до 

трактора. Під час руху мала зсуває гребені й великі грудки, 

розминає їх, зміщує в зниження, а також втискує в ґрунт. Цей 

захід застосовують для підготовки поля до сівби і наступних 

поливів рису. 

§2. Робочі органи борін, культиваторів для суцільного 

обробітку ґрунту та котків. 

Борони застосовують для розпушення ґрунту, подрібнення 

грудок, вирівнювання поверхні поля, знищення і вичісування 

бур’янів, руйнування ґрунтової кірки та ін. Залежно від типу, 

конструкції робочих органів борони поділяються на зубові та 

дискові. 

Зубові борони мають робочі органи у вигляді зубів, нижня 

частина яких робоча. Зуби закріплюють на жорсткій або 
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шарнірній рамі. Остання складається з окремих ланок з 

робочими органами, якi шарнірно з’єднані між собою. 

Зуби борін бувають прямі (Рис. 1.28, а, б, в, д, е, к, м), лапчасті 

(г) та криволiнiйнi на пружинному стояку (ж). 

Поперечний переріз зубів буває квадратний (а), круглий (б, д i 

к), еліпсоподібний (в) i прямокутний (е, ж). 

Зуби квадратного, круглого i еліпсоподібного перерізів у 

нижній частині загострені. Зуб квадратного перерізу має в 

нижній частині зріз. При роботі квадратний зуб переміщується 

ребром або косим зрізом у напрямку руху. Прямокутні зуби 

розміщують вузькою або широкою гранню у напрямку руху, а 

елiпсоподiбнi – закругленим боком. 

 

Рис.1.28. Робочі органи борін: 

а – зуб квадратного перерізу; б – зуб круглий; в – зуб овальний; 

г – лапчастий зуб; д – зуби сітчастої борони; е – ножеподібні 

зуби; є – зуб прополювальної борони; ж – пружинний зуб; з – 

голчастий диск; і – диск з ножами; к – секція пружинної 

борони; л – секція роторна з ножеподібними зубами; м – ротор 

з прутковими зубами. 
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Під час руху зуби борін працюють як двогранний клин. 

Переднім ребром вони розрізають ґрунт, а боковими гранями 

розводять ґрунт на боки та переміщують його. Зуби на бороні 

розміщують рядами, але із зміщенням у сусідніх рядах. Щоб 

борона не забивалась грудками, рослинними рештками, зуби в 

ряду розміщують на відстані один вiд одного не менше 15 см. 

Залежно вiд тиску на один зуб, борони з жорсткою рамою, 

поділяються на важкі (16 – 20 Н.), середні (11 – 15 Н.) i легкі (6 

– 10 Н.). При русi борін кожен зуб повинен робити свою 

борозну. Відстань між сусідніми борознами залежить від 

конструкції борони i знаходиться найчастіше в межах вiд 22 до 

55 мм. Глибина обробітку становить 3 – 10 см. Вона залежить 

вiд маси борони i довжини з’єднувальних повідків. 

Для борін з квадратними зубами глибина ходу залежить ще і 

вiд розміщення косого зрізу зуба до напрямку руху. 

Після проходу борони глибина борозен не повинна бути більше 

3 – 4 см., а розмір грудок – не більше 5 см. 

При обробітку боронами озимих культур кількість 

пошкоджених рослин не повинна перевищувати 3%. 

Агрегатують борони за допомогою зчіпок С-11У, СП-16А, СГ-

21, а також приєднують до культиваторів, сівалок та плугів. 

Борона зубова важка швидкісна БЗТС-1,0 (рис. 1.29, а) 

призначена для розпушення ґрунту і вирівнювання поверхні 

поля, розбивання грудок, вичісування бур'янів, боронування 

озимих і технічних культур, обробітку луків і пасовищ. 

Борона складається із поздовжніх, розміщених під кутом 

планок, які перетинаються між собою і в передній та задній 

частині з'єднані з поперечними планками. Останні мають 

пристосування (гачки, загнуті кінці поздовжніх коротких 

планок) для з'єднання з причіпними пристроями зчіпок, ваг 

тощо. У місцях перетину планок встановлено двадцять зубів 

квадратного перерізу 16x16 мм. Нижній, робочий кінець зуба 

загострений і має однобокий зріз. Зуби на бороні розміщені 

таким чином, що при роботі борони кожний з них робить на 

поверхні поля окрему борозну. Відстань між борознами - 50 

мм. Тиск на один зуб борони становить близько 20 Н. Глибина 
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обробітку - 6-8 см. Ширина захвату - 0,98 м. Робоча швидкість 

- до 12 км/год. Продуктивність - до 0,7 га/год. 

Борону зубову середню швидкісну БЗСС-1,0 застосовують для 

розпушення верхнього шару ґрунту, вирівнювання поверхні 

поля, руйнування ґрунтової кірки, подрібнення грудок, 

знищення бур'янів та боронування посівів. За конструкцією 

вона подібна до важкої зубової борони БЗТС-1,0. 

Тиск на один зуб борони становить близько 15 Н. Ширина 

захвату -0,98 м. Глибина обробітку - 6-8 см. Робоча швидкість - 

до 12 км/год. 

 

Рис. 1.29. Борони зубові 

а - БЗТС-1,0; б - сітчаста БСО-4; в - шлейф-борона ІПБ-2,5; 1 

— планка рами; 2 — зуб; 3 - тяговий гачок; 4 — брус начіпного 

пристрою; 5 - стояк пристрою; 6 — кронштейн; 7 — ланцюг; 

8 - рамка; 9 — сітка із зубами; 10 — шлейф; 11 - важіль 

регулятора похилу ножа;12 — зубовий брус; 13 — ніж; 14 – 

штельвага 
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Борони посівні ЗБП-0,6А і ЗБЗЛ-1 призначені для розпушення 

ґрунту, загортання в ґрунт насіння і мінеральних добрив, 

боронування посівів, руйнування ґрунтової кірки, знищення 

бур'янів. 

Борона ЗБЗЛ-1 складається з трьох ланок та причіпного 

пристрою. Кожна ланка має плоску, утворену з поздовжніх та 

поперечних планок, 'аму. На перетині планок закріплені зуби 

круглого перерізу діаметром * мм. Нижня частина зуба 

загострена на конус. 

У передній частині ланки розміщені дві планки з вушками 

для з'єднання з причіпним пристроєм борони. 

Борона легка, тиск на один зуб становить близько 10 Н. 

Відстань між двома суміжними слідами зубів - 30 мм. 

Глибина обробітку ~ До 50-60 мм. Ширина захвату - 1,77 м. 

Робоча швидкість - до 7 км/год 

Борона зубова полегшена ЗОР-0,7 призначена для 

розпушення ґрунту під посіви цукрових буряків та 

дрібнонасінних культур, вирівнювання поверхні поля, 

руйнування кірки на поверхні ґрунту, знищення бур'янів тощо. 

Вона складається з трьох ланок, що приєднані до причіпного 

пристрою. Кожна ланка має плоску раму із з'єднаних між 

собою трьох поздовжніх і чотирьох поперечних планок. 

На перетині планок закріплено двадцять зубів. 

Глибина обробітку - 20-40 мм. Ширина захвату - 2,21 м. 

Робоча швидкість - до 7 км/год. 

Борона важка ЗБНТУ-1,0 призначена для розпушення ґрунту 

після оранки, руйнування грудок, знищення бур'янів. Вона 

складається з трьох окремих ланок та причіпного пристрою. У 

передній частині кожної ланки є два тягових гачки для 

приєднання ваги. Рама плоска, планчаста. 

Робочі органи - зуби еліпсоподібного перерізу. Завдяки 

зниженій точці приєднання тяг причіпного пристрою на 65 мм 

забезпечується більш рівномірна глибина розпушення ґрунту. 

Глибина обробітку - до 80 мм. Відстань між двома суміжними 

слідами зубів - 49 мм. Ширина захвату - 2,89 м. Робоча 

швидкість - до 12 км/год. 
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Сітчаста борона БСО-4А (рис. 1.30, б) забезпечує знищення 

бур'янів, розпушення верхнього шару ґрунту, руйнування 

ґрунтової кірки на посівах у період появи сходів та боронування 

гребеневих посадок картоплі. 

Ворона двосекційна. Кожна секція має рамку прямокутної 

форми. У передній частині рамки приварений кронштейн (тяга) 

для з'єднання її з брусом начіпного пристрою, а в середній 

частині закріплені розкоси з кронштейнами для приєднання 

транспортних тяг (ланцюгів). 

У середині рамки прикріплена ланцюгами сітка з ланок у 

вигляді сталевих прутків із загостреними або тупими кінцями - 

зубами (див. рис. 1.29, д). Ланки зубів з'єднані між собою 

шарнірно. Це забезпечує добре пристосування робочих органів 

до рельєфу поля. 

Під час роботи борони передні і задні зуби повинні 

заглиблюватись однаково, а транспортні тяги (ланцюги) - 

провисати, щоб забезпечувалось копіювання бороною поверхні 

поля. 

Відстань між двома суміжними слідами зубів - 22 мм. 

Глибина обробітку - 40-90 мм. 

Ширина захвату - 4,2 м. Робоча швидкість - до 9 км/год. 

Продуктивність - до 2,9 га/год. 

Шлейф-борона ШБ-2,5 (рис. 1.29, в) призначена для 

весняного поверхневого вирівнювання і розпушення поверхні 

поля, закриття вологи. 

Шлейф-борона складається з двох секцій. Кожна секція має 

ніж 13 шириною 60 мм, брус 12 із приєднаними до нього зубами 

та чотири сталевих кутники (шлейфи) 10, які шарнірно з'єднані 

один з одним. Обидв секції приєднані ланцюгами до бруса ваги. 

При переміщенні шлейф-борони по полю (під кутом 45° до 

напрямку оранки) ніж 13 зрізує гребені киб, зуби бруса 12 

розпушують ґрунт, а кутники переміщують ґрунт з гребенів у 

борозни. Ступінь зрізування гребенів регулюють зміною кута 

похилу ножа за допомогою важеля. 

Ширина захвату борони - 2,5 м, робоча швидкість - до 8 

км/год. 
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Борони пружинніширокозахватні БПІП-8, БПН-8,4, БП-9,1, 

БП-12, БГО-12, ЗБР-24 призначені для поверхневого 

розпушення ґрунту, закриття вологи, вирівнювання і 

розпушення з видаленням бур'янів, обробітку посівів озимих 

культур навесні, досходового боронування та ін. 

Борона БПІП-8начіпна, складається з центральної секції і 

двох бокових - лівої і правої. Центральна секція складається з 

чотирьох робочих пружинних секцій (борін), а бокові - мають 

по дві. 

Рама основної центральної секції спирається на два опорних 

колеса. Бокові секції з'єднані з основною шарнірно. Вони 

переводяться у транспортне положення вгору гідроциліндрами. 

Кожна робоча пружинна секція (борона) підвішена за 

допомогою ланцюгів до поздовжніх брусів 4 (рис. 1.31) рами. 

 
Рис. 1.30. Загальний вигляд частини секцій пружинної 

борони ЗБР-24 (а) і схема секції борони БПІП-8: 

1 - робоча секція; 2 і 7 - пружинні зуби; 3 - опорне колесо; 4 - 

бруси підтримки; 5 і 6 - ланцюжки; 8 - рамка; 9 - важіль 

регулювання нахилу зубів 

 Пружинна робоча секція складається з рамки 8, пружинних 

подвійних зубів 7, що закріплені на трубчастих осях і 

важільного механізму. Важелем 9 повертають осі і змінюють 

кут похилу пружинних зубів до горизонту. Ширина захвату 
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робочої пружинної секції -їм. Глибина обробітку ґрунту - 4-10 

см. 

Ширина захвату борін БПІП-8, БПН-8,4, БП-9,1, БП-12 і ЗБР-

24 відповідно 8, 8,4, 9,1, 12 і 24 м. 

Робоча швидкість пружинних борін - до 9-10 км/год. 

Голчасті борони застосовують для поверхневого розпушення 

полів, покритих стернею та іншими рослинними рештками, 

загортання насіння бур'янів, падалиці культурних рослин, 

вирівнювання мікронерівностей, передпосівного обробітку 

ґрунту, весняного боронування озимих культур, руйнування 

ґрунтової кірки та ін. 

Робочим органом голчастих борін є диск із криволінійними 

(див. рис. 1.29, з) або прямолінійними зубами (голками). Диски 

монтують на осі, утворюючи батарею. Батарея може мати один 

або два ряди дисків, їх кріплять до рами. Борони агрегатують 

так, щоб голки були спрямовані опуклим боком у напрямку 

руху (обробіток посівів, мала глибина 

обробітку) або навпаки, вигнутим боком у напрямку руху 

(інтенсивне розпушення ґрунту, знищення бур'янів тощо). 

Борона голчаста БИГ-ЗА(рис. 1.31, а) складається з 

передньої і задньої секцій голчастих дисків, двох опорних 

пневматичних коліс 10, рами 1, механізмів вирівнювання, 

гідроциліндра і причіпного пристрою.З 4 

Кожна секція має ліву та праву батареї 7. Батарея складається 

з голчастих дисків 9 діаметром 550 мм, що встановлені на 

квадратній осі з кроком 177 мм. Диск має дванадцять 

криволінійних загострених голок. 

Батареї кріпляться до рами за допомогою вертикальних 

кронштейнів. До останніх прикріплені чистики, щоб батареї не 

забивалися ґрунтом і рослинними рештками. 

Приєднують борону до трактора за допомогою причіпного 

пристрою. Вирівнюють раму в горизонтальній площині 

механізмом вирівнювання 4. 

При роботі борони голчасті диски 9 (рис. 131, б) 

перекочуються по поверхні поля, заглиблюються у ґрунт на 4-6 

см, розпушують верхній шар ґрунту, загортають насіння 
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бур'янів, падалиці. На поверхні поля залишається біля 75% 

стерні, що дуже важливо для районів, де має місце вітрова 

ерозія. 

 
Рис. 1.31.Борона голчаста БИГ-ЗА (а) і робоча секція борони-

мотики 

1 - рама; 2 — задня секція; 3 — розпірка; 4 — механізм 

підіймання; 5 — рукоятка; 6 - гідроциліндр; 7 - батарея 

голчастих дисків; 8 - серга; 9 і 11 – голчасті диски; 10 - 

опорне колесо; 12 і 14 - батареї секції; 13 -рама секції. 

 БМПІ-15 (в): біг- робочі процеси голчастого диска і секції 

борони; 

Борона забезпечує роботу з активним переміщенням 

дисків (на щільних ґрунтах) або пасивним (на легких і 

середніх ґрунтах). Це досягається шляхом переміщення 

причіпного пристрою на передню або задню частину 

рами. 

Батареї голчастих дисків встановлюють з кутом атаки 0, 

8, 12 і 16°. Із збільшенням кута атаки збільшується 

глибина обробітку ґрунту. 
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Ширина захвату борони -Зм. Робоча швидкість - до 12 

км/год. Продуктивність - до 2,6 га/год. 

Борона-мотика БМІП-15 складається з робочих секцій 

(рис. 1.31, в), кареток, бокових брусів, рами з двома 

опорними колесами і тяг. 

Робочі секції батарей приєднують до бокових брусів 

шарнірне. Кожна секція складається з передньої 12 і 

задньої 14 батарей голчастих дисків. Диски 11 змонтовані 

на квадратній осі і між ними встановлені проміжні втулки. 

Діаметр дисків становить 550 мм. 

Рама борони має поздовжній брус, до якого приварені 

балки. У задній частині рами розміщені два ходових 

пневматичних колеса. 

Боковий брус борони складається з бруса, кронштейнів, 

понижувачів та кронштейнів гідроциліндра. 

Каретка являє собою конструкцію із поздовжніх 

брусків, надставки і самоустановних чотирьох 

пневматичних коліс. Вона з'єднується з боковим брусом 

борони. 

За допомогою жорстких тяг батареї борони 

встановлюють з кутом атаки О, 5, 10, 15 і 20°. 

 

Дискові борони поділяють на легкі, важкі (польові, садові) i 

важкі болотні. Робочими органами дискових борін є сферичні i 

плоскі (Рис.1.32, а, б, в, г) диски. По периметру диски 

загострені. Вони можуть бути суцiльнi i з вирізами. Суцiльнi 

сферичні диски встановлюють на польових i легких садових 

боронах, а вирiзнi – на важких польових, садових і болотних. 

Вирiзнi диски краще розпушують ґрунт і подрібнюють 

рослинні рештки завдяки вирізам у дисках. 
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Рис.1.32. Диски борін i схеми з’єднання дискових батарей: 

а - сферичний; б - сферичний з вирізами; в - плоский; г - плоскі 

зірчасті; д, е, є, ж - схеми з’єднання батарей 

Диски збирають у батареї, якi встановлюють на рамі у два ряди 

під кутом α до напрямку руху (кут атаки). 

Батареї можуть розміщуватись симетрично i несиметрично 

(Рис.1.32, д, е, є i ж). 

Дискові борони виготовляють причіпні та начiпнi. 

Робочі органи культиваторів. 
Робочими органами культиваторів є плоскорiзальнi і 

розпушувальні лапи, лапи-полички, підживлювальні ножі, 

пiдгортальнi та бороздонарiзувальнi корпуси, голчасті диски, 

зуби борін, роторів, ножі дисків тощо. 

Залежно вiд призначення лапи поділяють на прополювальні, 

розпушувальні і пiдгортальнi. 

До прополювальних лап належать однобічні (лапи-бритви), 

стрілчасті плоскорiзальнi лапи і стрілчасті універсальні, до 

розпушувальних – долотоподібні, наральникові, а до 

підгортальник – пiдгортальнi лапи, корпуси тощо. 

Однобічні плоскорiзальнi лапи призначені для підрізування 

бур’янів і розпушування ґрунту на глибину до 6 см. 

Лапа складається із стояка (Рис.1.33, а), горизонтальної 

частини з лезом та щоки. Щока запобігає присипанню ґрунтом 

рослин. Бувають праві і ліві лапи. Перші встановлюють із 
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правого боку рядка, а другі з лівого. Лезо лап заточують зверху 

під кутом 8...10°. Товщина леза повинна бути не більше 0,5 см. 

Кут γ між лiнiєю леза і щокою 28...32°, кут ε встановлення 

площини леза до горизонту – 15°. Його називають кутом 

подрібнення. 

При перемiщеннi лапи в ґрунті її лезо переріза коріння 

бур’янів, підрізає шар ґрунту який переміщується по робочій 

поверхні лапи, подрібнюється і частково переміщується. 

Ширина захвату лап – 85, 120, 150, 165 і 250 мм. 

Стрілчасті плоскорiзальнi лапи (Рис.1.33, б) застосовують 

для обробітку ґрунту на невелику глибину (до 6 см) і 

незначного його розпушення. Лапи характеризують кутом 

розхилу 2γ (60 або 70°). Використовують лапи з шириною 

захвату 145, 150 1 260 мм. 

Стрілчасті універсальні лапи (Рис.1.33, в) підрізують бур’яни 

та інтенсивно розпушують ґрунт на глибину до 12 см. Їх 

застосовують для суцільного обробітку ґрунту та обробітку 

міжрядь. 

Кут розхилу 2γ між різальними кромками лез становить 60 i 

65°. Кут подрібнення ε = 28...30° характеризує розпушувальну 

здатність лапи. Ширина захвату лап – 220, 250, 270, 330, 380 і 

410 мм. 

Розпушувальні долотоподібні лапи (Рис.1.33, г) застосовують 

для розпушування міжрядь зв’язних і щільних ґрунтів на 

глибину до 16 см. Нижня частина лапи загнута вперед i має 

загострений носок у вигляді долота шириною 20 мм. Така лапа 

досить добре заглиблюється у ґрунт i при перемiщеннi 

деформує й розпушує його на всю глибину без винесення 

вологого шару на поверхню поля. 

Оборотні та односторонні розпушувальні лапи (Рис.1.33, д і 

е) встановлюють на культиваторах для суцільного обробітку 

ґрунту. Вони бувають на пружинних стояках і на жорстких. 

Оборотна лапа загострена з обох кінців. При затупленні одного 

кінця лапу повертають на інший. Товщина леза не повинна 

бути більше 1 мм. Ширина захвату лап – 30...60 мм. Глибина 
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обробітку лап на жорстких стояках – до 22...25 см., а на 

пружинних – 10...12 см. 

Пружинні зуби (Рис.1.33, є) застосовують для розпушення 

ґрунту у захисних зонах i міжряддях. Рамку з пружинними 

зубами прикріплюють шарнірно до тримача просапного 

культиватора. 

Штанговий робочий орган (Рис.1.33, ж) застосовують для 

суцільного обробітку i розпушення, знищення бур’янів. 

Робочим органом є металевий стержень (штанга) квадратного 

перерізу зі стороною 22...25 мм. Вона переміщується у ґрунті 

на глибині до 10 см. та обертається у протилежному напрямку 

до ходових коліс культиватора. Частота обертання штанги в 

середньому – один оберт на шляху 1,1 м., довжина штанги в 

межах 2,8...3,75 м. 

Голчасті диски (Рис.1.33, з) застосовують для руйнування 

ґрунтової кірки і знищення бур’янів. Вони мають загнутi в 

один бік загострені зуби. Діаметр дисків – 350, 450 і 520 мм. 

Під час руху дисків у міжряддях i захисних зонах зуби 

заглиблюються в ґрунт на глибину до 9 см., розпушують його, 

знищують бур’яни. 

Лапи-полички (Рис.1.33, і) використовують для підрізування 

бур’янів, розпушування ґрунту і присипання бур’янів ґрунтом 

у захисній зоні рядка. Лапа складається із стояка та 

криволінійної полиці лівого або правого обертання. 

Лапи-полички встановлюють із лівого та правого боку рядка на 

відстані 25...27 см. вiд його осі. Глибина обробітку – до 6 см. 

Підживлювальний ніж(Рис.1.33, i) застосовують для 

розпушування міжрядь та загортання в ґрунт добрив на 

глибину до 16 см. 

Він являє собою розпушувальну долотоподібну лапу, до якої 

позаду прикріплена лійка для подачі добрив на дно борозни. 

Пiдгортальнi корпуси(Рис.1.33, й) призначені для підгортання 

рослин, підрізування бур’янів у міжряддях та присипання 

бур’янів у захисних зонах рядка. Корпус складається із стояка, 

двобічної полиці з розсувними крилами і носка-наральника, 

загостреного з обох боків. 
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При роботі носок-наральник корпуса підрізує ґрунт i переміщає 

його на лiву та праву робочі поверхні полиці, якi спрямовують 

його в зону рядка, утворюючи гребінь. Висота гребеня ґрунту 

регулюється переміщенням крил корпуса за висотою. 

Підгортальний корпус з решітчастою полицею (Рис.1.33, к, 

л) має в нижній передній частині замість наральника стрілчасту 

лапу, а в крилах полиць – вирізи. Стрілчаста лапа корпуса 

підрізає ґрунт у міжрядді і подає його на полиці. Частина 

ґрунту розсипається через проміжки між лапою i передньою 

частиною полиць та падає на дно борозни. Пальці крил полиць 

розпушують боки гребеня і стінки борозни. Дно борозни стає 

розпушеним. 

Для нарізування невеликих гребенів використовують однобічні 

(рис.1.33, л) пiдгортальнi корпуси (глибина обробітку – до 16 

см., висота гребеня – до 25 см.). 

Бороздонарiаувальний корпус, аричник (рис.1.33, м) 

застосовують для нарізування поливних борозен з одночасним 

внесенням мінеральних добрив. Корпус має наральник, 

двосторонню полицю, крила, лійку для добрив 6 і стояк. Ним 

нарізують борозни глибиною до 20 см. 

Ротаційна борона (Рис.1.33, н) призначена для досходового 

обробітку поля, вирівнювання вершин гребенів перед садінням, 

знищення бур’янів у міжряддях. Використовується при 

вирощуванні картоплі, коренеплодів та інших культур. 

Ротаційна борона складається із двох барабанів 10 з конічною і 

цилiндричною поверхнями, тримача 1 рамки. На поверхні 

барабанів закріплені зуби довжиною 55 мм. Кут похилу 

барабанів змінюється поворотом їх осі 7. 

Захисні щитки (Рис.1.33, о) застосовують для запобігання 

присипанню ґрунтом рослин у рядку. Щиток складається із 

металевого зігнутого листа i кронштейна для кріплення до 

гряділя робочої секції культиваторів. Розміщують його над 

рядком рослин. 

Прополювальні борінки (Рис.1.33, п) – це пружинні зуби, що 

закріплені на рамці, їх застосовують для розпушування ґрунту 

в міжряддях та захисних зонах. Встановлюють борінки на 
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просапних культиваторах, шарнірно прикріплюючи їх до 

кронштейна тримача секції культиватора з метою кращого 

копіювання рельєфу ґрунту. 
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Рис. 1.33. Робочі органи 

культиваторів. 

а – однобічна 

плоскорізальна 

прополювальна лапа 

(бритва); б – стрілчаста 

плоско різальна 

прополювальна лапа; в – 

стрілчаста лапа з 

хвостовиком; г – 

розпушувальна 

долотоподібна лапа; д – 

оборотна розпушувальна 

лапа; е – списоподібна 

розпушувальна лапа; є – 

пружинні зуби; ж – 

штанговий робочий орган; з 

– розпушувальні голчасті 

диски; і- лапа – поличка; ї – 

підживлювальний ніж; й – 

підгортальник корпус з 

циліндричною поверхнею; к 

– підгортальник корпус з 

універсальною лапою і 

пальчастими полицями; л – 

підгортальник корпус з 

однією полицею; м – 

аричник бороздонарізувач; 

н – ротаційна борінка; о – 

щиток; п – прополювальна 

борінка; р – ротор 

прополювальний; с – лапа з 

прополювальним диском; т 

– щілинонаріз; 1 – штанга; 2 

– підшипник; 3 – гряділь; 4 

– голчастий диск; 5 – 

прополювальна плоскорізна 

лапа; 6 – лійка для 

тукопроводу; 7 – вісь; 8 – 

тримач; 9 – зуби; 10 – 

барабан; 11 – пружини; 12 – 
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Ротор прополювальний (Рис.1.33, р) призначений для 

розпушення ґрунту i знищення бур’янів у міжряддях з 

мінімальними (30 – 50 мм.) захисними зонами. Складається із 

шести розпушувачів (роторів), закріплених на диску 14, 

захисного щитка 12 і кронштейна. Диск встановлений під 

кутом 20° до горизонту. Розпушувач має чотири зуби і вільно 

обертається на осі. Під час роботи ротор обертається вiд 

взаємодії зубів розпушувача з ґрунтом. Зуби розпушують 

ґрунт, захоплюють бур’яни, кидають їх на поверхню поля i 

присипають ґрунтом. 

Широкозахватна плоскорізальна лапа (Рис.1.33, с) підрізає 

бур’яни і розпушує ґрунт у міжряддях. Кут кришіння лапи – 

10°. Лапи бувають шириною 250 і 360 мм. На кінці лапи 

кріпиться прополювальний диск з ножами. Під час роботи диск 

обертається, ножі підрізують бур’яни i розпушують ґрунт. 

Глибина обробітку – 60 – 80 мм. 

Щілиноріз (Рис.1.33, т) використовують для нарізування 

напрямних щілин глибиною 27 – 30 см. Він являє собою 

плоский чересловий ніж. Щілинорізи встановлюють на 

сівалках, саджалках, культиваторах-рослинопiдживлювачах. 

Робочі органи котків. 
Котки застосовують для ущільнення та вирівнювання поверхні 

поля, руйнування ґрунтової кірки, грудок, розпушування 

ґрунту. Ущільнення може бути поверхневе та пiдповерхневе. 

Його застосовують при передпосівному обробітку, під час 

сівби та після її проведення. 

Залежно вiд конструкції робочих органів котки поділяють на 

кільчасто-шпорові, кiльчасто-зубчастi, борончастi, котки з 

гладкою поверхнею та пруткові. 

Кільчасто-шпорові котки ЗККШ-6, КТП-7,8 призначені для 

поверхневого розпушування ґрунту з ущільненням 

пiдповерхневого шару, руйнування грудок, ґрунтової кірки та 

вирівнювання поверхні зораного поля. 

Коток ЗККШ-6 складається з трьох секцій (рис. 1.34, а). 

Кожна секція має дві дискових батареї якi закріплені на рамі в 

підшипниках. Диски в батареях розташовані у шаховому 
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порядку. На кожній секції встановлено тринадцять дисків. Таке 

розміщення сприяє самоочищенню котків вiд налипання ґрунту 

між дисками. Над рамою секції встановлені два ящики для 

баласту. 

Робочими органами котка є сталеві (чавунні) диски діаметром 

520 мм, по ободу яких з обох боків рівномірно розміщені 

клиноподібні шпори. Диски вільно встановлені на осі. Тиск 

дисків на ґрунт у межах 27 – 47 Н./см. регулюють зміною маси 

баласту в ящиках. 

Ширина захвату трьох секцій котка – 6,1 м. 

Котки кiльчасто-зубчастi ККН-2,8, КЗК-6, КЗК-10, К-10 

застосовують для вирівнювання поверхні поля, подрібнення 

грудок, ущільнення під поверхневого і розпушення 

поверхневого шарів ґрунту. 

Коток ККН-2,8 (рис.1.34, б) складається з трьох секцій. Кожна 

секція має раму, на якій встановлені на осі десять клинових 7 

діаметром 350 мм і дев’ять зубчастих 4 кілець діаметром 366 

мм. Клинові кільця вільно встановлені на валу, а зубчасті – на 

маточинах клинових кілець. 

Клинові та зубчасті кільця є робочими органами котка. Вони 

ущільнюють ґрунт на глибину до 7 см та розпушують його на 

глибину 4 см. Тиск котка на ґрунт – 25 Н./см. 
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Рис. 1.34. Котки: 

а – кiльчасто-шаровий; б – кiльчасто-зубчастий; в – 

борончастий; г – гладкий водоналивний; д і е – пруткові; 1, 5 – 

осі; 2 – диски; 3 і 6 – ящики i поверхня для баласту; 4 – зубчасті 

кільця; 7 – клиновиднi кільця; 8 – циліндр металевий; 9 – 

циліндр із зубами; 10 – прут круглий; 11 – диск; 12 – рамка; 13 

– пруток плоский зубчатий. 

 

§3.Комбіновані ґрунтообробні агрегати 

 

        Комбіновані ґрунтообробні агрегати (машини) призначені для 

виконання за один прохід кількох технологічних операцій. 

Агрегати повинні виконувати тільки такі технологічні операції, 

які суміщуються в часі без порушення агротехнічних показників 

і строків виконання. 

         Використання комбінованих агрегатів значно зменшує 

ущільнення і розпилювання ґрунту ходовими системами 
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агрегатів, скорочує строки виконання робіт, підвищує 

продуктивність праці та знижує витрати. 

    Розрізняють три основні типи комбінованих агрегатів: із 

кількох послідовно з'єднаних простих машин, кожна з яких 

виконує окрему операцію; машина з послідовно встановленими 

простими робочими органами для виконання кількох операцій; 

машина зі спеціальними комбінованими робочими органами для 

послідовного виконання технологічного процесу. 

     За послідовністю технологічних операцій, що виконуються при 

обробітку ґрунту, комбіновані машини поділяють на чотири 

основні групи: 

- машини для суміщення основного та допоміжного 

(передпосівного) обробітку ґрунту; 

- машини для суміщення операцій при передпосівному обробітку 

ґрунту; 

- машини для суміщення основного або передпосівного обробітку 

ґрунту 

з одночасним внесенням добрив; 

- машини для суміщення передпосівного обробітку ґрунту і сівби. 

Комбіновані агрегати АКП-2,5 та АКП-5 використовують для 

пошаро 

вого основного обробітку ґрунту без обертання скиби під сівбу 

зернових, 

пожнивних та деяких просапних культур. 

    Агрегат АКП-5 складається з передньої начіпної частини і 

приєднаної до неї причіпної задньої. На рамі передньої секції 

розміщені чотири дискові робочі секції (рис. 1.56), шість 

штоскорізальних лап 2, два опорних пневматичних колеса 4 і 7, 

начіпний пристрій 9, два гідроциліндри і маслопроводи. 
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Рис. 1.35. Агрегат комбінований ґрунтообробний АКП-5: 

1 - вирівнювач; 2 — плоскорізальна лапа; 3 і 5 — секції дискових 

батарей; 4 і 7 - передні опорні пневматичні колеса; 6 - рама; 8 - 

гвинтовий механізм колеса; 9 - начіпний пристрій; 10 - задня 

рама; 11 - маслопроводи; 12 – заднє колесо; 13 і 14 — 

кільчасто-шпорові котки 

        Рама складається з основної центральної і двох шарнірне 

приєднаних бокових. 

         Кожна дискова секція має сім дисків діаметром 450 мм. 

Диски розміщені з кроком 185 мм. 

   Задня секція складається з трисекційної рами 10, восьми 

робочих секцій із двох рядів кільчасто-шпорових котків 

діаметром 520 мм, двох опорних пневматичних коліс 12, 

причіпного пристрою. До знижувачів рами і передньої частини 

причіпного пристрою приєднаний вирівнювач. Гідросистема 

агрегату забезпечує переведення бокових секцій у транспортне 

положення. Дискові батареї можуть бути зі сферичними або 

голчастими дисками. 

Під час руху агрегату дискові батареї 3 і 5 розпушують ґрунт на 

глибину До 8 см, а плоскорізальні лапи 2 підрізують і 

розпушують його до 14 см, вирівнювач 1 вирівнює поверхню 

поля, а котки кільчасто-шпорові подрібнюють грудки й 

ущільнюють ґрунт. 
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Робоча ширина захвату агрегату -5м. Робоча швидкість - 7-10 

км/год. Продуктивність - до 3,5-5,0 га/год. Агрегатують з 

тракторами класу 5. 

    Агрегати ґрунтообробні АГ-4, АПГ-4,5, Агро-КОГ-4,5 

призначені для безполицевого основного пошарового обробітку 

ґрунту з одночасним інтенсивним перемішуванням його з 

рослинними рештками і добривами під сівбу зернових культур і 

повторних посівів. 

    Агрегат АГ-4 напівначіпний складається з основної рами 5 

(рис. 1.36, а), двох передніх опорних металевих 1 і 4 та двох 

задніх 7 пневматичних коліс, п'яти плоскорізальних лап 2, 

батарей кільчасто-шпорових котків, двох секцій ротаційних 

борін 11 з ножеподібними зубами, причіпного пристрою 3, 

гвинтового механізму б, гідроциліндра 9 і маслопроводів 8. 

 
Рис. 1.36. Агрегат ґрунтообробний АГ-4 (а) і культиватор ККП-

3,7 (б): 1 і 4-  опорні металеві колеса; 2 - плоскорізальна лапа; 3 

— причіпний пристрій; 5 — рама основна; 6 — гвинтовий 

механізм; 7 - опорне пневматичне колесо; 8 - маслопровід; 9 - 

гідроциліндр; 10 - кільчасто-шпоровий коток; 11 -ротаційна 

борона; 12 - секція котка; 13 - стрілчаста лапа; 14 - 
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невматичне колесо; 15 — дискова секція; 16 -рама; 17 - 

причіпний пристрій; 18 - гідроциліндр 

   Опорні металеві колеса мають гвинтові механізми для 

регулювання глибини ходу робочих органів. Гідроциліндр 

забезпечує переведення агрегату з робочого положення у 

транспортне. 

   Плоскорізальні лапи підрізують шар ґрунту на глибину до 16 см, 

ротаційні борони зубами інтенсивно розпушують, подрібнюють 

і перемішують ґрунт, рослинні рештки, а кільчасто-шпорові 

котки ущільнюють підпо-верхневий шар, подрібнюють грудки. 

За один прохід агрегат виконує три операції. Ширина захвату -

4м. Робоча швидкість - 5-9 км/год. Продуктивність - 2,0-3,6 

га/год. Агрегатують з тракторами класу 3. 

Культиватор комбінований ККП-3,7 напівпричіпний, 

призначений для основного обробітку ґрунту після збирання 

зернових, високостеблових просапних культур і передпосівного 

обробітку ґрунту з питомим опором до 0,09 МПа. 

  Агрегатують його з тракторами Т-150, Т-150К, ХТЗ-161, ХТЗ-

17021. 

   Культиватор складається з трьох дискових секцій 15 (рис. 

1.36, б), рами 16, двох рядів стрілчастих плоскорізальних лап 

13, трьох секцій пруткових котків 12 з підвісними рамками, 

опорних пневматичних коліс 14, причіпного пристрою 17, 

гідроциліндра 18 і маслопроводів. 

  Культиватор дисковими секціями розпушує верхній шар 

ґрунту, стрілчастими лапами підрізує кореневища бур'янів, 

розпушує нижній шар і котками подрібнює грудки та прикочує 

поверхню поля. 

  Підпружинені стояки стрілчастих лап забезпечують їх 

коливання у ґрунті, що підвищує ступінь розпушення і 

самоочищення від рослинних решток та бур'янів. 

Глибина обробітку - до 16 см. Ширина захвату - 3,7 м. Робоча 

швидкість - 6-10 км/год. Продуктивність - 2,3-3,7 га/год. 

Агрегати чизельні АЧП-2,5 і АЧП-4,5 призначені для глибокого 

розпушення ґрунту, руйнування плужної підошви, поглиблення 

орного шару. 
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    Робочими органами агрегатів є розпушувальні долотоподібні 

або стрілчасті лапи на жорстких стояках і ротаційні борони.      

Ширина захвату долотоподібних лап - 70 мм, а стрілчастих - 270 

мм. Лапи розміщують на рамі в поперечному напрямку з кроком 

40 або 50 см. 

Ширина захвату агрегатів АЧП-2,5 і АЧП-4,5 відповідно 2,5 і 

4,5, агрегатують їх з тракторами класу 3 і 5. Робоча швидкість - 

до 8 км/год. 

    Агрегати комбіновані АКШ-3,6 і АКШ-5,6 призначені для 

безполице-вого основного, післязбирального, пошарового, 

передпосівного обробітку ґрунту з якісним розпушенням та 

інтенсивним подрібненням грудок, за-робки органічних та 

мінеральних добрив при застосуванні традиційної системи 

землеробства і використанні ґрунтозахисних технологій. 

    Агрегат АКШ-3,6 начіпний, складається з рами 3 (рис. 1.37), 

двох передніх металевих опорних коліс 4 з гвинтовими 

механізмами 5, начіпно-го пристрою 6, двох рядів 

плоскорізальних лап (ножів), двох секцій дискових батарей, 

гнучкої ротаційної борони 10. В передній частині плоско-

різальної лапи закріплений горизонтальний ніж з направленим 

твердим сплавом вздовж леза для подовження строку роботи.        

Дискова секція має дві послідовно розміщені батареї. Диски 

кожної батареї плоскі з вирізами і встановлені під невеликим 

кутом атаки. Під час руху вони коливаються в поперечному 

напрямку. Ротаційна борона має загострені пруткові зуби і 

закріплена на двох кронштейнах 12. Підіймальним пристроєм 8 

і кронштейнами 12 вона утримується на заданій висоті від 

поверхні поля. 
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Рис. 1.37. Агрегат комбінований АКІП-3,6: 

1 і 2 — плоскорізальні лапи; 3 — рама; 4 — опорне металеве 

колесо; 5 - гвинтовий механізм; 6 - начіпний пристрій; 7 - 

поздовжній брус; 8 - підіймальний пристрій; 9 - заднє опорне 

колесо; 10 -ротаційна борона; 11 - зуб борони; 12 - кронштейн; 

13 і 14 - батареї дисків 

Під час роботи агрегату плоскорізальні лапи ножами підрізують 

і частково піднімають шар ґрунту, диски секцій подрібнюють, 

змішують і перемішують ґрунт, а гнучка ротаційна самоочисна 

борона розпушує, вирівнює його, вириває, вичісує бур'яни і 

викидає їх на поверхню поля, закриває вологу. Глибина 

обробітку - 5-20 см. Ширина захвату - 3,6 м. Робоча швидкість - 

6-15 км/год. Продуктивність - 3-6 га/год. Агрегатують з 

тракторами Т-150, ХТЗ-17021 та ін. 

    Агрегат АГРО-3 напівначіпний, ротаційний, призначений для 

безпо-лицевого основного і передпосівного обробітку 

стерньових агрофонів після збирання зернових, просапних та 

інших культур. 

    Агрегат (рис. 1.38) складається з двох рядів розпушувальних 

лап 1 і 2, передньої 3 і задньої 5 дискових робочих тандем-

секцій, передніх опорних металевих і задніх 4 двох 

пневматичних коліс, двох поздовжніх брусів з трьома 

допоміжними рамами, до яких кріпляться робочі органи, і 

причіпного пристрою. 
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Кожна дискова секція має по дві батареї плоских зірчастих 

дисків. Диски задньої батареї зміщені вбік і входять у проміжки 

між дисками переднього ряду. Диски батарей мають гострі і 

відігнуті вбік під невеликим кутом зуби. 

Під час руху агрегату в полі розпушувальні лапи підрізують, 

розпушують ґрунт, а робочі тандем-секції зірчастих дисків 

розрізують ґрунт, подрібнюють грудки, стерню, рослинні 

рештки та інтенсивно перемішують їх. Глибина обробітку - 5-15 

см. 

Агрегат дозволяє змінювати послідовність розміщення робочих 

органів для обробітку ґрунту після різних попередників. 

Дискову секцію встановлюють у передній частині рами, а 

розпушувальні лапи - в середній, між дисковими тандем-

секціями. 

 
Рис. 1.38. Схема розміщення робочих органів 

Ґрунтообробного агрегату АГРО-3 (а) і дискова секція (б): 

1 і 2 — розпушувальні лапи; 3 - передня секція зірчастих дисків; 

4 — опорне пневматичне колесо; 5 — задня секція зірчастих 

дисків; 6 — вісь передньої батареї дисків; 7 - плоский зірчастий 

диск; 8 - вісь задньої батареї дисків 

    Ґрунтообробні агрегати такого типу називаються 

мультитіллери. Серед зарубіжних конструкцій використовують 

агрегат фірми RAU. 
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Ширина захвату агрегату АГРО-3 -Зм. Робоча швидкість - 8-9 

км/год. Продуктивність - 2,4-2,7 га/год. Агрегатують з 

тракторами класу 5 типу Європака. 

    Агрегати ґрунтообробні АГ-6, АКГ-6, АП-6, АПБ-6 і 

КАПП-6призначені для передпосівного обробітку ґрунту, 

закриття вологи, інтенсивного розпушування, подрібнення, 

ущільнення ґрунту, вирівнювання поверхні поля. 

     Агрегат АГ-6напівначіпний, складається з основної рами 23 

(рис. 1.39), двох опорних пневматичних коліс 9, двох рухомих 

рам, переднього 19 і заднього 14 вирівнювальних брусів, 

передніх розпушувальних зубів 21, тандем-котків 11 і 12, трьох 

рядів розпушувальних лап 16, переднього пруткового котка 18, 

гідроциліндрів 3, 6 і 8, маслопроводів 4 і причіпного пристрою 

1. 

    Передній вирівнювальний брус 19, коток 18 і розпушувальні 

зуби 16 кріпляться до рами за допомогою підвіски 17, а тандем-

котки і пружинна борона 10 приєднані до задньої 

підпружиненої підвіски 13. 

    Під час руху агрегату розпушувальні зуби 21 розпушують 

сліди коліс трактора, передній вирівнювальний брус 19 

частково вирівнює поверхню поля, котки пруткові 18 

подрібнюють грудки, частково ущільнюють ґрунт, лапи на 

пружинних стояках 16 розпушують ґрунт на глибину до 15 см, 

далі другий вирівнювальний брус 14 вирівнює поверхню поля, 

тандем-котки подрібнюють грудки, ущільнюють поверхневий 

шар, а борона пружинна 10 забезпечує оптимальну верхню 

структуру ґрунту. 

    Глибину обробітку регулюють переміщенням передньої 

підвіски котка і розпушувальних лап. Ступінь подрібнення 

грудок регулюють зусиллям пружини задньої підвіски. 
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Рис. 1.39. Схема агрегату ґрунтообробного АГ-6: 

1 — причіпний пристрій; 215- пальці; 3, 6 і 8 — гідроциліндри; 4 

- маслопроводи; 7 - кронштейн; 9 - опорне колесо; 10 - зуб 

пружинної борони; 11 і 12 - котки задньої секції; 13 і 17 - 

підвіски; 14 і 19 - вирівнювальні бруси; 15, 20 і 22 - пружини; 16 

- розпушувальні лапи; 18 - коток прутковий; 21 - розпушувальні 

зуби; 23 - основна рама 

 Ширина захвату агрегату -6м. Робоча швидкість - до 10 км/год. 

Продуктивність - до 6 га/год. Агрегатують з тракторами класу 3. 

Агрегат ґрунтообробний АП-3,7 начіпний, призначений для 

закриття вологи, передпосівного обробітку ґрунту. 

АП-3,7 складається з рами 7 (рис. 1.40, а), підпружиненого 

вирівнювального бруса 1, чотирьох рядів розпушувальних лап 3 

на пружних стояках, підпружинених пруткових котків 4, двох 

опорних пневматичних коліс 2 і начіпного пристрою 6. За один 

прохід агрегат виконує інтенсивне розпушування ґрунту на 

глибину до 12 см, вирівнювання поверхні поля за допомогою 

підпружиненого вирівнювального бруса 1, подрібнення грудок і 

прикотковування. 

Робоча ширина захвату агрегату - 3,7 м. Робоча швидкість -8-10 

км/год. Продуктивність - 3,0-3,7 га/год. 

Ґрунтообробні агрегати РВК-3,6, РВК-5,4 і РВК-7,2 

застосовують для передпосівного обробітку ґрунту на глибину 
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до 12-15 см. Вони розпушують ґрунт, руйнують грудки, брили, 

вирівнюють мікрорельєф і прикотковують. 

   Робочими органами агрегатів є послідовно розміщені: 

передній ряд 8 (рис. 1.40, б) розпушувальних лап на пружних 

стояках, передній розріджений кільчасто-шпоровий коток 9 з 

дисками діаметром 520 мм, далі - другий ряд 10 

розпушувальних лап на пружних стояках, за ним - металевий 

брус 11 для вирівнювання ґрунту і позаду - кільчасто-шпоровий 

коток 12. 

    Ширина захвату агрегатів РВК-3,6, РВК-5,4 і РВК-72 

відповідно 3,6; 5,4 і 7,2 м. Робоча швидкість - 8-11 км/год. 

    Комбіновану машину ВИП-5,6 застосовують для 

передпосівного обробітку ґрунту під зернові, технічні та овочеві 

культури. 

     Машина складається із двох задніх та однієї передньої 

секцій. Кожна секція має голчасту ротаційну мотику, 

вирівнювальний брус та кільчасто-зубчастий коток (рис. 1.40, 

в). 

     Ротаційна мотика складається з батарей голчастих дисків 13, 

які вільно обертаються на осі. 
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Рис. 1.40. Агрегат передпосівний АП-3,7 (а), 

Ґрунтообробний агрегат РВК-3,6 (б) і машина ВИП-5,6 (в): 

1, 11 і 14 - вирівнюючі бруси; 2 - опорне колесо; 3, 8 і 10 – 

розпушувальні лапи; 4 - коток прутковий; 5 - штанга з 

пружиною; 6 - начіпний пристрій; 7 -рама; 9 і 12 - кільчасто-

шпорові котки; 13 - голчастий диск; 15 - коток 

 Вирівнювальний брус 14 шарнірно приєднаний до рами і 

підпружине-ний. Кільчасто-зубчастий коток 15 складається із 

зубчастих кілець та клиноподібних дисків. 

Під час руху машини голчасті диски розпушують ґрунт, 

подрібнюють грудки, вирівнювальний брус вирівнює поверхню 

поля, а коток ущільнює ґрунт. 

Робоча ширина захвату машини - 5,6 м. Робоча швидкість -6-8 

км/год., продуктивність - 3,3-4,5 га/год. Машину агрегатують із 

тракторами класу 1,4 ІЗ. 

Машини для суміщення основного або передпосівного 

обробітку ґрунту з одночасним внесенням добрив. Внесення 

рідких мінеральних добрив під час оранки, культивації 

проводиться комбінованими агрегатами, які складені з простих 

машин: плуга або культиватора і підживлювача рідких міне-

ральних добрив та ін. 

Використовуються також і спеціальні комбіновані 

ґрунтообробні машини, які укомплектовані висівними 
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апаратами для твердих мінеральних добрив. Сюди слід віднести 

комбіновану машину МКП-4 та культива-тори-

глибокорозпушувачі-удобрювачі типу ГУН-4 та ін. 

Машини для суміщення передпосівного обробітку ґрунту і 

сівби. Комбіновані агрегати, що проводять передпосівний 

обробіток ґрунту і сівбу, можуть складатись із окремих простих 

машин (культиватора і сівалки), але є і спеціальні 

ґрунтообробно-посівні агрегати. 

Найпростішим комбінованим агрегатом є агрегат ЗКА-3,6, 

складений з культиватора типу КПС-4 і зернотукової сівалки.До 

спеціальних комбінованих машин, які проводять культивацію і 

сівбу одночасно, відносяться сівалки-культиватори, 

лущильники-сівалки, фрезерні культиватори-сівалки та 

комбінований агрегат КА-3,6. 

Комбінований агрегат КА-3,6 застосовують для проведення 

передпосівного обробітку важких ґрунтів, сівби зернових та 

зернобобових культур з одночасним внесенням добрив та 

прикотковування рядків. 

Агрегат складається з начіпного фрезерного культиватора КФГ-

3,6 (рис. 1.41), зернотукової сівалки та прикотковуючого 

пристрою (клинчасті котки). 

 
Рис. 1.41. Комбінований агрегат КА-3,6: 

1 — опорне колесо; 2 - стрілчаста лапа; 3 — ґрунтообробна 

фреза; 4 - фартух; 5 — зернотукова сівалка; 6 — котки 

 При роботі агрегату ножі фрезбарабана розпушують ґрунт, 

робочі органи сівалки утворюють борозни і подають на дно їх 
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насіння та добрива, а клинчасті котки ущільнюють ґрунт у 

рядках. 

Ширина захвату агрегату - 3,6 м. Робоча швидкість - до 7-9 

км/год. Продуктивність - до 2,7 га/год. 
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