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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Суттєвим резервом підвищення ефективності 

використання земельних ресурсів, збільшення врожайності 

сільськогосподарських культур є скорочення термінів і значне покращення 

якості виконання технологічних операцій обробітку ґрунту. Відомі знаряддя 

із голчастими робочими органами призначені для ранньовесняного, 

передпосівного і пожнивного поверхневого рихлення стерньового фону в 

зонах із ґрунтами, які схильні до вітрової ерозії, мало продуктивні, а 

підвищення швидкості їх руху призводить до різкого зниження показників 

якості. Природно-кліматичні умови сьогодення характеризуються 

утворенням на ґрунтах, які схильні до вітрової ерозії, щільної ґрунтової 

кірки.  Ця кірка ускладнює появу сходів, розтріскуючись, пошкоджує тонку 

кореневу систему культурних рослин, збільшує випаровування вологи, що 

призводить до різкого зменшення урожайності. Існуючі голчаті борони не 

застосовуються в операціях до- і післявсходового боронування посівів 

зернових культур, так як їх робочі органи не прилаштовані до умов роботи на 

невеликих глибинах. 

Саме тому, дослідження,  які направлено на покращення якісних і 

енергетичних показників технологічних процесів обробітку ґрунту голчатими 

боронами, кут загострення голок яких може змінюватися,  особливо за умов 

їх застосування для мілкого поверхневого рихлення ґрунтів у природно-

кліматичних зонах, які схильні до вітрової ерозії, є актуальними. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Дослідження, що склали основу дисертаційної роботи, виконувалися у 

Державній науковій установі «Український науково-дослідний інститут 

прогнозування та випробування техніки і технологій для 

сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого» за науково-

технічною програмою "Наукові засади розвитку технічної політики в 

агропромисловому комплексі України", тема 06.2.4 "Розроблення технічних 
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засобів визначення агротехнічних показників ґрунтообробних машин",  

№ держреєстрації 0111U008669 та науково-технічною програмою "Наукові 

засади розвитку технічної політики та модернізації  агропромислового 

комплексу України", тема 03.3.1 "Наукове супроводження інтенсифікації 

розробки та підготовки до серійного виробництва нових машин і обладнання, 

в тому числі на рівні регіонального машинобудування", № держреєстрації 

0114U005391. 

Мета та завдання дослідження. Метою роботи є підвищення якості 

обробітку ґрунту завдяки вдосконаленню технологічних процесів та 

конструкції голчатої борони зі змінними кутами загострення голок. 

На підставі проведеного аналізу та відповідно до мети цієї роботи 

сформульовано такі завдання досліджень: 

- розробити та вдосконалити технологічні процеси, направлені на 

підвищення якості обробітку ґрунту; 

- виявити механіко-технологічні підстави для забезпечення якості 

обробітку ґрунту і на цій основі обґрунтувати параметри і режими роботи 

відповідної конструкції голчатої борони з покращеними техніко-

економічними показниками; 

- вивчити рух голок борони в поздовжньо-вертикальній площині та 

визначити кінематичні показники її роботи; 

- дослідити вплив на грунт розташування голок борони; 

- дослідити плоско-паралельний рух дисків з голками по ґрунту та  

визначити зусилля і роботу, які необхідні для заглиблення голок борони у ґрунт; 

- розрахувати параметри борони з використанням комп’ютерних 

технологій; 

- проаналізувати адекватність математичних моделей технологічним 

процесам та робочим органам експериментальної секції голчатої борони; 

- оцінити технологічну і техніко-економічну ефективність 

використання вдосконаленої конструкції секції голчатої борони, в якій голки 
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рухаються в поздовжньо-вертикальній площині. 

Об’єкт дослідження. Технологічні процеси обробітку ґрунту, ґрунт  та 

робочі органи голчатої борони. 

Предмет дослідження.  Взаємодія робочих органів голчатої борони із 

ґрунтом, вплив її параметрів на показники ефективності технологічного 

процесу обробітку ґрунту.  

Методи дослідження. Теоретичні дослідження проведені із 

застосуванням методів теоретичної та аналітичної механіки, теорії механізмів 

і машин, математичного, а також числових методів розв’язку задач з 

використанням ПК. Експериментальні дослідження проведені з 

застосуванням стандартних методик та методів математичної статистики.  

Наукова новизна роботи:  

- розроблено теоретичні основи вдосконалення технологічних процесів 

обробітку ґрунту голчатими боронами, кут загострення голок яких може 

змінюватися, та експериментально доведено безпосередній вплив їх 

параметрів на експлуатаційно-економічні показники використання знаряддя;  

- вперше встановлено, що за умов рівномірного руху центра диска, 

заглиблення однієї голки у ґрунт і вихід із нього відбувається за значень кута  

проколювання ґрунту, удвічі більшого за кут повороту диска при умові 

опускання кінця його голки та її заглиблення в ґрунт на повну глибину; 

- поглиблено теоретичні засади процесу взаємодії диска голчатої борони    

з ґрунтом при його плоско-паралельному русі, зокрема  встановлено, що робота, 

яка витрачається на проколювання ґрунту голками, зростає зі збільшенням 

кількості дисків, сили тиску голок на ґрунт, глибини занурення голок, довжини 

гону та зі зменшенням радіуса диска і кута між голками в диску; 

- вперше отримано залежність для визначення сили, яку необхідно 

прикласти до кожної голки зверху вниз для заглиблення їх у ґрунт та 

виконання проколів, від конусності голки, глибини занурення, а також 

коефіцієнта тертя голки з ґрунтом.  
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Практичне значення одержаних результатів. 

Використання результатів досліджень з оптимізації технологічних 

процесів обробітку ґрунту, в тому числі поверхневого розпушування в 

практичній діяльності агропідприємств, дає можливість  розв’язати ключове 

завдання – підвищити ефективність виробництва завдяки управлінню 

технологічними процесами, застосовуючи синтезовані під певні виробничі 

умови машини і знаряддя. 

Результати досліджень можуть бути використані проектно-

конструкторськими організаціями при розробленні конструкцій знарядь для  

поверхневого розпушування ґрунту, а також рекомендовані господарствам в 

разі використання удосконаленої голчатої борони та її робочих органів. 

Застосування на рекомендованих режимах роботи голкової борони  

забезпечує підвищення продуктивності і покращує якість роботи.  

Новизна технічних рішень підтверджена патентами України на корисну 

модель № 77789 від 25.02.2013 р.  «Голчата борона», № 82771 від 12.08.2013 

р. «Дводискова голчата борона» і № 98490 від 27.04.2015 р. «Борона голчата». 

Виробничу апробацію запропонованого технічного рішення здійснено 

на полях Українського науково-дослідного інституту прогнозування та 

випробування техніки та технологій для сільськогосподарського виробництва 

імені Леоніда Погорілого (Акт випробування дослідного зразка голчатої 

борони) від 14.10.2014 р.. Результати досліджень щодо удосконалення 

технологічних процесів поверхневого обробітку ґрунту голчатими боронами, 

які мають різні кути загострення, використані підприємством ПАТ 

«Уманьферммаш»  при модернізації існуючих і розробленні нових 

ґрунтообробних машин і знарядь.  

 

Апробація результатів дисертаційної роботи. Матеріали теоретичних 

і експериментальних досліджень, які представлені в дисертації, доповідалися, 

обговорювалися і були схвалені на XIX Міжнародній науково-технічній 

конференції «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві» 
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(ННЦ «ІМЕСГ», смт. Глеваха, 5-7 липня 2011 р.); II Міжнародній науково-

технічній конференції ТК-2012 «Прогресивні напрямки розвитку 

технологічних комплексів» (м. Луцьк, 28-30 травня 2012 р. Луцький 

національний технічний університет); XX Міжнародній науково-технічній 

конференції «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві» 

(ННЦ «ІМЕСГ», смт. Глеваха, 22-24 травня 2012 р.); XIII Міжнародній 

науковій конференції, присвяченій пам’яті академіка Леоніда Погорілого 

«Науково-технічні засади розробки, випробування та прогнозування 

сільськогосподарської техніки і технологій» (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, 

смт. Дослідницьке, 27-28 вересня 2012 р.); XXІ Міжнародній науково-

технічній конференції «Технічний прогрес у сільськогосподарському 

виробництві» (ННЦ «ІМЕСГ», смт. Глеваха, 21-23 травня 2013 р.); XІX 

Міжнародній науково-технічній конференції «Технічний прогрес у 

сільськогосподарському виробництві» (ННЦ «ІМЕСГ», смт. Глеваха, 21-23 

травня 2014 р.). 

Публікації. Основні результати теоретичних та експериментальних 

досліджень викладені у 16 наукових працях, серед яких 11 статей у фахових 

виданнях, 2 закордонні публікації, 3 патенти України на корисну модель. 

Структура і обсяг роботи. Дисертаційна робота складається з вступу, 

5 розділів, загальних висновків, списку використаних джерел з 150 

найменувань. Обсяг дисертації складає 156 сторінок основного тексту, 56 

рисунків, 13 таблиць  і 54 сторінок додатків.  
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РОЗДІЛ 1 

СТАН ПИТАННЯ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

1.1. Ґрунт як об'єкт механічного обробітку 

 

Ґрунт – це унікальне природне середовище, найважливішим показником 

якого є родючість. Щоб не тільки зберегти, але і підвищити родючість, 

необхідно володіти знаннями відносно фізичних і технологічних властивостей 

ґрунту, застосовувати науково обґрунтовані новітні системи обробітку та 

технічні засоби для їх виконання з урахуванням природно-кліматичних умов 

виробництва і навіть особливостей ґрунту кожного поля. 

Під обробітком ґрунту розуміють механічний вплив робочих органів 

машин і знарядь, спрямований на зміну його властивостей і стану. Основна 

мета механічного обробітку - створити найбільш сприятливі умови для росту і 

розвитку культурних рослин, а також безперервного підвищення родючості 

ґрунту. 

Ґрунт представляє собою трифазне дисперсне середовище. Це означає, 

що речовини, які складають ґрунт, знаходяться в трьох фізичних станах (фазах): 

твердому, рідкому і газоподібному, а складові їх частинки роздроблені і 

перемішані. 

Тверда фаза складається головним чином з мінеральних частинок (до 

90%), але містить і органічні речовини, що включають гумус, рослинні залишки 

(коріння і стебла рослин), а також живі організми рослинного та тваринного 

походження. Рідка фаза включає в себе воду і розчини різних речовин у ній, які 

і забезпечують живлення рослин через корені. Газоподібна фаза представлена 

повітрям, що містить пари води, вуглекислий газ, метан та інші гази. 

Щільність – це відношення маси ґрунту до об'єму досліджуваної проби, 

взятої без порушення її природної структури: 

,
V
m

       (1.1) 
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де вт mmm  – маса проби в природному стані, кг (тут mт – маса висушеної 

проби (твердої фази) і mв – маса вологи (рідкої фази));  

V = Vт+Vп – об’єм проби, м3 (тут Vт – об’єм твердої фази і Vп – об’єм пор). 

Щільність ґрунту безпосередньо пов'язана з пористістю. Чим більш 

пористий і пухкий ґрунт, тим менше його щільність. Вона змінюється від 0,9 до 

1,8 г/см3. 

Культурні рослини чутливі до щільності ґрунту, за оптимального її 

значення швидко ростуть і розвиваються. За І.Б. Ревутом [11, 19, 24, 37, 38, 43, 

45, 48, 55, 65], відхилення щільності ґрунту на 0,1...0,3 г/см3 від оптимальної 

призводить до зниження урожайності на 20...40%. Оптимальна щільність 

становить для зернових колосових 1,1...1,3 г/см3, картоплі 1,0...1,2 г/см3  і для 

цукрового буряка 1,1...1,3 г/см3. Порівнюючи рівноважну щільність з 

оптимальною для тієї чи іншої культури, визначають раціональний спосіб 

обробітку ґрунту. 

Тверда фаза ґрунту характеризується за механічним складом та 

структурою. Механічним складом називають відносний вміст у ґрунті 

первинних елементарних частинок (механічних елементів) різних розмірів. 

Елементарні частинки, які містяться в ґрунті, в залежності від їх розмірів, за 

І.А. Качинським [11, 16, 19, 24, 26, 37], підрозділяють на наступні фракції: 

більше 3 мм – камені; 3...1 мм – гравій; 1...0,05 мм – пісок, 0,05...0,001 мм – пил; 

0,001...0,0001 мм – мул; менше 0,0001 мм (<0,1 мкм) – колоїди. Крім того, 

зазвичай всі елементарні частинки крупніше 1 мм називають ґрунтовим 

скелетом, а дрібніше 1 мм – мілкоземом. 

Співвідношення вмісту в ґрунті скелета і дрібнозему покладено в основу 

класифікації ґрунту за каменястістю. У не кам’янистих ґрунтах частки 

крупніше 1 мм (камені і гравій) складають менше 0,5%, слабокам’янистих – 

0,5...5, середньокам’янистих – 5...10, сильнокам’янистих – більше 10%. 
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Про кількість води, що міститься в ґрунті, судять по його абсолютній 

вологості aW , %, яку визначають як відношення маси води до маси сухої 

твердої фази (скелета): 

 

,)(100100

c

c

c

в

m
mm

m
mWa


     (1.2) 

де mв і mс – маси вологи і сухого ґрунту, що містяться у досліджуваній пробі;  

m = mв + mс – маса вологого ґрунту. 

Про ступінь насичення ґрунту водою судять по відносній вологості вW ,%, 

що являє собою відношення вмісту вологи в даній пробі до кількості, що 

насичує ґрунт до його загальної (польової) вологоємності: 

 

,100

п
в W

WW a       (1.3) 

де Wп – польова (загальна) вологоємність,  

Wa – абсолютна вологість ґрунту після його повноти насичення і подальшого 

вільного відтоку гравітаційної вологи, тобто та яка враховує всі категорії 

ґрунтової вологи, крім гравітаційної. 

«Фізична стиглість » ґрунту в залежності від її механічного складу настає 

за відносній вологості 40...70%, що відповідає абсолютній вологості 15...30%. 

На стан і властивості ґрунту впливають механічний склад і вологість. В 

залежності від вмісту вологи розрізняють тверді, пластичні або текучі ґрунти. 

Вплив механічного складу і вологості на консистенцію ґрунту можна 

представити у вигляді діаграми (рис. 1.1), запропонованої Г.Д. Петровим 

[19,24,37,43,48,55.65  ]. Криві верхньої CE та нижньої CD меж пластичності 

поділяють площу діаграми на зони, що характеризують різні консистенції 

ґрунту: І – тверду, ІІ – пластичну і ІІІ – текучу. 

Ґрунт в основному обробляють, коли він знаходиться в твердій 

консистенції (зона І ). У зоні ІІ ґрунт являє собою тістоподібну пластичну масу, 
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що прилипає до робочих органів, що ускладнює і погіршує його механічний 

обробіток. В зоні III ґрунт знаходиться у вигляді текучої маси без форми. 

 
 

Рисунок 1.1. Діаграма стану ґрунту в залежності від його механічного складу 

і вологості: а – пісок; б – супісок; в – легкий суглинок; г – середній суглинок; 

д – важкий суглинок; е – легка глина; ж – середня глина; з – важка глина. 

 

Зону І стану ґрунту, в свою чергу, можна розділити на підзони 1I , 2I  і 3I , 

що істотно розрізняються технологічними властивостями при механічному 

обробітку. Лівий нижній кут підзони 1I , відповідає сухому сипучому піску. При 

переміщенні вправо і вверх в межах підзони пісок переходить в супісок і легкий 

суглинок, вологість яких підвищується. Такі ґрунти відносять до легких, вони 

легко розпушуються робочими органами машин. У правому нижньому куті 

підзони 3I  - суха глина, схожа на камінь. При русі вліво і вверх – глинистий і 

суглинистий сухий ґрунт, який з точки зору механічного обробітку відносять до 

розряду важких. При механічному обробітку такого ґрунту утворюються великі 

тверді брили, створюється великий опір робочим органам. У лівому верхньому 

куті підзони 2I  знаходиться ґрунт, який найбільш сприятливий для механічного 

обробітку. Під впливом робочих органів він розсипається на відносно дрібні 

ґрунтові агрегати (грудки). 
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При обробітку ґрунту здійснюються наступні технологічні операції:   

1. Перевертання (загортання добрив, насіння бур’янів, покращення 

структури, загортання пожнивних і післязбиральних решток).  

2. Розпушування (кришіння) – збільшення об’єму та пористості 

ґрунту (поліпшується аерація, водо- і повітропроникність, покращується 

біологічна діяльність). Важчі за механічним складом ґрунти потребують 

частішого розпушування.  

3. Ущільнення – збільшення капілярної пористості та зменшення 

некапілярної.  

4. Переміщування.  

5. Вирівнювання (зменшення випаровування вологи, створення умов 

для якісного загортання насіння, зменшення втрат врожаю при його збиранні). 

Крім цього, за допомогою обробітку здійснюється підрізання бур’янів, 

регулюється кількість і маса пожнивних і післязбиральних решток на поверхні 

для попередження ерозійних процесів та ін.  

До заходів обробітку ґрунту відносяться: оранка (обробіток, при якому 

оброблюваний шар ґрунту обертається не менш ніж на 135°, кришиться і 

розпушується); без поличкове розпушування (обробіток, без перевертання 

скиби і збереження пожнивних решток); лущення (обробіток, при якому 

відбувається розпушування, кришіння, часткове обертання ґрунту і підрізання 

бур’янів; культивація (поверхневий або мілкий обробіток, який забезпечує 

підрізання бур’янів, кришіння, розпушування, вирівнювання і часткове 

перемішування ґрунту); боронування (поверхневий обробіток, який кришить 

ґрунт, вирівнює і частково перемішує його, знищує сходи однорічних бур’янів); 

шлейфування (вирівнювання поверхні та подрібнення грудок); коткування 

(ущільнення ґрунту, подрібнення грудок, вирівнювання поверхні).  

В залежності від прийнятої глибини обробіток буває: глибоким (більш 

ніж на 24 см); звичайним (16-24 см); мілким (8-16 см); поверхневим (0-8 см); 

нульовим. 

 



               
 

14 

1.2. Аналіз технологічних і конструктивних особливостей ротаційних 

робочих органів для поверхневого обробітку ґрунту та їх 

класифікація 

 

Основна мета поверхневого обробітку ґрунту полягає в тому, щоб 

привести його до оптимального стану для росту культурних рослин, 

використовуючи для цього різні робочі органи пасивної або активної дії.  

Ротаційні робочі органи машин, знарядь і агрегатів за способом їх 

приводу діляться на три основні групи: з активним приводом, безприводні (без 

привода від ВВП трактора) і ґрунтоприводні. 

До першої групи ротаційних ґрунтообробних машин відносяться 

ґрунтофрези, роторні плуги, просапні фрези, привод яких здійснюється від вала 

відбору потужності (ВВП) трактора, електро- і гідроприводу. 

Ґрунтообробні знаряддя з активними робочими органами не знайшли ще 

широкого застосування в сільськогосподарському виробництві. 

Причинами цього є наступні фактори [23, 26, 28, 37, 47, 48, 55]: 

- відносно висока енергоємність; 

- порівняно низька продуктивність і робоча швидкість; 

- складність конструкції і велике зношування робочих органів. 

До другої групи належать ротаційні ґрунтообробні знаряддя з пасивними 

робочими органами: голчасті, ножові і дискові борони, мотики, лущильники, 

катки, шнекові культиватори, пруткові (пластинчасті) роторні борони.  

Різні виробники ґрунтообробних машин пропонують різні конструкції 

безприводних ротаційних робочих органів (рис. 1.2). Серед них найбільш 

широке застосування знайшли спіральні, трубчасті або пластинчасті, зубчасті, 

кільцеві, клиновидно-округлі, голчасті й сітчасті робочі органи. 

Спіральні робочі органи найбільше підходять для роботи на 

перезволожених ґрунтах, а трубчасті або пластинчасті забезпечують необхідну 

якість обробки на сухих і не липких ґрунтах. Клиновидно-округлі і кільцеві 

робочі органи застосовуються також для обробки сухих ґрунтів.                    
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Рисунок 1.2. Безприводні ротаційні робочі органи ґрунтообробних машин: 

а – спіральний, б – кільцевий; в – трубчастий; г – пластинчастий; 

д – клиновидно-округлий; е – зубчастий; ж – голчастий; з – сітчастий. 

 

Однак, на відміну від інших типів робочих органів вони добре працюють і 

на важких ґрунтах, де перші не завжди можуть забезпечити необхідну якість 
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обробітку. На важких не липких ґрунтах застосовуються також голчасті робочі 

органи, які дозволяють вирівнювати і розпушувати ґрунт без ущільнення, а 

зубчасті – забезпечують рівномірне ущільнення поверхневого шару по всій 

ширині захвату і хороше кришіння грудок на більшості типі ґрунтів. Сітчасті 

ротаційні робочі органи застосовуються в основному для підготовки ґрунту під 

посів трав, при облаштуванні та догляді за ландшафтами. 

Різновидом безприводних ротаційних робочих органів є конусоподібні 

барабани, робочими елементами яких можуть бути зуби (голки), ножові спіралі, 

гладка поверхня (каток). Осі обертання цих робочих органів можуть бути 

горизонтальними або похилими, фронтально або косопоставленими (під кутом 

"атаки") [26, 28, 37, 47, 48]. 

До третьої групи відносяться ротаційні машини ґрунтоприводної дії, які 

отримують своє обертання шляхом кінематичного зв'язку робочих органів, 

батареї (секції)  яких встановлюють у два і більше ряди і обладнують 

ланцюговими, пасовими, зубчастими та іншими передачами. Такі машини 

можуть працювати в режимі прискореного обертання (фрезерування) або 

уповільненого (загальмованого) обертання частини робочих органів і мають 

різні передаточні відношення механізмів (редукторів). Відомі також 

конструкції ґрунтоприводних знарядь, робочі органи яких кінематично 

пов'язані з опорними колесами машини.  

У даній роботі досліджуються лише безприводні ротаційні робочі органи 

другої групи. 

Знаряддя з безприводними ротаційними робочими органами перспективні 

[6, 9, 16, 20, 29]. Вони здатні працювати в різних умовах, а на ґрунтах легких і 

середніх за механічним складом забезпечують інтенсивне кришіння 

поверхневого шару ґрунту на глибину до 0,1-0,12 м. Такі знаряддя не 

вимагають складної і ненадійної системи приводу від ВВП трактора. На відміну 

від робочих органів розпушувального типу (лап), вони здатні самоочищатися 

від налипаючи частинок ґрунту і рослинних залишків. До переваг безприводних 

ротаційних робочих органів відносяться також : 
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- здатність працювати на високих швидкостях (9-15 км/год і більше), що 

дозволяє більш повно використовувати енергетичні можливості сучасних 

швидкісних енергонасичених тракторів; 

- порівняно низька енергоємність; 

- простота конструкції; 

- відносно висока зносостійкість; 

- не вимагають ретельного догляду і ремонту. 

Безприводні ротаційні робочі органи рухаються за рахунок реакції ґрунту, 

обертаючись у напрямку поступального руху знаряддя. Колова швидкість 

периметра (кінців зубів або голок) дорівнює поступальній швидкості знаряддя 

або незначно відрізняється від неї у бік прискорення або уповільнення. 

Їх умовно можна класифікувати на кришільно-розрихлювальні, 

кришільно-ущільнюючі (прикочувальні) і вирівнюючі. При цьому слід 

підкреслити, що всім видам ротаційних робочих органів властиві взаємні 

технологічні функції. Наприклад, кришільно-розрихлювальні ротаційні робочі 

органи поряд зі своїм основним призначенням, забезпечують часткове 

ущільнення ґрунту і вирівнювання мікронерівностей. 

 

1.3. Ротаційні робочі органи для кришіння (розпушування) ґрунту 

 

Безприводні ротаційні робочі органи знарядь для кришіння ґрунту дуже 

різноманітні і мають різні конструктивні рішення: дискові, голчасті, ротори з 

пелюстковими елементами, ножами, лопатами, зубами [9, 11, 24, 26, 34, 42, 58, 

59]. 

Завданням цієї групи робочих органів є розпушування пласта, кришіння 

брил і грудок, часткове вирівнювання мікрорельєфу, перемішування ґрунтових 

шарів між собою і ґрунту з добривами, а також лущення, дискування, 

щілювання і боронування ґрунту. 

Голчасті робочі органи менше розпилюють ґрунт, добре його сепарують, 

менш енергоємні, здатні працювати на підвищених швидкостях в порівнянні з 
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розпушувальними (культиваторними) і активними (фрези) ротаційними 

органами [24,26,59,74]. 

Різноманітність таких робочих органів систематизовано у таблиці 1.1. 

Робочі органи (табл. 1, п. 1), виконані у вигляді голчастих дисків, знаходять 

дуже широке застосування як в одно операційних, так і в комбінованих 

агрегатах.             

Широке поширення за кордоном отримали зірчаті борони, які мають зуби 

круглої або клиноподібної загостреної форми (табл. 1.1, п. 2 і 3). 

Ротаційні культиватори (п. 4) випускаються в Німеччині. У США 

випускається знаряддя для передпосівного вирівнювання поверхні поля, 

виконане у вигляді лопатевого культиватора (п. 5) [11, 26, 34, 59]. 

Хитку ротаційну голчасту борону (п. 6) випускає німецька фірма RAU. Ця 

борона цікава тим, що на вільно обертальній осі є непаралельні їй ділянки, на 

яких вільно обертаються голчасті диски. При русі знаряддя по полю, диск 

обертається в поздовжній і гойдається в поперечній площинах, забезпечуючи 

тим самим підвищений вплив робочих елементів на ґрунт [11, 13, 26, 37, 65]. 

Сферичні диски (п. 8) і сферичні диски з вирізами (п. 9) отримали своє 

масове застосування в дискових лущильниках, садових дискових боронах, 

комбінованих агрегатах (АКП-2, 5; ЛДС-6), на важких дискових боронах типу 

БДТ-7 як в нашій країні, так і закордоном. Оптимальна робоча швидкість 

дискових робочих органів знаходиться в межах 7,0-10,0 км/год [26, 59, 65]. При 

більш високій швидкості сферичні диски далеко відкидають ґрунт, якість 

роботи знижується. 

Знаряддя зі струнними (прутковими) ротаційними робочими органами 

(боронами) (п. 10) випускає фірма RAU (Німеччина) та багато інших фірм. В 

агрегаті з зубових боронами або культиватором з S-подібними зубами ротаційні 

борони проводять розділювання і вирівнювання пласта з частковим 

ущільненням [71, 72]. 
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Таблиця 1.1. Робочі органи для кришіння ґрунту 

 

№ 
п/п 

Назва Форма робочих органів Область 
застосування 

1 2 3 4 
1 
 

Голчатий диск 

 

Борони голчаті 
БІГ-3, БМШ-15 
(Росія), МТ-12, 
МТ-16 (США) 

2 Зірчата борона 

 

В-452 
(Німеччина), КР-
1Б-400 
(Угорщина) 

3 Зірчата борона 

 

В-452 
(Німеччина), КР-
1Б-400 
(Угорщина) 

4 Ротаційний культиватор 

 

Кришіння, 
розпушення і 
вирівнювання 
ґрунту 

5 Лопатний культиватор 

 

Розпушення 
ґрунту 

6 Хитка ротаційна борона 

 

Кришіння, 
розпушення і 
вирівнювання 
ґрунту 

 
 
 

Продовження таблиці 1.1 
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1 2 3 4 
7 Батарея голчатих дисків 

 

Приспосіблення 
ПСТ-2,5, ПСТ-4,5 
до чизельних 
плугів ПЧ-2,5 і 
ПЧ-4,5 

8 Сферичний диск 

 

Лущення стерні, 
дискування 
ґрунту. 
Лущильники серії 
ЛДГ 

9 Сферичний диск з 
вирізами 

 

Лущення стерні, 
дискування. 
Дискові плуги, 
борони 

10 Дротяна(струнна) 
борона 

 

Кришіння, 
вирівнювання 
посівного шару 
ґрунту 

11 Розрихлювач прутковий 
(планчатий) 

 

Кришіння, 
вирівнювання 
ґрунту 

12 Подрібнювач ґрунту 

 

Подрібнювання 
брил і грудок, 
ущільнення 
посівного шару 

13 Ґрунтовий розрихлював 
А.І. Тимофєєва 

 

Кришіння, 
вирівнювання 
ґрунту 

 
 
 
 

Продовження таблиці 1.1 
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1 2 3 4 
14 Ротаційне обладнання до 

пропашного 
культиватора 

 

Нарізання грядок 
з розпушенням 
відкосів. 
Знищення 
бурянів в агрегаті 
з культиватором 
КРН-4,2 

15 Ротаційна борінка БРУ-
0,7 

 

Нарізання 
гребенів з 
розпушенням їх 
до сходів і після 
сходів 

 

В Австрії фірма "GRAMER" випускає на базі культиваторів комбіновані 

агрегати для передпосівного обробітку ґрунту з одно-або дворядними 

прутковими боронами-розпушувачами (п. 11). Робочі кромки пруткових котків 

мають гладку або рифлену поверхню, при цьому рифи мають різну форму і 

розміри. 

Ґрунтовий розпушувач професора А.І. Тимофєєва (п. 13) являє собою 

трубу, на якій по гвинтовій лінії закріплено пластинчасті елементи спеціальної 

форми, які описують складну траєкторію при русі знаряддя і проводять якісне 

розпушування ґрунту [102,122]. 

Ротаційне пристосування (п. 14) до просапних культиватору КОН-2,8 

використовується при обробітку картоплі на грядах [77, 88]. Воно необхідне 

для нарізки гряд одночасно з розпушуванням відкосів і знищення бур’янів. 

Ротаційна борінка (п. 15) складається з двох частин: циліндричної 

зубчатої і конічної зубчатої. Вона застосовується в агрегаті з просапних 

культиватором при обробітку картоплі на гребенях для нарізки гребенів і 

знищення бур'янів [86, 92, 94]. 

 

1.4. Ротаційні робочі органи для ущільнення (прикочування) ґрунту 



               
 

22 

 

Основним завданням прикочування є ущільнення розпушеного пласта 

ґрунту з метою створення оптимальних умов для посіву та розвитку культурних 

рослин. При цьому на глибині залягання насіння повинна бути ущільнений 

прошарок (насіннєве ложе), який сприяє кращому контакту насіння з ґрунтом 

та забезпечення їх вологою. Крім того, ущільнений прошарок охороняє ґрунт 

від видування вологи з нього. У ньому конденсуються пари води, що 

піднімаються по капілярах з нижніх шарів ґрунту. Також, прикочуючи ґрунт, 

поряд з ущільненим прошарком, потрібно мати мульчований верхній шар 

товщиною 2-3 см, який оберігає ґрунт від капілярного випаровування вологи і 

утворення кірки. Крім того, катки дроблять грудки і брили на поверхні ґрунту, 

частково вирівнюють його. Сучасні конструкції котків мають велику власну 

масу і недостатньо високу робочу швидкість [10, 26, 37, 39]. Ущільнююча дія 

котків на ґрунт по глибині не перевищує 0,15 м.  

Систематизовані зразки ротаційних робочих органів для ущільнення 

(прикочування) ґрунту наведено у табл. 1.2. 

Гладкий водоналивний коток (табл. 1.2, п. 1) використовується для 

передпосівного прикочування ґрунту. Його не можна використовувати для 

прикочування посівів, тому що він утворює глянсову поверхню, яка після дощу 

перетворюється в кірку. Котки з гладкою поверхнею майже не кришать грудки, 

а вдавлюють їх у верхній шар ґрунту[65, 75, 89]. 

Кільчатий коток (п. 2) з конусоподібними робочими поверхнями розрізає 

ґрунтові брили і утворює на поверхні профільовані борозенки. Диски 

кільчастого катка доцільно виготовляти діаметром не менше 0,45 м. Для 

копіювання рельєфу поля секції катків виготовляють шириною захвату не 

більше 2 м. Кільчасті котки добре подрібнюють брили, грудки і при цьому 

добре ущільнюють ґрунт. Одначе, поверхня ґрунту виходить ребристою. 

 

 

Таблиця 1.2. Робочі органи для ущільнення ґрунту 
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№ 

п/п 

Назва Форма робочих органів Область 

застосування 

1 2 3 4 

1 

 

Гладкий коток 

 

Ущільнення, 

вирівнювання 

ґрунту перед 

посівом 

2 Кільчатий коток 

 

Ущільнення, 

нижніх шарів 

ґрунту, кришіння 

грудок 

3 Кембріджський коток 

 

Кришіння і 

ущільнення 

ґрунту перед 

посівом і після 

4 Коток Кемпбелла 

 

Ущільнення 

нижніх шарів 

ґрунту, кришіня 

брил 

5 Зубчатий коток 

 

Кришіння брил, 

ущільнення 

посівного шару 

6 Зубчатий коток 

 

Кришіння брил, 

ущільнення 

посівного шару 

 
Продовження таблиці 1.2 
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1 2 3 4 
7 Кільцево-шпоровий 

коток 

 

Ущільнення 

посівного шару, 

кришіння брил і 

грудок 

8 Зірковий коток 

 

Кришіння брил, 
руйнування 
повітряних 
пустот при оранці 

9 Клинчастий коток 

 

Кришіння і 
ущільнення 
посівного шару в 
агрегаті з 
фрезами 

10 Комбінований коток 

 

Кришіння брил, 
поярусне 
ущільнення 
ґрунту при оранці 

11 Коток-паковщик 

 

Кришіння грудок 
і ущільнення 
ґрунту в складі 
комбінованих 
агрегатів 

12 Подрібнювач-паковщик 

 

Кришіння 
посівного шару, 
ущільнення 
ґрунту в агрегаті 
з дисковими 
боронами 

13 Спіральний коток 
(тяжкий) 

 

Ущільнення 
ґрунту до посіву і 
після в агрегаті з 
зубовою бороною 

 
 

Продовження таблиці 1.2 
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1 2 3 4 
14 Спіральний коток 

(легкий) 

 

Кришіння, 
вирівнювання і 
ущільнення 
посівного шару 
ґрунту 

15 Прутковий коток 

 

Кришіння, 
вирівнювання, 
часткове 
ущільнення 
ґрунту в складі 
комбінованих 
машин 

 

Кембріджський коток (п. 3) створює комбіновану дію на ґрунт завдяки 

своїй конструкції. Між гладкими кільцями з конічною поверхнею розміщені 

зубчасті диски трохи більшого діаметра з вільним розташуванням на валу. Така 

конструкція забезпечує інтенсивне кришіння брил, що знаходяться на поверхні, 

самоочищення котка від вологих частинок ґрунту. Важливою властивістю 

кембріджського котка є те, що він залишає на поверхні ґрунту тонкий шар 

подрібненого ґрунту, який оберігає від швидкого випаровування вологи нижче 

лежачі шари. Ці катки особливо ефективні при робочій швидкості понад 7 

км/год. Потрібна потужність становить 4-6 кВт/м захвату. 

Ґрунтоущільнювач Кемпбелла (п. 4) має клиноподібну робочу поверхню. 

Добре ущільнює нижче розміщені шари ґрунту завдяки великому діаметру 

кілець і їх здатністю проникати на глибину ґрунту. Призначені для 

агрегатування з плугами з метою прискорення усадки ґрунту перед посівом. Ці 

котки складаються з вузьких важких кілець діаметром 0,7-0,9 м, встановлених 

на осі з інтервалом 0,15 м. 

Зубчастий коток (п. 5) має рубчастий профіль у вигляді чотиригранних 

виступів, які добре кришать тверді брили і ущільнюють ґрунт на значну 

глибину. Другий різновидом зубчастого котка 6 є диски з насічкою трикутної 
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форми розташованої по периферії паралельно осі обертання. На практиці 

використовуються не часто [103, 119]. 

Відома конструкція кільчасто-шпорового котка, між шпорами якого 

укріплені ланки ланцюга. Кільчасто-шпоровий коток (п. 7) складається з 

окремих кілець зі шпорами. Це один з найбільш поширених типів катків. 

Випускається модель дворядного котка ЗККШ-6, диски в рядах якого 

встановлені з перекриттям, що дозволяє їм самоочищатися від налиплого 

ґрунту. Для регулювання тиску цих котків на ґрунт на них встановлюють набір 

баластних вантажів або ящики для сипких матеріалів. 

Зіркові котки (п. 8) являють собою насаджені на осі зіркоподібні чавунні 

диски, які мають 5-6 клиновидні робочі елементи. Ці котки призначені для 

кришіння брил і руйнування повітряних пустот при оранці в агрегаті з плугом. 

Німецька фірма LEMKEN використовує котки ФіксПак (S200; S250 – зірковий 

коток). Цей коток разом з регулювальною різальною балкою забезпечує 

оптимальне вирівнювання і кришіння середніх та важких ґрунтах. При оранці 

важких ґрунтів рекомендується додаткове використання ножового бруса, 

робоча глибина якого регулюється дрібноступінчасто (рис. 1.3).  

 

 
Рисунок 1.3. Зірковий коток S200; S250. 
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Клинчасті котки (п. 9) складаються з несучої трубчастої конструкції з 

привареними шипами (клинами) різної форми: трапецієподібної, трикутної, 

круглої. Такі котки найчастіше застосовуються в поєднанні з фрезами. Вони 

схильні до залипання і забивання частинками ґрунту, тому оснащуються 

чистиками, укріпленими на поперечному брусі [134, 135]. 

Комбіновані котки (п. 10) мають два типи робочих органів: зірчасті і 

кільчасто-шпорові. Зірчасті диски призначені для руйнування великих брил, 

ущільнення нижніх і розпушування верхніх шарів ґрунту. Кільчасто-шпорові 

котки в основному розпушують і ущільнюють верхній шар ґрунту. Вони 

встановлюються уступом по глибині обробки. При спільній роботі двох типів 

робочих органів досягається значно кращу якість обробітку, особливо при 

оранці. Котки ПВР-2,6 (3,5) (пристосування виравнівально-розпушувальне) 

використовуються з плугами [50, 79, 92, 94]. 

Котки-паковщики (п. 11) складаються з двох типів робочих органів, 

закріплених на осі. Пруткові елементи укріплені по периферії паралельно осі. В 

проміжках між прутками встановлені зірочки зі штирями, на кінці яких 

закріплені поперечні елементи у вигляді п'ятки. Такі катки використані в 

комбінованих ґрунтообробнопосівних агрегатах ВК-3 і ВК-6. 

Подрібнювач-паковщик (п. 12) складається з осі, на якій встановлені 

кільця, на периферії яких є сильно розвинена система загострених шпор, 

призначених для інтенсивного кришіння верхнього (0,03-0,04 м) шару ґрунту та 

ущільнення нижчого шару. Відмінною особливістю конструкції цього котка є 

те, що диски вільно насаджені на вісь, при чому з досить великим зазором. Це 

забезпечує самоочищення робочих органів і найбільш повне копіювання 

мікрорельєфу поля. Агрегатується з важкими дисковими боронами на 

передпосівному обробітку ґрунту [26, 37, 42]. 

Спіральний важкий коток (п. 13) використовується для підготовки ґрунту 

під посів і ущільнення ґрунту після посіву. У Канаді випускається борона серії 

95 [137, 138], яка включає широкозахватну раму, секції зубових борін з 
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пружинним зубом і спіральні котки двох різних за вагою різновидів. 

Аналогічний агрегат під маркою КЗБ-21 випускається в Росії. 

Спіральні робочі органи полегшеного типу діаметром 0,42 м, перерізом 

спіралі 30x20 мм (п. 14) використовуються в серії комбінованих 

ґрунтообробних агрегатів "Sunchroserm", які випускаються французькою 

фірмою FRANKUЕТ. Спіральний коток цієї серії складається з двох спіралей, 

які жорстко закріплені на осях, пов'язаних між собою ланцюговою передачею, 

яка синхронізує роботу спіралей, встановлених щодо один одного з 

перекриттям витків. Коток подрібнює грудки, вирівнює і ущільнює ґрунт. 

Недоліком цього котка є підвищена енергоємність, пов'язана з поперечним 

зсувом ґрунту [135, 137].  

Пруткові (планчасті) котки (п. 15) використовуються головним чином у 

складі комбінованих агрегатів для передпосівного обробітку ґрунту в поєднанні 

з боронами і культиваторними лапами різних конструкцій і типів. 

Різноманітність пруткових котків дуже велике. Робоча поверхня буває 

виготовлена з гладкої прямокутної смуги, з рифленою на різну глибину смуги, 

круглого перерізу з труб і прутків і т.д..  

Крім цих конструкцій котків останнім часом використовують нові 

розробки. Так ВАТ «Червона зірка» м. Кіровоград випускає ґрунторозпушувач 

навісний ГН-2,9 (рис. 1.4). Робочі органи голчастих котків – їжаки встановлені 

на підшипниках вала та в процесі роботи додатково кришать та вирівнюють 

ґрунт. Інтенсивність кришення ґрунту регулюється зміною величини стискання 

пружин. 

Фірма HORSСH комплектує свої ґрунтообробні агрегати пружинними 

котками (рис. 1.5), самоочисний котками (рис. 1.6), котками-пакерами (рис. 

1.7), призмовидно-зубчастими котками (рис. 1.8). 
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Рисунок 1.4. Ґрунторозпушувач навісний ГН-2,9. 

 

  
Рисунок 1.5. Пружинний коток. Рисунок 1.6. Самоочисний коток. 
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Рисунок 1.7. Коток-пакер. Рисунок 1.8. Призмовидно- 

зубчастий коток. 

 

Ступінь кришіння і ущільнення ґрунту котками залежить від 

поступальної швидкості знаряддя. Зі збільшенням швидкості зростає ступінь 

кришіння ґрунту і зменшується ступінь ущільнення. Найбільший ефект 

спостерігається при роботі котків в складі комбінованих агрегатів, коли вологі 

грудки легко руйнуються робочими поверхнями катків, в той же час не 

пересохлий ґрунт легше ущільнюється. 

 

1.5. Огляд досліджень технологічних властивостей ґрунту і 

безприводних ротаційних робочих органів 

 

Значний внесок по дослідженню фізико-механічних і технологічних 

властивостей ґрунту, при його обробці, внесли вчені В.П. Горячкін, В.А. 

Желіговський, Г.Н. Синєок, І.М. Панов, А.М. Ширяєв, М.М. Ковальов, В.В. 

Сафонов,  та ін  

Під технологічними властивостями ґрунту слід розуміти лише ті його 

фізичні властивості, які істотно впливають на закономірності і характер 

протікання технологічних процесів пов’язаних з його механічним обробітком. 
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До технологічних властивостей ґрунту відносять: міцність, фракційність, 

липкість, пластичність, пружність, в'язкість, крихкість та вологість. 

У роботі Н.І. Кленіна і В.А. Сакуна [55] наведена залежність питомої 

сили прилипання оброблюваного ґрунту до робочих органів від вологості 

ґрунту (рис. 1.11). 

З аналізу залежностей, представлених на рис. 1.11, випливає, що верхня 

межа вологості визначається появою сил липкості на поверхні контакту 

оброблюваного ґрунту і робочого органу. Із збільшенням вологості липкість 

спочатку зростає, потім зменшується; до капрону і фторопласту ґрунт прилипає 

значно гірше ніж до сталі. Для робочих органів  з металевою поверхнею 

найменше злипання відбувається за вологості 20%, а для робочих органів, 

покритих капроном – 23,5%, а покритих фторопластом - 29%.  

Теорія взаємодії з ґрунтом робочих органів ґрунтообробних машин 

відображена в роботах В.П. Горячкіна [32.33], М.Х. Пігулевського [94], К.Н. 

Дебу [17], Л.В. Гячева [22], Г.Н. Сінеокова [106], І.М. Панова [90], П.М. 

Бурченко [17], І.М. Гринчука [31]. У розвиток теорії і практики ґрунтообробки 

істотний внесок внесли: В.А. Желіговський [27], В.А. Сакун [32], П.У. Бахтін    

[14], А.Д. Далін [23], П.М. Василенко [14,15,16], А.Ф. Жук [38], В.Н. Дроздов    

[36], А.П. Спірін [40], А.К. Констріцин [67], А.І. Тимофєєв [122], О.С. 

Марченко [44], Ф.М. Канарія [48], Ю.І. Матяшин [55], Н.Б. Бок [8], Г. 

Бернацький [9], Зоні [11], В. І. Медведєв [49], Х.С.  Гайнанов [28], В.Г. 

Артем'єв [1], І.Т. Килимків [50], П.І. Макаров [52], Р.Ф. Зіязетдінов [57], Н.В. 

Краснощеков [47], Н.С. Кабаков [46], А.Д. Кормщіка [45], В.П. Мармалюков      

[41], Н.А. Седнів [43], Є.П. Яцук [79], Н.К .Мазітов, А.С. Путріна та інші. 

Результати досліджень цих вчених дозволяють зробити обґрунтований 

вибір на користь розробки ротаційних робочих органів, зокрема, пасивної дії. 
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Рисунок 1.9. Залежність питомої сили прилипання 0P  від абсолютної 

вологості ґрунту aW : 1 – сталь; 2 – капрон; 3 – фторопласт. 

 

Ротаційні робочі органи без приводної (без привода від ВВП трактора) дії 

мають безліч форм і модифікацій. У даному випадку розглядаються голчасті 

диски без приводної дії як найбільш перспективні при створенні різних 

ґрунтообробних машин для розпушування, кришення і вирівнювання ґрунту. 

Технологічний процес ротаційних робочих органів типу голчастий диск, 

голчаста мотика полягає в тому, що при вільному перекочуванні їх в шарі 

ґрунту голки входять в нього, зминаючи і зрушуючи його в напрямку 

обертання, частково відкидаючи його назад і на боки, провадячи розпушування 

пласта, кришіння брил, заробляння рослинних залишків і часткове витягування 

їх з ґрунту, а також знищують бур'яни і розрівнюють нерівності мікрорельєфу. 

Р.Ф. Зіязетдіновим, М.В. Сабліковим, Х.І. Іргатовим, Г.М. Куктой, 

П.А.Самойловим та іншими авторами вивчалися питання технології роботи цих 

робочих органів. Ними обґрунтовані основні параметри плоских голчастих 

дисків [37]. 

Кінематику ротаційних робочих органів, зокрема дискових, розглядали 

багато дослідників. Найбільш повний аналіз кінематики сферичних дисків 

різних типів з необхідними вихідними даними для розрахунку і конструювання 
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дискових машин виконаний Г.Н. Сінеоковим і І.У. Пановим [106], а також В.Ф. 

Стрельбицьким [90]. 

Батареї дискових машин часто встановлюють під кутом "атаки" до 

напрямку руху. Площина обертання дисків утворює кут " " з напрямком руху 

машини, тому робоча поверхня дисків здійснює складний рух у просторі. 

Р.Ф. Зіязетдінов досліджував ротаційні робочі органи при обробці 

сільськогосподарських культур і, зокрема визначав залежність вертикальної 

складової реакції ґрунту від глибини ходу голчастих дисків [49]. Він встановив, 

що із збільшенням глибини ходу голчастих дисків від 0,04 до 0,07 м реакція 

ґрунту у вертикальній площині збільшується відносно повільно, а в 

подальшому майже пропорційно збільшенню глибині. Для орієнтовних 

розрахунків вертикального навантаження запропонована спрощена формула: 

 

Q k a  ,       (1.4) 

 

де a  – глибина заглиблення голок диска, м;  

k  – коефіцієнт пропорційності, k =1,2 кг/см – експериментальна величина 

коефіцієнта для суглинистого чорнозему. 

Отримано залежність величини результуючого опору ґрунту R  і кута її 

нахилу до горизонту ψ: 

 

,
P
Q

       (1.5) 

 

де P  – горизонтальна складова, Н. 

А.Т. Вагін, А.З. Пілецький [95] експериментально встановили, що в зоні 

достатнього зволоження поверхневий обробіток ґрунту доцільно проводити 

голчастими боронами з дисками діаметром 0,55-0,60 м, відстанями між дисками 

0,16-0,20 м, кутами "атаки" 20-25° і вертикальним навантаженням на диск не 

менше 600 Н. Із збільшенням поступальної швидкості зростає ступінь 
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розпушування. Одначе, зазначається що при збільшенні швидкості руху понад 

3,0 м/с зменшується глибина обробітку. Якість розпушування підвищується із 

збільшенням кута "атаки", але, при кутах "атаки", які перевищують 25°, 

спостерігається зсування ґрунту, а також значно зростає бічне навантаження на 

диски. 

С.М. Панцулая [92], вважає, що для підвищення розпушуючої здатності 

голчастого робочого органу необхідно його голкам надати дещо загальмований 

рух в ґрунті. У цьому випадку кочення поєднується із ковзанням, тобто кінці 

голок обертаються з меншою коловою швидкістю ( Rυo  ), ніж швидкість (υп) 

поступального руху знаряддя. Автор встановив, що при вільному 

перекочуванні диска мотики МВН-2,8 радіусом R=0,22 м, що має 12 зубів, зі 

швидкістю поступального руху υп = 1,1 м/с, більше 80 % довжини борозенки 

залишається необробленою. 

Голчастий диск із загальмованим рухом збільшує ступінь розпушування 

порівняно з вільним переміщенням. Зі збільшенням поступальної швидкості 

знаряддя від 1,4 до 2,2 м/с ступінь розпушування підвищується від 75 до 91 %. 

Чайгіц Н.В. [105] вважає, що агротехнічні та енергетичні показники 

роботи голчастих дисків залежать від розмірів лунок, утворених голками при 

русі дисків. Ефективність роботи пропонується оцінювати показником впливу 

робочих органів на ґрунт, який є відношенням сумарної довжини зони впливу 

голок за один оборот диска до пройденого шляху:  

 

,
2 R
bn


       (1.6) 

 

де b  – довжина лунки, м;  

n – число зубів на диску;  

R  – радіус кола, при якому диск рухається без ковзання, м. 

Даценко Н.В. [41] досліджував процес роботи голчастих дисків для 

обробки посівів просапних культур. Автор досліджував вплив жорсткості голки 
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на критичну швидкість кришення брил і силу удару, використовуючи для цього 

коефіцієнт жорсткості. 

Робота голчастого диска оцінюється ступенем впливу голок на ґрунт, 

який рівний відношенню сумарної довжини шляху впливу, взятого з середньої 

глибини ходу, до шляху, пройденого диском за один оборот. 

Для визначення відстані (інтервалу) між кінцями голок з умови 

суцільності обробки ґрунту використовують вираз: 

 

,
cos

2
tg2








hd
l      (1.7) 

 

де d  – діаметр голки, м;  

h  – глибина обробітку, м;  

θ – кут сколювання ґрунту; 

φ – кут тертя голки об ґрунт.  

З точки зору максимального розпушування ґрунту оптимальними 

параметрами голчастого диска є: діаметр 0,45 м; діаметр голки 0,01-0,012 м; 

глибина обробки 0,05-0,06 м; інтервал між кінцями голок 0,11-0,12 м; кут 

"атаки" 20-25 °, швидкість руху 8-10 км/год [  ]. 

Ковриков І.Т. [64] теоретично обґрунтував форму голки і параметри 

голчастого диска для поверхневого обробітку ґрунту. Запропоновано формулу 

для визначення радіусу голчастої борони [55]: 

 

max 0,5R h a d   ,     (1.8) 

 

де maxh  – максимальна глибина обробітку;  

a – висота стерні;  

d – діаметр маточини. 
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Труфанов В.В. відзначає, що голчасті диски найбільш перспективні для 

руйнування брил і вирівнювання поверхні ґрунту після роботи плугів, 

глибокорозпушувачів, чизельних культиваторів, важких дискових борін і т.д.    

Експериментально було досліджено енергоємність і кришіння сухих брил 

голчастими дисками діаметрів 0,55 м із голками у формі: загостреного круглого 

циліндра, трикутника, чотирикутної піраміди, квадрата, прямого круглого 

конуса і двогранного клина. Дослідження показали, що голки квадратного 

перерізу руйнують тверді сухі брили на чотири частини, конусні циліндричні і 

трикутного –на три частини, решта - на дві частини. 

Бакулін В.К. вивчав заглиблення голчастих дисків на твердому ґрунті       

[4]. Самозаглиблення голчастих дисків можна забезпечити використовуючи 

ефект, що виникає при уповільненні їх обертання, коли колова швидкість кінців 

голок менше поступальної швидкості знаряддя, який полягає в прояві 

вертикальної складової опору ґрунту, спрямованої вниз. Ступінь уповільнення 

дисків визначається за виразом : 

 

0

nK
n

 ,       (1.9.) 

 

де n  і 0n - частота обертання уповільненого диска і диска-шляховимірювача. 

Чим вище ступінь уповільнення, тим більша довжина борозенки, 

утвореної однією голкою. При коефіцієнті уповільнення рівному K =4-5, 

довжина борозенки складає 0,08-0,12 м, що достатньо для заглиблення диска на 

0,06-0,1 м при твердості ґрунту 1,7 МПа в шарі 0-0,05 м. 

За Бакуліним В.К. при установці дискової батареї під кутом атаки 

відбувається прискорення обертання дисків. Це твердження суперечить 

класичному розумінню процесу, згідно з яким має місце уповільнений рух 

дисків [122]. 
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Аналіз літературних джерел дозволив систематизувати параметри 

голчастих дисків, що випускаються різними фірмами (табл. 1.3). 

 
Таблиця 1.3. Технічні характеристики голчастих дисків 

 
№ 
п/п 

Марка знаряддя Діаметр. 
диска, м 

Кількість 
голок на 
диску, шт. 

Інтервал 
між 
кінцями 
голок, м 

Довжина 
голки, м 
 

1 БІГ-3, БІГ-3А 0,550 12 0,140 0,200 
2 БМШ-15, БМШ-20 0,550 11 0,154 0,200 
3 МТ-12, МТ-16  

(Джон-Дір) 
 

0,457 
 

11 
 

0,128 
 

0,185 
4 КЛТ-28 0,450 12 0,115 0,130 
5 МВХ-5 0,340 12 0,085 0,095 
6 УСМК-5, 4 0,300 12 0,078 0,080 
7 ПСТ-2,5 (4,5) 0,515 8 0,200 0,100 
8 АКП-2, 5 0,450 10 0,140 0,100 
9 Диски "ВІМ" 0,550 12 0,140 0,100 

 

1.6. Постановка питання, мети і завдання досліджень 

 

На підставі проведеного аналізу та відповідно до мети даної роботи 

сформульовано наступні завдання досліджень:  

1. Розробити та вдосконалити технологічні процеси, направлені на 

підвищення якості обробітку ґрунту. 

2. Виявити механіко-технологічні підстави для забезпечення якості 

обробітку ґрунту і на цій основі обґрунтувати параметри і режими роботи 

відповідної  конструкції голчатої борони з підвищеними техніко-економічними 

показниками. 

3. Дослідити котіння голок борони в поздовжньо-вертикальній площині і 

визначити кінематичні показники її роботи. 

4. Дослідити вплив розташування голчатої борони та її вплив на тиск на 

ґрунт; 

- дослідити плоско-паралельний рух дисків з голками по ґрунту; 
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- визначити зусилля необхідне для занурення голок борони у ґрунт; 

- розрахувати роботу яку необхідно витратити для проколювання ґрунту 

голками голчатої борони. 

5. Експериментально дослідити технологічні процеси та робочі органи 

експериментальної секції голкової борони з метою перевірки адекватності їх 

математичних моделей. 

6. Оцінити технологічну і техніко-економічну ефективність використання 

вдосконалених нових технологій та конструкції секції голчатої борони в якій 

голки рухаються в поздовжньо - вертикальній площині.  
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РОЗДІЛ 2 

ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ГОЛЧАТИХ БОРІН 

 

2.1. Опис розроблених голчатих борін 

Розроблені нами голчаті борони відносяться до борін, які 

представляють собою відомі ланцюги, що здійснюють котіння в поздовжньо-

вертикальній площині. За числом дисків з голками нами розроблені одно та 

дводискові голчаті борони, з яких при з’єднанні може бути утворено 

багатодискову борону. 

Схему однодискової борони зображено на рис. 2.1, а і б, де вигляд 

збоку (а), а вигляд голок і їх кріплення у диску (б). 

 
 

а б 
(збільшено у два 

рази) 
 

Рисунок 2.1. Схематичне зображення голкової борони: 1 – рама,  

2 – ступица, 3 – диск, 4 – голка, 5 – вал, 6 – шпонка, 7 – стопорний гвинт. 
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Голчата борона має раму 1, маточину 2, диск 3 і голки 4. Маточина 2 

кріпиться на вал 5 голчатої борони за допомогою шпонки 6. Кожен диск 3 

має отвори для голок 4. Диск 3 виконаний у вигляді плоскої фігури з 

торцевими отворами по всьому його контуру на однаковій відстані один від 

одного; в цих отворах нарізана різьба. Кожна голка 4 має циліндричну форму 

з конусним кінцем з однієї сторони, а на другому кінці голки нарізана різьба 

такого ж калібру, як різьба у торцевих отворах маточини голки. Голки своєю 

різьбовою частиною закручуються в отвори контуру диску і стопоряться за 

допомогою стопорного гвинта 7. 

Число голок по контуру повинно бути таким, щоб відстань між кінцями 

голок була однакова, тобто щоб кут між сусідніми голками був один і той 

самий. Найчастіше встановлюється кут між голками 30°, але може бути і 

більше, наприклад 45°. 

Голчата борона працює наступним чином. 

Під час роботи агрегату на полі нижні кінці голок під дією ваги борони 

заглиблюються у ґрунт і проколюють його. При зрушенні агрегату з місця 

нижні кінці голок залишаються в ґрунті, а диски, з прикріпленими до них 

голками, починають котіння рухаючись вперед, при цьому голки 

проколюють ґрунт на своєму шляху. Таким чином працює агрегат. 

На даний пристрій отримано патент України на корисну модель (№ 

77789 від 25.02.2013 р.). 

Недоліком даної одно дискової борони є неоднакова дія голок на ґрунт 

у місцях його проколювання, таким чином у тих місцях де ґрунт ближче до 

голки, що опускається, має місце найбільша глибина проколювання ґрунту, а 

в тих місцях де поверхня ґрунту віддалена від голки, що опускається, має 

місце незадовільне проколювання, як за глибиною так і за шириною ділянки, 

що обробляється.   

Аналіз даного явища показує, що для покращеної дії голок на ґрунт у 

місцях його проколу потрібно щоб у першому диску з голками, кут між 
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якими дорівнює α (наприклад, α = 30˚), та другому диску, який розташований 

поряд з першим диском (тобто паралельний першому диску), голки також 

знаходились між собою під кутом α, але ці голки разом з диском повинні 

бути повернуті за напрямом руху дисків (або проти напряму руху цих дисків) 

на кут α/2. У цьому випадку при роботі машини голки одного диска відразу 

заглиблюються в ґрунт, а голки диска, що рухається поряд, опускаються в 

ґрунт лише через деякий час, доки цей рухомий диск повернеться на кут α/2  і 

опустить голку в ґрунт за умови, коли праворуч (чи ліворуч) не діють голки 

сусідніх диків. Тим самим можна досягти покращення дії (тобто підвищення 

рівномірності дії) голок на ґрунт. 

Під час конструювання дводискової борони була поставлена задача 

шляхом зміни конструкції голкової борони досягти підвищення 

рівномірності дії голок на поверхню ґрунту. 

Розроблена дводискова борона схематично зображена на рис. 2.2, а і б 

та рис. 2.3, з них на рис. 2.2, а показано вигляд збоку, на рис. 2.2, б 

представлено вигляд спереду на борону, на рис. 2.3 показано положення 

точок на полі, що зображають проколи, які виконані на ґрунті голками лівого 

та правого дисків. 

Дводискова голкова борона складається з рами 1, вала 2, маточини 3, 

лівого диска 4, правого диска 5 і голки 6. Маточина 3 виконана у вигляді 

втулки, до якої жорстко приєднані круглі диски – лівий 4 і правий 5. У 

торцях диска лівого 4 і правого 5 просвердлено по 12 отворів з однаковим 

кроком, в яких нарізана різьба. У ці отвори закручуються голки 6, які 

стопоряться гвинтами 7. При жорсткому з’єднанні маточини 3 з дисками 4 і 

5, диск 4 встановлюється зі зміщенням на кут α/2 (вперед або назад) у 

порівнянні зі встановленим диском 5. 
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Рисунок 2.2. Вигляд дводискової борони зліва (а) та спереду (б): 1 – рама, 2 – вал, 3 – ступиця,  

4 – лівий диск, 5 – правий диск, 6 – голка, 7 – стопорний гвинт. 

43 
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Дводискова голкова борона працює наступним чином. При контакті 

агрегата в тому числі і голок із ґрунтом, (вказані вище голки) під дією ваги 

машини, що тисне на них, проколюють і заглиблюються в нього. При русі 

агрегата нижні кінці голок залишаються у ґрунті, та самі диски з голками 

обертаються і проколюють ґрунт на шляху їх руху. Таким чином 

продовжується робота агрегата.  

На даний пристрій отримано патент України на корисну модель  

(№ 82771 від 12.08.2013 р.). 

 
Рисунок 2.3. Положення на полі точок, що зображають проколи ґрунту 

голками дводискової борони: а – прокол голками лівого диска,  

б – прокол голками правого диска. 

 

У голок борони багато параметрів, але головний із них – це половина 

кута при вершині конуса, подвоєний тангенс, який являє собою його 



 
 

 

45 

конусність. Позначимо цей кут αк. На рис. 2.4 показано три конуси голок, в 

межах яких може знаходитись названий вище кут αк. 

Основні параметри борони, крім вказаного кута, наступні: діаметр 

диска з голками, довжина голки, діаметр циліндричної частини голки, висота 

конічної частини голки і кут між двома сусідніми голками диска. 

 
Рисунок 2.4. Схеми загострення голок: а – голка менш гостра,  

б – голка середньогостра, в – голка більш гостра. 

 

Обґрунтування і визначення цих та інших параметрів борони буде 

викладено в наступних пунктах. 

 

2.2. Дослідження руху дисків голчатої борони по ґрунту  

  

Секція голчатої борони складається із ряду голчатих дисків (рис. 2.1, 

а), осі яких жорстко зв’язані одна з одною. Кожний диск має маточину, вісь, 

втулку та голки, жорстко з’єднанні із маточиною. Голка являє собою 

радіально закріплений на диску прямолінійний стрижень, форма якого в 

середній частині близька до циліндричної; в кінцевій частині кожна голка 

виконана у вигляді конуса і закінчується вістрям. Для підвищення жорсткості 

голки у середній її частині можуть бути виконані одночасно з ребрами 
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жорсткості. При русі дисків з голками кінець кожної голки описує у повітрі 

циклоїду. 

Під час руху борони кожний диск з голками обертається навколо своєї 

осі, яка в свою чергу жорстко зв’язана з загальним тримачем осей для всіх 

дисків, рухається на однаковій висоті від поверхні ґрунту. Так працює борона 

при жорсткому зв’язку осей дисків одна з одною. Якщо ж розглядати рух 

окремого голкового диска, вісь якого не зв’язана з загальним тримачем осей, 

то характер його руху змінюється. Розглянемо спочатку такий рух при 

невеликому  зануренні голок у ґрунт. 

Нехай диск з голками, вісь якого не зв’язана з вісями інших дисків 

(рис. 2.5), рухається вліво по рівному однорідному ґрунту, що не містить 

тверді включення (каміння). Швидкість його центру тяжіння С позначимо υС. 

Під дією сили тяжіння G диска одна з голок заглиблюється у ґрунт на 

глибину h0. На початку руху машини, голка, що опустилася у ґрунт, може 

затриматися, і якась з її точок стане миттєвим центром обертання (це точка, 

швидкість якої в даний момент дорівнює нулю). Нехай цим миттєвим 

центром обертання буде нижня точка Cυ. Обґрунтування, що точка Cυ стала 

миттєвим центром обертання наступне: точка Cυ знаходиться у ґрунті 

глибоко, і їй важко швидко змінювати своє положення.  

Якщо точка Cυ є миттєвим центром обертання, то радіусом повороту 

буде лінія СCυ і кутова швидкість обертання голки ωг буде дорівнювати:  

 

  ,г
υ

С

СС
υ

       (2.1) 

 

де СCυ – відстань від точки С до точки Cυ. 

Під час руху диску вліво всі його точки (крім Cυ) також будуть 

здійснювати рух; точка D набуде швидкість υD, точка B набуде швидкість υB, 

точка A буде мати швидкість υA; ці швидкості будуть дорівнювати:      
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υD = ωг (CυD);       

υB = ωг (CυB);          (2.2) 

υA = ωг (CυA),       

де (CυD) – відстань CυD,  

(CυB) – відстань CυB,  

(CυA) – відстань CυA (відстань CυD, CυB, і CυA – це радіус обертання точок 

C, B и A).  

 

 
Рисунок 2.5. Схема до аналізу руху по полю диска голчатої борони, вісь 

якого не зв’язана з осями інших дисків, а глибина занурення голок незначна. 
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Вектори цих швидкостей показані на рис. 2.5 (вони перпендикулярні 

радіусам обертання). З представлених даних видно, що чим більша відстань 

від точки Cυ  до точки голки, що розглядається, тим більша її швидкість.  

Якщо мати на увазі, що положення точки Cυ якийсь час не змінюється 

під час руху машини, то під час руху центру C вліво цей центр повинен буде 

дещо опуститися, що видно з рис. 2.5, на якому показано нове положення 

голки CυC' при переміщенні центру C вліво до точки C'. Дуга CC' – це 

траєкторія руху точки C на початку переходу голки CυC разом з диском 

голкової борони із положення CυC в положення CυC'. 

За час цього переходу голка KC, що опинилась попереду голки CυC, 

також повернеться разом з диском навколо точки Cυ проти годинникової 

стрілки, при цьому точка K (кінець голки CK, що знаходиться попереду) 

прийде зі швидкістю υK, що дорівнює ωг, помноженої на відстань KCυ, в 

точку Cυ1 (тут Cυ1 – положення миттєвого центру обертання голки CK в кінці 

повороту навколо точки Cυ) залишиться в цьому місці (Cυ1) у ґрунті.      

Як тільки голка C'K почне повертатися навколо точки Cυ1, вона (голка) 

вийде з положення CυС' вверх і вліво, точка C' (центр диску) разом з 

верхньою частиною голки Cυ1C' спрямується вліво і вверх в точку C1; туди ж 

прийде центр C диску після того, як голка KC набуде вертикального 

положення Cυ1C1, тобто точка C' перейде в положення C1. 

При подальшому русі машини з голкою KC1, яка зайняла вертикальне 

положення Cυ1C1, почнеться те саме, як вже відбулось з голкою CυC, а саме, 

відбудеться поворот голки навколо точки Cυ1 з рухом точки C1 по дузі C1C1', 

яку опише ця точка C1 при подальшому русі диска (рис. 2.5). При цьому 

центр голчатого диска C прийде в точку C1', а з голкою LC, що слідує за 

голкою KC, буде відбуватися те саме, як раніше відбулось з голкою KC, а до 

цього – з голкою CυC. 

Таким чином, рух центру C окремого диска не є рухом по прямій лінії. 

Цей рух складається з ряду коливань вниз по траєкторіях CC', C1C1' та ін. і 

вверх по таких траєкторіях, як C'C1, C1'C2 і т.д. Заглиблення голки у ґрунт 
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відбудеться через кожні 30° повороту диску з голками при довжині кола 

кінців цього диску з голками, що дорівнює 3,14·2·144≈904 мм (тут 144 мм – 

це прийнятий для розрахунків радіус кола, який позначимо rд.г); заглиблення 

у ґрунт голок диску будуть відбуватися через кожні 904/12 ≈ 75 мм шляху.  

Описані вище коливання (вниз і вгору) під час руху центру C диска, 

коли його вісь не зв’язана з вісями інших дисків, мають місце не лише при 

невеликій глибині h0 заглиблення голок, але і при великому заглибленні 

голок у ґрунт. 

Як видно з рис. 2.5, при повороті диску на 360° нижні точки K, L, M, N 

та інші точки голки опишуть 12 таких хорд кола радіусом CCυ, як CυK, KL та 

ін. Відстань CυCυ1 (вона ж дорівнює відстані Cυ1Cυ2 або KL) є основою 

рівнобедреного трикутника і дорівнює (з урахуванням того, що кут CυCК, 

позначений α):    

 

   CυCυ1 = 2(CCυ)sin(α/2).     (2.3) 

 

Загальна довжина Lк 12 таких хорд складе, враховуючи, що радіус CCυ 

позначений rд.г:  

 

Lк = 12(CυK) = 24 rд.г sin(α/2).    (2.4) 

 

Для кута α =30°, sin(α/2) = 0,2588, а довжина Lк контуру, що з’єднує 

кінці всіх голок, складе:    

 

Lк = 24rд.г 0,2588 = 6,2112 rд.г.    (2.5) 

 

 Довжина L0 кола радіусом rд.г дорівнює 2πrд.г = 6,2831·rд.г. Ми бачимо, 

що величина Lк менше 2πrд.г на 0,0719rд.г. У процентному співвідношенні це 
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зменшення складе %14,1100
2831,6
0719,0

 . Це невелике відхилення від довжини 

кола радіусом rд.г.   

В загальному випадку, якщо у диска є nг голок, то кут α між голками 

складе 360/nг градусів або 2π/nг радіан. Тоді довжина контуру Lк буде: 

 

    Lк = 2nгrд.г sin(α/2) = 2nгrд.г sin(π/nг),   (2.6)  

 

якщо α дана в радіанах і 

 

 Lк = 2nгrд.г sin(α/2) = 2nгrд.г sin(180/nг).  (2.6')  

 

якщо α дана в градусах. 

Слід відмітити, що радіус диска з голками rд.г дорівнює сумі 

 

 rд.г = rд + lг ,       (2.7) 

 

де rд – радіус диску,  

lг – довжина голки без різьбової частини (рис. 2.1, б). 

Розглянемо тепер рух диска, вісь якого входить до складу п’яти дисків 

з вісями, жорстко зв’язаними з загальним тримачем осей, завдяки чому всі 

диски рухаються в тому напрямку і на тій же висоті, що і тримач осей. Ця 

схема наведена на рис. 2.6. 

Нехай диск з центром С, що переміщується разом з іншими дисками, 

рухається так, що швидкість υС центру С спрямована по горизонталі, а 

глибина занурення голок незначна. Спочатку радіус CCυ вертикальний, а 

точка Cυ (миттєвий центр обертання) знаходиться в нижній точці 

вертикальної голки CCυ. При русі центра С по горизонталі вліво, вліво 

подасться верхня частина голки СА1, точка С залишиться на рівні лінії 

CC'C1C1'C2, а нижній кінець голки СА1 буде виходити з ґрунтового 
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заглиблення біля точки Cυ та підніметься вгору спочатку на невелику висоту 

CυА1, з огляду чого можна вважати, що точка А1 залишилась на лінії CυC, хоча 

в дійсності вона (точка А1) стала трохи лівіше цієї лінії CυC на висоті CυА1, 

тобто буде мати місце наближена рівність CCυ ≈ C'А1.  

 
Рисунок 2.6. Схема до аналізу руху по полю диску голкової борони, вісь 

якого зв’язана з осями інших дисків, а глибина занурення голок незначна. 

 

Одночасно повернеться вліво весь диск з голкою А1C, яка займе 

положення А1C'; також одночасно повернеться вниз голка СК і опуститься 

також вниз точка К голки СК. При подальшому русі вліво центра С точка К 

опуститься вниз в положення А2, а потім голка СК займе вертикальне 

положення C1Cυ1, при цьому C1Cυ1 ≈ C'А2. 
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При подальшому русі центра С вліво буде мати місце повторення 

подій, а саме центр С підійде до положення C1', при цьому нижній кінець К 

голки СК вийде з положення точки Cυ1 у ґрунті, до цього часу голка CL 

опуститься вниз и точка L буде наближатися до точки A3, а потім і до точки 

Cυ2. В той час, коли центр С підійде до положення C2, кінець L голки 

опуститься у ґрунтове  заглиблення, де знаходяться точки A3 і Cυ2, а в момент, 

коли центр С буде в положенні C2 голка KL займе вертикальне положення 

C2Cυ2.    

З наведених на рис. 2.6 даних видно, що рух центру С має місце по 

прямій CC'C1C1'C2, а нижні точки А1, А2, А3 голок CCυ, CК і CL опускаються 

на повну глибину у ґрунт лише у тих випадках, коли голки займають такі 

вертикальні положення, як CCυ або C1Cυ1 або C2Cυ2 і т.д. 

І в першому (рис. 2.5), і в другому випадку (рис. 2.6) голки в положенні 

близькому до вертикального, опускаються у ґрунт і заглиблюються в нього. 

На рис. 2.7 показано рух по ґрунту диска з голками при великій глибині 

їх занурення. Зі схеми видно, що характер котіння по ґрунту диска з голками 

мало змінюється, але зростає навантаження на голки, які руйнують значно 

більшу кількість ґрунтових часток, чим у випадках, представлених на рис. 2.5 

і 2.6. 

З рис. 2.7 видно, що вектор υK швидкості точки K голки спрямований 

під кутом β до вертикалі. Кут цей β впливає на умови проколювання ґрунту. 

Визначимо його. 

Розглядаючи прямокутні трикутники CυKCυ1 і CυKA2', бачимо, що вони 

подібні, а кути KCυCυ1 і A2'K Cυ1 дорівнюють β. Тангенс кута β дорівнює 

,
1

1

υυ

υ
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KC  тоді  

   ,arctg
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1

υυ

υ

CC
KC

      (2.8) 

де KCυ1 – висота кінця K голки KC над лінією Cυ2Cυ1Cυ,  

Cυ1Cυ – відстань від точки Cυ1 до точки C υ .  
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Рисунок 2.7. Схема до аналізу руху по полю диску голчатої борони, вісь 

якого зв’язана з осями інших дисків, а глибина занурення голок значна. 

 

При роботі борони потрібно, щоб швидкість υK в момент початку 

проколу ґрунту не була відхилена від вертикалі, а якщо і відхилена, то на 

досить  невеликий кут β (про який вище відмічалося). Враховуючи, що 

відстань CυC = rд.г, де rд.г – радіус диску борони з голками, а кут KCCυ 

дорівнює α (рис. 2), то з трикутника KCCυ знаходимо: 

 

  .
2

sin2 д.г


 rKCυ      (2.9) 

Тут α – кут між голками CK і CCυ. 
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Позначимо відстань KCυ1 через hK (тобто hK – це висота точки K над 

лінією Cυ2Cυ1Cυ), тоді 

 

 .)()( 2
1

2
υυυK CCKCh     (2.10) 

 

Так як hK = (KCυ)sinβ, а Cυ1Cυ = (KCυ)cosβ, то у результаті проведення 

подальших розрахунків отримаємо: 

 

     .

2
sin2

1cos
д.г 





















r

hK    (2.11) 

 

З отриманого рівняння видно, що чим менше hK, тим менше кут β. При 

зменшенні hK до 0 кут β також дорівнюватиме нулю, а швидкість υK буде 

спрямована по вертикалі вниз, тобто проколювання ґрунту буде відбуватися 

по вертикалі. 

А нам це і потрібно, так як при такому проколюванні ґрунту сили тертя 

голки з ґрунтом будуть меншими, ніж при куті β більше нуля; покращиться 

також якість обробітку ґрунту. 

 

2.3. Вплив розташування дисків голчатої борони на їх тиск на 

ґрунт 

 

Під час руху борони кожний диск обертається навколо своєї осі, яка в 

свою чергу жорстко зв’язана з загальним тримачем осей дисків і рухається 

разом з іншими дисками на однаковій висоті від поверхні ґрунту. Під час 

руху дисків кінець кожної голки описує в повітрі циклоїду. 

Кожна голка складається з циліндричної і конічної частин (рис. 2.8).  
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Рисунок 2.8. Схема, що ілюструє положення окремого диска з голками в разі 

дії на нього рушійної сили Рд і сили тяжіння G за умов різної глибини 

занурення у ґрунт голок. 

 

Заглиблення голок у ґрунт відбувається під дією сил тяжіння дисків. На 

рис. 2.8 наведено заглиблення конічної частини голки (при невеликій силі 

тиску голок на ґрунт) і заглиблення трьох голок у ґрунт від його поверхні 

D1DD2 (при великій силі тиску голок на ґрунт). 

Рух диску борони, що є веденим робочим органом  

(рис. 2.8), здійснюється під дією горизонтально прикладеної до центру С 

диска сили Рд. Диск тисне на ґрунт з силою G, яка прикладена у центрі С і діє 

вертикально вниз. На дію сили G ґрунт відповідає вертикальною силою 

реакції N, що прикладена в деякій точці А голки лівіше вертикальної осі СВ і 

спрямована вверх. На дію рушійної сили Рд ґрунт відповідає горизонтальною 
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реакцією X, яка прикладена в тій же точці А і діє по горизонталі праворуч. 

Сили G і N утворюють пару сил з плечем, що дорівнює приблизно половині 

товщини голки. Момент цієї пари є моментом опору. Для подолання цього 

моменту при русі диску у згаданій точці А діє, як вже вказувалось, 

горизонтальна сила реакції Х, яка разом з рушійною силою Рд утворює 

рушійну пару сил з плечем від точки А до лінії дії сили Рд. На рис. 2.8 з 

центру С проведені вниз вісь y і вліво вісь x. Точку А на голці зміщено 

відносно згаданої вісі y вперед на деяку відстань, яка є плечем пари сил G і N.        

При великому зусиллі G голки заглиблюються на значну глибину від лінії 

D1DD2, з огляду на що глибина занурення голок буде DB (рис. 2.8), при 

цьому у ґрунт можуть зануритись і кінці K і K1 сусідніх голок. 

Ознайомившись з діючими на голки і диск силами, повніше 

проаналізуємо вплив розташування дисків в агрегаті на зусилля, з яким голки 

тиснуть на ґрунт. 

Результат роботи борони залежить від ступеню синхронізації дії голок 

різних дисків на ґрунт. Так, якщо нижні голки п’яти дисків одночасно 

опускаються у ґрунт, буде одночасне проколювання поверхні ґрунту цими 

голками, а тиск при цьому дорівнює опору ґрунту заглибленню в нього 

голок. Якщо голки різних дисків не опускаються у ґрунт одночасно, то буде 

почергове занурення голок різних дисків у ґрунт, при цьому тиск при 

проколюванні також буде дорівнювати опору ґрунту, але проколювання 

ґрунту буде мати випадковий характер і залежатиме від положення дисків та 

голок один відносно іншого перед проколюванням. 

При синхронній роботі різних дисків, тобто у випадку, коли голки 

окремих дисків одночасно занурюються у ґрунт і проколюють його, голки 

інших дисків також можуть заглиблюватися у ґрунт і виходити з нього. 

Положення голок дисків однієї секції для синхронної їх роботи 

представлено на рис. 2.9, на якому наведено вид на секцію збоку і сили, що 

діють на ґрунт голками дисків секції і всією секцією (а) та вид на секцію 

зверху (б). На цій схемі диски з голками секцій позначено цифрами 1, 2, 3, 4 і 
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5, сили тиску дисків 1, 2, 3, 4 і 5 на ґрунт відповідно – G1, G2, G3, G4 і G5, ці 

сили зображено нижче дисків секції, починаються вони в точках a, b, c, d і e, 

на горизонтальну площину вони (ці сили) проектуються в точки, які 

позначені a', b', c', d' і e'. Сили G1, G2, G3, G4 і G5 представляють собою 

систему паралельних сил, з них проекції сил G2 і G3 на рис. 2.9, а 

співпадають і діють по одній прямій від точки с, а на рис. 2.9, б вони діють в 

точках b' і c'. Приймемо, що центри тяжіння дисків знаходяться на перетині 

вісей обертання їх кіл (на вертикальній проекції) з вертикальними 

площинами симетрії дисків. 

Додаванням сил G1, G2 і G3 за правилом додавання паралельних сил 

знаходимо рівнодійну силу G1,3, додаванням паралельних сил G4 і G5 – їх 

рівнодійну G4,5, а додаванням сил G1,3 і G4,5 – силу тиску G1-5 всіх п’яти дисків 

секції на ґрунт. Крім дисків з голками є ще тримач осей і кронштейн, але вага 

цих складових незначна і нею можна знехтувати. Тоді сила тиску секції на 

ґрунт буде G1-5. Проекція точки центру тяжіння секції на поверхні ґрунту 

позначено S. Як вже відмічалося, положення дисків секції для синхронної їх 

роботи відповідає їх положенню на рис. 2.9. Крім цього, при збиранні дисків, 

секції їх можна розташувати таким чином, щоб голки одного диска 

здійснювали проколювання ґрунту в момент часу, який не співпадав би з 

часом проколювання ґрунту голками другого, третього, четвертого або 

п’ятого дисків. За таких умов види цих дисків збоку будуть відрізнятися від 

виду, який представлено на рис. 2.9. Таких варіантів розташування дисків 

один відносно іншого для несинхронної їх роботи може бути багато. 

Відмітимо, що в разі використання борони із синхронною роботою 

дисків у секції та незначних значеннях сил тяжіння дисків з голками, поворот 

дисків на 30˚ буде призводити до виникнення п’яти одночасних проколів 

ґрунту, а решту часу проколів ґрунту не буде. При такій роботі борони і 

жорсткому зв’язку між осями дисків сила, що діє на голки під час їх 

занурення у ґрунт, дорівнює силі тяжіння секції, а на кожний диск (і, таким 
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чином, голку, що занурюється у ґрунт) буде діяти сила, яка дорівнює силі 

тяжіння секції, поділеної на 5. 

 

Рисунок 2.9. Схема секції голчатої борони (вид збоку – а, зверху –б) та сили, 

які діють на ґрунт з боку голок дисків секції та всієї секції: 1, 2, 3, 4 і 5 – 

номер диску (на горизонтальній проекції точками a', b', c', d', і e' відмічені 

положення кінців голок). 

 

Назвемо кут повороту диска для проколювання голкою ґрунту і виходу 

з нього кутом проколювання. В існуючих боронах теоретично цей кут 

дорівнює 30˚; із яких половина використовується на занурення голки у ґрунт, 
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а інша половина – для виходу з нього. В загальному випадку цей кут може 

бути інший, наприклад, 36˚ або 45˚. За таких умов проколювання буде 

відбуватися при повороті голки на 18˚ або 22,5˚, а на вихід голки з ґрунту – 

відповідно на ті ж кути (18˚ або 22,5˚). Проте при куті проколювання ґрунту 

30˚, частота проколювання вище, ніж у інших випадках (кутах 36˚ або 45˚). 

Тобто кут проколювання 30˚ є найбільш раціональним.  

 

2.4. Взаємодія голок голчатої борони при роботі у ґрунті 

      

Розглянута борона відноситься до пристроїв, що представляють собою 

ведені ланки, які здійснюють кочення по ґрунту в поздовжньо-вертикальній 

площині (рис. 2.10). Голки дисків, що рухаються в цій площині, 

заглиблюються в ґрунт, роблять його проколювання і розпушування. При 

цьому також може відбуватися видалення кореневої системи бур'янів з 

ґрунту.  

Рух борони здійснюється під дією горизонтально прикладених у 

центрах дисків сил. Диск на рис. 2.10 рухається вліво зі швидкістю υс і з 

кутовою швидкістю ω обертається проти годинниковій стрілки навколо осі С, 

перпендикулярної площини креслення і яка рухається вліво. Заглиблення 

голок у ґрунт відбувається під дією сил ваги G дисків і всієї борони. 

Як видно з рис. 2.10, ґрунт взаємодіє з бороною тільки в тих випадках, 

коли голки перебувають у нижній зоні А1А12А11. В іншій зоні, що відповідає 

на рис. 2.10, а куту близько 300° по дузі A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2, голки не 

взаємодіють із ґрунтом. В подальшому будемо розглядати взаємодію із 

ґрунтом голок, що перебувають у нижній зоні. 

Кожна голка в нижньому положенні істотно заглиблюється в ґрунт; 

кінець голки A1 починає заглиблюватися в ґрунт, коли кут А12СА1 (кут α) 

дорівнює 25-30°, і закінчує проколювання, коли голка займає вертикальне 

положення вістрям униз (рис. 2.10, в). 
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Рисунок 2.10. Схеми розташування дисків борони з голками, що рухаються 
по ґрунті, при послідовному їх повороті на половину кута між сусідніми 
голками: а – початок виходу із ґрунту голки А12, що зробила прокол;  
б – заглиблення в ґрунт голки А1 і закінчення виходу із ґрунту голки А12;  
в – початок входу в ґрунт голки А2, закінчення входу в ґрунт голки А1 і 
закінчення виходу із ґрунту голки А12. 
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З викладеного випливає, що взаємодія кожної голки із ґрунтом 

відбувається на ділянках А1А12 і А12А11 (рис. 2.10, а), причому на ділянці А1А12 

голка занурюється в ґрунт, а на ділянці А12А11 голка виходить із ґрунту. На 

всій нижній ділянці голки роблять корисну роботу. Ці явища повторюються 

приблизно через кожні 30° повороту диска, що залежить від кута α і 

максимальної глибини hг проникнення голки в ґрунт. 

З урахуванням викладеного проведемо подальший аналіз 

проколювання ґрунту голками. При русі центра C борони вліво зі швидкістю 

υс миттєвий центр обертання нижньої вертикальної голки опиниться в 

нижньому кінці голки А12 (рис. 2.10, а), але може опинитися й унизу голки А1 

(рис. 2.10, в). 

 Нижній кінець голки є миттєвим центром обертання, так як перебуває 

глибоко в ґрунті і не може швидко міняти положення. Таким чином, 

вважаємо, що в нижніх точках А12 і А1 перебувають миттєві центри 

обертання, які позначимо як Cυ. Навколо центра Cυ диск з голками 

повертається навколо свого вертикального нижнього положення.  

Таким чином, робота агрегату складається з безперервних взаємодій 

переднього нижнього ряду голок і сусіднього з ним заднього нижнього ряду. 

При цьому, поки задні голки виходять із заглиблень у ґрунті, передні голки 

заглиблюються. 

На схемах наведено початок і кінець взаємодії голки із ґрунтом за умов 

входження (пряма СА1 на рис. 2.10, а) і виходу (пряма СА12 на рис. 2.10, в). 

Проміжне положення голки при проколюванні ґрунту представлене на рис. 

2.10, б, на якому видно як голка А1 увійшла в ґрунт і частково вже проколола 

його, а голка А12 виходить із ґрунту. Для силового аналізу проколу ґрунту 

голкою найкраще використовувати рис. 2.10, а, де голка А1 починає 

проколювати ґрунт.  

Вище відмічалося, що в зоні А12А11 (рис. 2.10, а), і задньої частини зони 

голки А12 (рис. 2.10, б), а також у зоні А1А12 (рис. 2.10, в) голки виходять із 

заглиблень у ґрунті. Через те, що вихід голок із ґрунту здійснюється при 
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невеликих витратах енергії, будемо вважати, що сила, необхідна для 

витягування голки із ґрунту, досить мала, тобто близька до нуля. Отже, 

силовий розрахунок голок варто проводити для випадку заглиблення голки в 

ґрунт (зона А1А12 на рис. 2.10, а), коли сила опору ґрунту входу в неї голки 

істотна й діє знизу нагору по лінії голки.  

Шлях хп центра С диска при його русі зі швидкістю υС вліво (рис. 2.10, 

а) для здійснення проколювання ґрунту кінцем А1 голки СА1 дорівнює по 

довжині відстані ССк, де С – початкове положення центра диска, при якому 

кінець голки торкнувся поверхні ґрунту в точці А1, а Ск – кінцеве положення 

центра диска, що просунувся, при цьому голка разом з диском повертається з 

кутовою швидкістю ω проти годинникової стрілки й стає вертикально, 

закінчивши тим самим проколювання ґрунту. Це вертикальне положення 

радіуса диска з голкою позначено СкА12' (тут А12' – нижній кінець голки у 

вертикальному положенні) і показане на рис. 2.10, а. На цьому ж рисунку 

показане проміжне положення Спр центра диска між точками С і Ск. Йому 

відповідає положення СпрАпр радіуса диска з голкою, де Апр – нижнє 

положення гострого кінця цієї голки. На рис. 2.10, а показаний ще кут ψ0 

відхилення радіуса СА1 диска з голкою, що повернувся, від горизонтального 

радіуса СА3 диска з голкою А3. 

Зазначений вище шлях хп (відстань ССк) дорівнює: 

 

хп = rд.г sinα,        (2.12) 

де rд.г – радіус СА1 диска. 

Звернемося тепер до рис. 2.11, на якому подана схема заглиблення 

голок у ґрунт. Голка обертається навколо центра С і разом з ним рухається  

вліво. У випадку коли вона обертається навколо нерухомого центра С, кінець 

голки описує дугу А3'А1А12'. Центр С разом з диском і голками рухається 

вліво зі швидкістю υС, а диск із голками обертається навколо центра С проти 

годинної стрілки з кутовою швидкістю ω. За таких умов кінець голки описує 
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щодо нерухомого простору складну криву (циклоїду). На диск із голками 

діють сила ваги G і рушійна сила Pд. 

Проведемо аналіз роботи голчатої борони за таких припущень: 

а) борона з дисками й голками розглядається як тіло, що рухається 

разом з енергетичним тяговим засобом (трактором) вліво по горизонталі, при 

цьому осі дисків перпендикулярні площині руху, а диски з голками 

обертаються проти годинникової стрілки навколо своїх осей; 

б) початок взаємодії голки, що рухається, із ґрунтом має місце, коли її 

кінець торкається ґрунту в положенні А1 (рис. 2.10, а і 2.11, а). Після цього ця 

голка, що проколює А1 ґрунт, позначена як СА1', повертається ще більше й 

заглиблюється в ґрунт під кутом ψ0 + ψ до горизонталі Сх, по якій 

спрямована рушійна сила борони Pд (тут ψ0 – кут xСА1, що характеризує 

початкове положення голки на рис. 2.10 і 2.11; а ψ – поточне значення кута 

А1СА1', що характеризує положення голки під час її повороту й заглиблення в 

ґрунт);  

в) нижня права голка А12', що виходить із ґрунту (рис. 2.11), не сильно 

давить своїм кінцем на проколоті ґрунтові частинки, внаслідок  чого можна 

вважати, що вона взагалі не здійснює вплив на ґрунт, а сила тяжіння G 

передається, в основному, на голку СА1'. 

На диск із голками (рис. 2.11) по горизонталі діє рушійна сила Pд. Опір 

голки заглибленню у ґрунт визначається силою Q, яка спрямована по осі 

голки до центру обертання С. 

Приймемо на рис. 2.11, а нерухому систему координат xС0y з початком 

у точці С0 (центр диска в початковому положенні). Вісь С0x направимо по 

горизонталі вліво із центра С0 в напрямку руху борони, а вісь С0y – вниз. На 

рис. 2.11, б наведено сили, що діють на центр С диска борони. Тоді, 

відповідно до законів плоско паралельного руху твердого тіла, можна 

скласти наступні диференціальні рівняння руху диска борони: 
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Рисунок 2.11. Схема руху голчастої борони (а) і сили, що діють на центр С 

диска борони (б). 
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де дгm  – маса диска з голками,  

cx  – проекція лінійного прискорення центра С диска на вісь х,  

t – час,  

xQ  – проекція сили Q  на вісь х,  
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cy  – проекція лінійного прискорення центра С диска на вісь y,  

yQ  – проекція сили Q  на вісь y,  

cI  – момент інерції диска з голками відносно осі обертання С,  

  – кутове прискорення вала диска,  

ψ – кут повороту диска від лінії СА1 (відраховується він проти 

годинникової стрілки),  

cx  – абсциса центра С диска,  

yс – ордината центра С. 

З першого рівняння (2.13) з урахуванням характеру руху борони в 

агрегаті із трактором, що рухається рівномірно, витікає, що проекція 

прискорення cx  дорівнює нулю. Тоді cх  = υ0, де υ0 – константа, тобто 

швидкість центру С борони при рівномірному русі. У другому рівнянні (2.13) 

cy  = 0, тому що проекція прискорення точки С на вісь y дорівнює нулю 

(центр С не рухається по вертикалі). У третьому рівнянні (2.13) кутове 

прискорення   = 0, а кутова швидкість   дорівнює ω і має постійне 

значення. Через це із трьох рівнянь (2.13) залишаються наступні два рівняння 

статики: 

 

0;
0.

д x

y

P Q
G Q
  


  

      (2.14) 

 

Як видно з рис. 2.11, «вихідна» голка А12' обертається у зоні, де 

проколювання ґрунту вже виконано. Вона не опирається на твердий ґрунт і 

сила реакції ґрунту тут мала. Через це варто вважати, що сила G давить в 

основному на голку А1', що здійснює проколювання ґрунту. Це положення 

тим справедливіше, чим ближче голка А1' до виходу із зони А1'А12' (рис. 2.11), 

тобто до вертикалі СА12. З рівностей (2.14) враховуючи, що кут відхилення 

сили Q  від вертикалі дорівнює  090 , а сила Pд і G рівні:      
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При таких значеннях сил Pд і G буде виконаний прокол ґрунту. Друге  

рівняння (2.15) вказує на важливість забезпечення необхідної маси борони, 

але при недостатній масі G борони проколювання ґрунту може не відбутися. 

При занурені голки в ґрунт і здійснення його проколюванні кут   

безперервно змінюється від 0 до 090   (про що вже говорилося). Кут   

дорівнює: 

,пt       (2.16) 

 

де tп – час повороту голки від положення СА1 до СА12 (рис. 2.11) 

Із залежності (2.15) видно, що прокол ґрунту відбувається одночасно 

спільно з діями сил Pд і G. Під дією сил G голка заглиблюється в ґрунт, а під 

дією сил Pд борона рухається по полю. Сила Pд створюються трактором, а 

сила G виникає завдяки маси борони.                   

 Сила Q  залежить від глибини λ занурення голки в ґрунт і збільшується 

при занурені.  Згідно дослідних даних залежність Q  від λ близька до 

лінійної. 

 Q  ≈ k λ,      (2.17) 

 

де k – коефіцієнт, який залежить від опору ґрунту при зануренні голки, її 

конусності і твердості ґрунту, визначається дослідним шляхом і вимірюється 

в Н/м.   

 З урахуванням залежності (2.17) рівняння (2.15) отримаємо: 
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 Спочатку проколу глибина λ дорівнює нулю, а рушійна сила Pд  також 

дорівнює нулю, тобто в центрі С в початковому його положенні для 

наступної голки рушійна сила дорівнює нулю. При заглибленні голки в ґрунт 

сила Pд  буде збільшуватись, тому що збільшується глибина λ. 

Під час закінчення проколу кут   дорівнює 090  , але у випадку 

коли прокол припинився то сила Pд також дорівнює 0. Сила G під час роботи 

знаряддя міняється у відповідності з другою формулою (2.15).   

Час проколу ґрунту дорівнює часу tп обертання голки з положення СА1 

до положення СO1 (рис. 2.12). В цей час голка обертається на кут 0ψ
2
π
 ; 

обертання голки рівномірна з кутовою швидкістю ω. Маємо: 

 

.
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t      (2.19) 

 

Пройдений голкою шлях sг за час одного її заглиблення у ґрунт і 

виходу із ґрунту, дорівнює: 
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Як видно із рис. 2.11, якщо глибину λ враховувати по лінії голки від 

поверхні А1А12'' ґрунту, то дана глибина не буде строго перпендикулярна лінії 

А1А12''. В то й же час із зростанням кута   положення лінії голки 

наближається до вертикалі. Для аналізу цього явища застосуємо до 

розглянутого механізму метод обігу, тобто дамо всій системі, представленій 

на рис. 2.11, а, напрямок руху вправо зі швидкістю –υC. Внаслідок цього  

характер руху голок щодо ґрунту не зміниться, але вісь С зупиниться, а диск 
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з голками буде обертатися навколо нерухомої осі С в тому ж напрямку (з 

кутовою швидкістю ω). Ґрунт буде переміщатися вправо зі швидкістю –υC.  

Схема такого руху подана на рис. 2.12, де голки зображені у вигляді 

ліній СА1 і СА1', а кут повороту лінії СА1' від положення СА1 і раніше 

позначений ψ; глибина λ – відстань А1''А1'. 

 
Рисунок 2.12. Схема до визначення глибини λ занурення голки в ґрунт. 

 

У точці А1 глибина занурення голки λ дорівнює нулю, а в точці О1 вона 

дорівнює глибині О1А12, яка представляє собою повну глибину hг занурення 

голки в ґрунт. 

Зі схеми випливає, що зростання λ на всьому шляху від точки А1 до 

точки О1 близький до прямолінійної залежності. Щоб не ускладнювати 

подальші розрахунки, будемо вважати, що із збільшення кута ψ пропорційно 

зростає і глибина λ. Оскільки ψ = 0 і λ = 0 в точці А1, ψ = ψ12 = 90 ° - ψ0 в точці 

О1;  λ = hг = О1А12 , отже залежність λ від кута ψ набуде вигляду:  
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,
12

г 



h       (2.21) 

де ψ12 – повне значення кута ψ від точки А1 до точки О1, ψ12 = 90° - ψ0. 

Якщо ψ – це кут А1СА1', то ψ12 – кут А1СА12. 

З врахуванням виразу (2.21) залежність (2.18) набуває вигляду  

 

).cos( 0
12

г 



hkPд    (2.22) 

 

До початку проколювання ґрунту (входження кінців голок у ґрунт) при 

глибині λ = 0 кут ψ і сила Pд також дорівнюють нулю.  

Для аналізу залежності (2.22) позначимо значення 
12

г



hk  через літеру В. 

Вимірюється В  у 
радрад



 м
м

. Тоді  

 

).cos( 0  ΒPд     (2.23) 

Побудуємо за допомого формули (2.23) графічну залежність сили Pд від 

)cos( 0  , яке змінюється від кута ψ. Дану побудову зроблена для даного 

випадку, коли ψ0 = 60°, а ψ дорівнює 0°, 10°, 15°, 20° і 30°. У даному випадку 

кути ψ перед cos будемо виражати у радіанах: 
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Отримані дані наносимо на графік залежності сили Pд від шляху руху 

центра С голки борони, розпочинається від початкового положення центра С 

(тобто від початку проколу ґрунту). Цей графік наводиться нижче (рис.2.13) і 

розміщений всередині кола, який описується кінцем голки під час її 

обертання. Даний графік зв’язаний із рис.2.10. На даному графіку (рис. 2.13) 

сила Pд відкладається по вертикалі вверх від центра голки С, а шлях Сx  і 

швидкість υС руху центра С голки направлені по горизонталі вліво при цьому 

центру С займає наступні положення С, С1, С2, С3 і С4 при Сx  υС t, де t – час 

руху. На цьому графіку сила Pд1 дорівнює нулю (0); сила Pд2, що знаходиться 

в точці С, дорівнює 0,06В; відкладена від точки С1 вверх до точки С1'. Сила 

Pд3 дорівнює 0,07В; відкладена від точки С2 вверх до точки С2'. Сила Pд4 

дорівнює 0,06В; відкладена від точки С3 вверх до точки С3'. Сила Pд5 

дорівнює 0, яка знаходиться в точці С4. Розташування точок при 

проколюванні ґрунту подані на рис. 2.13 у вигляді променів СА0, С1А1, С2А2, 

С3А3 і С4А4, які такі ж, як промені СА1, СпрАпр і  СкА12' на рис. 2.10, а. 

 
Рисунок 2.13. Графік зміни величини горизонтальної сили Рд, яка тисне на 

верхню часту голки при її обертанні навколо вісі С рухом борони вліво. 
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З графіка видно, що сила Pд у початковому положенні руху центра С 

дорівнює нулю, проте сила збільшується по ординаті в точці С2', а потім 

потрапляє у кінцеву точку С4 дорівнює нулю. Під час представлених 

теоретичних розрахунків і графічних побудов нами проведені розрахунки по 

формулі (2.23) з використанням комп’ютера. На основі наведених вище 

даних розроблена програма на ПК у середовищі універсальної системи 

комп’ютерної математики Maple V (додаток И) визначили залежність 

значення рушійної сили від глибини занурення голки борони у ґрунт (рис. 

2.14). 

 
 

Рисунок 2.14. Залежність рушійної сили Pд від поточного значення кута ψ, 

що характеризує положення голки під час її повороту й заглиблення в ґрунт 

та глибини занурення голки λ: 1 – λ=2 см, 2 – λ=4 см, 3 – λ=6 см, 4 – λ=8 см. 

 

2.5. Визначення зусилля, яке необхідне для занурення у ґрунт голки  

       голчатої борони 

 

При роботі голкових борін їх голки можуть проникати у ґрунт з деяким 

відхиленням від перпендикуляра, або перпендикулярно до його поверхні. Це 

питання частково розглянуто у підрозділі 2.2, де відмічено, що швидкість 

руху голки при проколюванні ґрунту може бути відхилена від 
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перпендикуляра до поверхні ґрунту на кут β, значення якого змінюється від 

15-20º на початку руху і  наближується до нуля в момент закінчення проколу 

ґрунту [вираз (2.23)]. За таких умов будемо вважати, що кут β змінюється в 

межах від 0 до 20º.   

Схему занурення в ґрунт деформатора у вигляді голки наведено на рис. 

2.4, 2.5 і 2.6. Аналогічні схеми наведено на рис. 2.15 і 2.16, б. Силу, яка тисне, 

позначено через G. На рис. 2.16, а, наведено схему занурення у ґрунт 

деформатора у вигляді плоского горизонтального круглого тіла. За 

допомогою таких плоских деформаторів визначають твердість ґрунту. Для 

порівняння схем занурення у ґрунт різних деформаторів на рис. 2.16 

наведено пристрої у вигляді: горизонтального круглого тіла (рис. 2.16, а) та 

вертикального конусу, який обернено вістрям униз (рис. 2.16, б). 

 
Рисунок 2.15. Схема занурення у ґрунт голки диску борони під дією сили G. 

 

За умов деформації ґрунту при заглибленні деформатора (плунжера) 

твердоміра у ґрунт (рис. 2.16, а) на реєструючій частині твердоміра 
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записується діаграма, яка представляє собою залежність сили G тиску на 

плунжер від глибини λi його занурення у ґрунт (рис. 2.13). За допомогою цієї 

діаграми визначають твердість p ґрунту 

 

,прср

S
кh

p         (2.24) 

 

де hср – середнє значення ординати (в см) на ділянці ОА цієї діаграми,  

кпр – жорсткість пружини (Н/см),  

S – площа плунжера в місці його контакту з ґрунтом (см2). Твердість 

ґрунту вимірюється в Н/см2. 

 
Рисунок 2.16. Схема занурення у ґрунт на глибину λ деформатора різної 

форми: а – плоске горизонтальне кругле тіла; б – вертикальний конус,  

який обернуто вістрям донизу. 

 

Пряма ОA на діаграмі характеризує зростання сили G в залежності від 

глибини λi, а пряма AB – умови деформації ґрунту, коли він «тече», тобто 

продовжує деформуватися під дією постійної сили GА тиску на нього (це 

межа несучої властивості ґрунту). Точка А на діаграмі знаходиться на значній 

глибині λi від поверхні ґрунту (20 см та більше). Такою є закономірність 
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деформації ґрунту плунжером, який виконано у вигляді плоского 

горизонтального круглого тіла. Проте закономірності деформації ґрунту 

конусною голкою (рис. 2.16, б) ще не встановлено.  

Жорсткість пружини кпр – це сила Pп (Н), яка необхідна для 

повздовжнього стискання пружини на одну одиницю її довжини (см) 

 

,
п

п
пр а

Pк        (2.25) 

 

де ап – деформація стискання пружини, вимірюється в см. 

Відрізки λ1а1, λ2а2, λАА (рис. 2.17) – відповідають відстані ап, на які 

стискається пружина твердоміра при заглибленні у ґрунт деформатора, тобто 

це шлях переміщення по паперу кінця самописця приладу під дією сили G. 

 

 
Рисунок 2.17. Залежність зміни сили G тиску плунжера на ґрунт від  

глибини λ його занурення (діаграма зминання ґрунту). 

 

Як зазначено вище, величина λп згідно з літературними даними [56] 

знаходиться в межах значень λ, які не перевищують межі глибини шару 
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ґрунту, що обробляється, а глибина ґрунту, який обробляється голковими 

боронами не перевищує 70 мм  [26]. 

На рис. 2.17 силі стиску G1 відповідає відрізок λ1а1, силі G2 – λ2а2, а GА– 

відповідно λАА. 

За таких умов можемо стверджувати, що в разі використання таких  

борін опір ґрунту занурення в нього голки буде змінюватися  лінійно за 

прямою, аналогічній ОА (рис. 2.17). 

Голкову борону, кінці голок якої мають конусну форму, наведено на 

рис. 2.18. На цьому рисунку повністю наведено нижнє конусне тіло голки 

довжиною hк і частину циліндричного тіла голки з довжиною hц. Рівень 

ґрунту при проколюванні його голкою відповідає лінії E1O1E2, але може бути 

і нижче цієї лінії. Загальна довжина частини голки, яка занурилася  у ґрунт,  

визначається hк + hц, за умов, що рівень ґрунту вище лінії E0O0E0. Проте ця 

довжина може бути менше hк, в разі якщо рівень ґрунту нижче лінії E0O0E0. 

За умов, якщо рівень ґрунту проходить по лінії E0O0E0, глибина занурення 

голки у ґрунт λ відповідає hк. 

Об’єм V частини голки, що знаходиться у ґрунті, в загальному випадку 

дорівнює Vк + Vц, де Vк і Vц – об’єм відповідно конусної  та циліндричної 

частини голки, зануреної у ґрунт. Так як об’єм конусу Vк дорівнює ,
3 к

2hr  а 

Vц дорівнює πr2hц, де r – радіус кола в основі конуса (циліндра), то  

 

    ).
3
1( кц

2 hhrV       (2.26)  

 

Конус голки, в разі її занурення під дією сили G, буде впливати на 

ґрунт (розпирати) його в напрямках, перпендикулярних твірним конуса. 

Проте він може одночасно і ковзати по ґрунту.  За таких умов виникають 

сили тертя ковзання по всій поверхні контакту конуса із ґрунтом. Схему 

таких дій наведено на рис. 2.19, а (з тертям) та рис. 2.19, б (без тертя). 
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Рисунок 2.18. Схема частини голки, що взаємодіє з ґрунтом. 

 

 
Рисунок 2.19. Схема дії сил бічних поверхонь конусної частини голки на 

ґрунт: а – рівномірне вертикальне занурення ; б – без занурення. 
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На рис. 2.19, а наведено результат взаємодії конусної частини голки із 

ґрунтом  під час її занурення внаслідок дії сили G. Внаслідок такої взаємодії з 

боку бічної поверхні на ґрунт будуть діяти нормальні сили реакції N1 і N2 

перпендикулярно поверхні конуса і сили тертя ковзання F1 і F2 по твірних 

конуса в напрямку протилежному дії сили G. Ці сили наведено в двох точках, 

але такі сили діють по всій поверхні контакту голки із ґрунтом. Рівнодійну 

сил N1 і F1 позначено R1, а сил N2 і F2 відповідно R2.  

Напрямок дії сили R1 відхилено від напрямку дії сили N1 на кут тертя φ, 

на такий же кут φ відхилена сила R2 від сили N2. Сила F1 дорівнює fN1, а сила 

F2  – fN2, де f – коефіцієнт тертя ковзання, який визначається  tgφ.  

На рис. 2.20, а наведено аналогічно рис. 2.19, а результат взаємодії під 

дією сили G, яка достатня для  заглиблення конуса, бічної поверхні конуса 

голки та ґрунту. З боку ґрунту на бічну поверхню конуса будуть діяти 

нормальні сили реакції N1' і N2' перпендикулярно поверхні конусу і сили 

тертя ковзання F1' і F2' по твірних конуса в бік протилежний напрямку сили 

G. Ці сили наведено в двох точках, але вони діють по всій поверхні 

 
Рисунок 2.20. Схема дії сил на бокові поверхні конусної частини голки:  

а – рівномірне вертикальне занурення у ґрунт; б – без занурення у ґрунт 

дотику голки з ґрунтом. Рівнодіючу сил N1' і F1' позначено R1', а рівнодіючу 

N2' і F2' відповідно R2'. 
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Напрямок дії сили R1' відхилений від напрямку дії сили N1' на кут тертя 

φ, на такий же кут φ відхилена сила R2' від сили N2'. Сила F1' дорівнює fN1', а 

сила F2'  – fN2', де f – коефіцієнт тертя ковзання, який дорівнює tgφ. Сили R1' і 

R2', а також R1 і R2 (рис. 2.19) діють по всій поверхні конусної частини голки, 

яка занурена у ґрунт. Позначимо кожну з них Ri. 

Для забезпечення рівномірного руху конуса вниз (рис. 2.20, а) 

необхідне виконання наступних умов: ,cos
1

i

n

i
iRG 



 де γi – кут між 

напрямком дії сили Ri і вертикаллю, а n – кількість сил Ri по всій поверхні 

конусної частини голки, що має контакт із ґрунтом.  

Кут γi визначається 180° - αк - (90° + φ) = 90° - αк – φ, а  сosγi = cos(90° - 

- αк - φ), який в свою чергу дорівнює sin(αк + φ). Внаслідок цього  

Ri cosγi = Ri sin(αк + φ). Враховуючи, що ,
cos
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i
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NR  де Ni' – нормальна сила, 

позначена вище N1' і N2', то 
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де 


n

i

'
iN

1
 – сума нормальних сил по всій поверхні конусної частини голки, що 

контактує із ґрунтом, 

n – кількість сил Ni'. 

В разі, якщо плунжер не занурюється у ґрунт і сили тертя дорівнюють 

нулю (рис. 2.19, б), тобто f = 0, рівновага сил буде за умов рівності нулю сили 

G, яка визначається 
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З урахуванням (2.28) знаходимо 

 

  .
sin к1 




GN
n

i

'
i      (2.29) 

 

Із аналізу рівняння (2.27) і (2.28) відмітимо, що для забезпечення 

занурення конусної частини голки у ґрунт необхідно створити більшу силу, 

ніж при її урівноваженому положенні (рис. 2.19, б). Це пояснюється 

необхідністю подолання сил тертя, які виникають при русі голки у ґрунті.   

Визначимо умови, за яких одна із голок занурюється у ґрунт настільки 

глибоко, щоб дві її сусідні К (ліворуч) і К1 (праворуч) залишилися на 

поверхні е–е (рис. 2.15). На цій же поверхні е–е розташована точка е' голки, 

яка заглибилась на довжину B1е', яка визначається CB1-(CK)cosα, де CK – 

радіус rд.г диску з голками, а кут α зазвичай дорівнює 30°. Позначивши через 

h0  глибину B1е', отримуємо 

 

 h0 = rд.г - rд.гcosα = rд.г (1 - cosα),    (2.30) 

 

Визначимо необхідну глибину занурення голок у ґрунт при його 

обробці. 

Як відомо [26], проколювання ґрунту голками здійснюється з метою 

його розпушування на глибину 4-6 см, знищення поверхневої кірки, 

вирівнювання рельєфу, закриття вологи, загортання насіння та знищення 

бур’янів. Внаслідок цього, агрофон ґрунту в разі його проколювання голками 

не може бути занадто щільним. Швидше за все він буде мати стан, який 

утворюється через якийсь час після оранки поля, або при обробці міжряддя 

просапних культур. Тобто, значення твердості ґрунту за таких умов не буде 

занадто великим.  

Як відзначено вище, в разі встановлення показників твердості ґрунту за 

діаграмою на рис. 2.17, глибина λ голки, що занурюється у ґрунт, повинна 
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бути менше проекції прямої ОА на вісь Оλ на цьому графіку. Ця глибина λ 

буде значно менша глибини орного шару ґрунту та межі несучої здатності 

цього ґрунту (точка А на рис. 2.17). Тобто зростання опору ґрунту зануренню 

в нього конусної голки буде менше, ніж у випадку деформації ґрунту по 

прямій АВ (рис. 2.17). 

З урахуванням викладеного проаналізуємо занурення голки в ґрунт на 

підставі наведених в даному параграфі результатів теоретичного аналізу та 

особливостей конструкції твердоміра ґрунту. 

Розглянемо тепер визначення основних параметрів голки голчатої 

борони, що містить циліндричну і конічну частини.  

Ці параметри наступні: кут αк конусу нижньої частини голки, висота hк 

конусної частини голки та радіус r циліндричної частини голки, причому  

r = hк tgαк. 

Для визначення необхідного кута αк конусності голки проаналізуємо 

ще раз схему на рис. 2.20. На цій схемі сили N1 і N2 та інші аналогічні сили 

діють з боку ґрунту на конус. З такими ж силами, але у протилежному 

напрямку, діє конус на ґрунт. За результатами аналізу цього явища отримано 

залежність (2.29), яка показує, що за умов постійного значення сили G 

збільшення кута αк призводить до зростання суми сил ΣNi, що діють на ґрунт 

та виконують його прокол і руйнування. Таким чином встановлено, що кут αк 

повинен бути по можливості меншим, тоді буде меншим зусилля, під дією 

якого голка занурюється у ґрунт та руйнує його. Це важлива якість кута αк, 

так як чим менший цей кут, тим менша необхідна діюча сила і тим менша, 

таким чином, робота, що витрачається на проколювання ґрунту. 

Проте, за малих значень кута αк конус голки буде тонше, довше та 

гостріше; це небажано через небезпеку поламки голок. Крім цього, за умов 

занадто малої конусності і товщини голки ґрунт може бути взагалі погано 

проколотий, залишитись не подрібненим та не розпушеним. Прикінцеве 

вирішення питання стосовно вибору необхідного кута αк буде визначено за 

результатами польових випробувань дисків з голками різної конусності. 
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Таким чином встановлено, що основними факторами, які впливають на 

визначення необхідного значення сили для  заглиблення у ґрунт голок 

голкової борони, є: глибина λ занурення голки, кут тертя голки по ґрунту та 

кут, що характеризує конусність голки. Крім цього, сила, яка необхідна для 

заглиблення голки у ґрунт, залежить від твердості ґрунту, тобто від його 

механічного складу та вологості. Проте існуючі технології механічного 

обробітку ґрунту не передбачають використання голкових борін за високого 

значення його вологості.  

Визначимо залежність глибини занурення у ґрунт голки від сили тиску 

на неї, її параметрів та властивостей ґрунту. 

Голки борони приєднуються до дисків консольно. Консоль краще 

опирається вигину, якщо вона виконана конусною. Таким чином голки 

представлено у вигляді конусів, кожен з яких у верхній частині має достатньо 

великий діаметр, знизу ж його кінець загострений.  

Глибина повного занурення конусу голки у ґрунт позначена λ к, вона 

дорівнює висоті конусу hк; при цьому глибина занурення будь-якої точки 

поверхні голки у ґрунт позначені λ (тобто без букви к). Якщо ж голка 

повністю в ґрунт не занурилась, то глибину її нижнього кінчика також 

позначимо λк, але ця λк в даному випадку менше hк.   

З аналізу приведених вище даних випливає, що сили G, які потрібно 

прикласти до кожної голки зверху вниз для просування їх у ґрунті та 

виконання проколів, тим більші, чим більший подвоєний тангенс кута αк, 

глибини λ і λ к, а також коефіцієнт тертя голки з ґрунтом (тобто сила G прямо 

пропорційна коефіцієнту f, глибинам λ і λ к та двом тангенсам кута αк).  

На основі викладеного залежність сили G від факторів, що впливають, 

можна математично представити таким чином: 

 

    G ≈ кп f λ 2tgαк,     (2.31) 

 

де кп – коефіцієнт, що враховує твердість ґрунту в вихідному стані.  
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Так як G вимірюється в Н, а Н дорівнює кг·м/с2, λ вимірюється в м, то 

коефіцієнт кп вимірюється в кг/с2. Коефіцієнти кп знаходяться за дослідними 

даними.   

Якщо глибина λ дорівнює глибині λк, то в формулу (2.31) 

підставляється замість λ глибина λк. 

У виразі (2.31) f – коефіцієнт тертя ковзання конуса голки з ґрунтом. 

Під час проколів ґрунту голкою абсолютна вологість цього ґрунту за 

літературними даними [54, 55] знаходиться в межах от 10% до 16%. У 

відповідності з іншими літературними даними [48 стор. 40, рис. 1.4, б] 

коефіцієнт f тертя ковзання сталі по такому ґрунту при приведеній вологості 

знаходиться в межах від 0,5 до 0,6. На це ж вказують дані, приведені у 

підручнику Н.И. Кленина і В.А. Сакуна [1980, стор. 16-17]. З огляду 

викладеного будемо вважати, що формула (2.31) може бути нами 

використана при f ≈ 0,55. 

 Як видно з формули (2.31), за її допомогою визначається сила G, 

необхідна для занурення у ґрунт конуса висотою λк. Це означає, що при λк = 

hк, де hк – необхідна глибина занурення голки у ґрунт (6 см), формула (2.31) 

дозволяє отримати силу G при повному зануренні конуса. Якщо ж λ < λк = hк, 

то по формулі (2.31) знаходиться сила G при глибині λ, яка менше hк.   

 Приймаємо таку математичну модель (2.31) для визначення сили G 

опору зануренню в неї конусної голки, ми вважаємо, що сила G зростає зі 

зростанням глибин λ і λк та подвоєного тангенсу кута αк при вершині конусу 

(2tgαк), причому залежність ця близька до лінійної. 

 З (2.31) випливає, що коефіцієнт кп дорівнює: 

 

     п
к

.
λ2tgα

Gк
f

      (2.32) 

 

Хоча формула (2.31) отримана з урахуванням результатів теоретичного 

аналізу [див. рис. 2.19 і 2.20 та формули (2.27), (2.28) і (2.29)], вона лише 



 
 

 

83 

частково є теоретичною, а в іншому вона експериментальна. За формулою 

(2.32) нами нижче будуть проведені розрахунки з використанням дослідних 

даних для визначення значень коефіцієнту кп. Таким чином, вирази (2.31) і 

(2.32) є теоретично-експериментальними залежностями. 

Визначення значень коефіцієнтів кп проводиться, як вже вказувалось, 

при повній глибині λк за дослідними даними. При таких дослідах на ґрунтах з 

різними показниками твердості р ґрунту за формулою (2.18) виконується 

спочатку визначення цих показників, а потім проводяться досліди з метою 

отримання дослідних діаграм, що подібні до діаграм, які отримані за 

допомогою приладу і реєструючої частини цього приладу на рис. 3.2, 3.3. 

Нехай в результаті таких дослідів отримано такі діаграми, але так як 

нас в цій діаграмі цікавить лише та частина діаграми, яка знаходиться на 

глибині λк, то на рис. 2.21 представлена лише ця частина діаграми. Глибині λк 

на діаграмі відповідає сила G1, вона сила G1 відкладена на горизонтальній 

вісі. Ця сила G1 дорівнює жорсткості кпр пружини в Н/см, помноженої на 

відрізок а1а2 діаграми, що зображає на цій діаграмі (рис. 2.21) деформацію 

пружини в см. Коефіцієнт тертя f, як вже вказувалось, дорівнює 0,55. Кут αк 

відомий або ж визначається за конусом голки, нехай цей кут нам відомий. 

Тоді підставляючи ці дані в формулу (2.32) та враховуючи, що 2f = 2·0,55 = 1,1, 

знаходимо значення коефіцієнту кп, який характеризує даний ґрунт з його 

твердістю p: 

 

    .
tgαλ1,1 кк

1
п

Gк       (2.33) 

За таким виразом визначають дослідне значення коефіцієнту кп, за 

допомогою якого за залежністю (2.31) визначається необхідна для проколу 

ґрунту сила G. 

 Як бачимо, значення дослідного коефіцієнту кп знаходяться за 

допомогою приладу та реєструючого пристрою, що представлені на рис. 3.2 і 

3.3. 
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Рисунок 2.21. Приклад діаграми вимірювання сили G при проколюванні 

ґрунту голкою борони. 

 

 Спочатку ми побудували дослідні залежності сили G1 від деформації 

ґрунту λк в межах λк від 0 до hк, тобто нами були отримані залежності сили G 

від різних факторів за результатами дослідів, які проведені в польових 

умовах при значеннях λк, що дорівнюють 0, 0,25hк, 0,50hк, 0,75hк і 1,0hк. 

Дослідні залежності сили G від λк були отримані за допомогою приладу (рис. 

3.2, 3.3) при куті β=0 і при β=15º (про що говориться на початку цього 

параграфу) та було визначено вплив кута β на значення сили G. Поряд з 

дослідним визначенням сили G буде визначатися і твердість ґрунту на 

глибині від 0 до 8 см за допомогою приладу, що представлений на рис. 3.2 і 

плунжера, що приведений на рис. 2.16, а. 

 Маючи діаграму залежності сили G від глибини λк, можна визначити 

значення роботи, що витрачається на виконання голкою одного проколу 

глибиною 6 см, яку позначимо W0. 

 Необхідні розрахунки з обґрунтування та визначення значень 

коефіцієнтів у виразі (2.32) наводиться в п. 3.4 III розділу, а результати 

дослідів з визначення значень цих коефіцієнтів наводяться в п. 4.3 IV розділу 

дисертації. 
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 Залежність сили, що необхідна для руйнування ґрунтової кірки однією 

голкою від факторів, що впливають, визначалась дослідним шляхом з 

застосуванням приладу, який представлений на рис. 2.20 і 3.2. При цьому  

отримана залежність, що представлена на рис. 2.22.  

На цьому графіку по горизонтальній вісі відкладена сила G, яка 

необхідна для занурення голки у ґрунт через ґрунтову кірку, а по 

вертикальній вісі вниз відкладена глибина λ проникнення нижнього кінця 

голки у ґрунт. 

З отриманого графіку видно, що цю залежність можна апроксимувати 

формулою типу  кG , де к – коефіцієнт, що встановлений за 

результатами дослідних даних. 

 

 
Рисунок 2.22. Залежність сили G, що руйнує ґрунтову кірку, від глибини λ 

занурення в ґрунт нижнього кінця голки. 

 

 З урахуванням формули (2.31), згідно якої сила G пропорційна 

коефіцієнту тертя f і тангенсу кута αк, сила G буде дорівнювати: 

 

    ,tg2 кпк  fкG     (2.34) 
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де кпк – коефіцієнт, що враховує твердість ґрунту в вихідному стані, а f і 

tgαк – ті ж величини, що і в формулі (2.31). Коефіцієнт кпк, що враховує 

твердість ґрунтової кірки, визначається за дослідними даними. 

 

2.6. Визначення роботи, що витрачається на проколювання ґрунту 

голками голчатої борони  

 

Робота, що витрачається на проколювання ґрунту голчатою бороною 

може бути визначена як добуток числа нанесених цьому ґрунту проколів на 

роботу, що витрачається на проколювання одного отвору у ґрунті. 

На рис. 2.23 представлена схема ділянки поля, на якій посіяна 

широкорядна культура. На схемі показані три ряди рослин, міжряддя та 

захисні полоси. Ширина міжряддя позначена Bм, вона складається з двох 

захисних полос шириною ап, де проколювання ґрунту не повинно мати місце, 

і ширини bп частини міжряддя, що обробляється (проколюється), де 

виконується обробка ґрунту.  

Розрахунки проводимо за наступних допущень: а) ґрунт однорідний за 

своїм складом; б) всі голки опускаються у ґрунт на однакову глибину. 

Позначимо через W роботу, що витрачається на проколювання ґрунту 

голками за певний проміжок часу. Цю роботу представимо у вигляді 

добутку: 

 

    W = W0mг,      (2.35) 

 

де W0 – робота, що витрачається на виконання голкою одного проколу; 

mг – число проколів, які роблять голки за згаданий проміжок часу. 

Визначимо спочатку величину W0. 

Для цього звернемось до рис. 2.24, на якому представлена графічна 

залежність сили G тиску плунжера твердоміра на ґрунт від глибини λ 

занурення цього плунжера (діаграма зім’яття ґрунту). На цій діаграмі λ – це 
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глибина занурення плунжера у ґрунт, а G – сила стискання пружини, що 

тисне на плунжер. 

 

 

Рисунок 2.23. Схема ділянки поля, де посіяна широкорядна культура  

і де в проміжку між рядами виконується рихлення ґрунту (ці ділянки 

заштриховані): ап – захисна полоса; bп – зона дії голок борони, Вм – ширина 

міжряддя. 

 

 
Рисунок 2.24. Графічна залежність глибини λ занурення голок у ґрунт від 

сили G тиску на голку (діаграма зім’яття ґрунту). 

 

Діаграма апроксимується двома прямими лініями OA і AB, що 

характеризують дві фази деформації ґрунту. Під час першої фази (лінія OA) 

сила опору ґрунту зростає пропорційно лінійній деформації λ. Під час другої 
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фази (лінія AB) при зростанні деформації λ опір ґрунту майже не змінюється, 

тобто ґрунт «тече» (деформується) під дією постійного тиску на нього. 

Будемо вважати, що проколи ґрунту голками відбуваються під час 

першої фази, при якій глибина занурення плунжера мала (тобто менше 

відстані Oλп на діаграмі). Тоді робота W0, що витрачається на один прокол 

ґрунту, дорівнює, в відповідності до літературних даних [55, с. 13-15], 

добутку лінійно зростаючої сили G на глибину λ, поділеному на 2, тобто 

Gλ/2; так, наприклад, робота на прокол ґрунту силою G΄ на глибину OλA΄ до 

точки A΄ (рис. 2.24) дорівнює добутку G΄λA΄/2, тобто дорівнює площі 

трикутника OA΄λA΄ у обраному масштабі (ця площа на рис. 2.24 

заштрихована). Дана залежність, як вже вказувалось, справедлива при 

зміненні сили G і глибини λ від точки O до точки A по прямій лінії, з огляду 

чого можна представити залежність роботи W0 на виконання голкою одного 

проколу від факторів, що впливають, наступним чином: 
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GW       (2.36) 

 

де λ – глибина проколу ґрунту голкою силою G. 

Для визначення числа mг врахуємо, що за один оберт диску голчатої 

борони ґрунту наноситься число nг проколів (яке в нашому випадку дорівнює 

12). Число проколів nГ, яке здійснює секція за один оберт, дорівнює nгmд, де 

mд – число дисків в секції (в нашому випадку mд = 5). Число обертів диску на 

гоні довжиною Lг дорівнює Lг/Lк, де Lк – довжина контуру одного диску, 

визначається за формулою (2.37), якщо кут α підставити в неї в рад. Тоді 
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 Число mг проколів, яке зробить секція за весь проміжок часу, буде 

дорівнювати: 
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   (2.38) 

 

Підставляючи значення W0 по (2.36) та mг по (2.38) в рівняння (2.35), 

знаходимо W: 
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Так виражається робота, що витрачається на проколювання ґрунту 

голчатою бороною на гоні довжиною Lг. З формули видно, що робота W тим 

більше, чим більше число дисків, число голок на диску, сила тиску голок на 

ґрунт і глибина λ проколу. 

 Якщо довжину гону Lг помножити на ширину міжряддя Bм, що 

дорівнює bп + 2aп, то отримаємо оброблену площу Fп: 

 

 Fп = Bм Lг = Lг (bп + 2aп), м2.    (2.40) 

 

 Площа, оброблена за 1 секунду Fc, буде дорівнювати: 

 

,
с

м,)2 + ( 2
ппгп

c t
abL

t
FF      (2.41) 

 

де t – час роботи агрегату, с. 
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Якщо роботу W в Дж поділити на час t роботи голкової борони під час 

руху по гону в с, то отримаємо потужність Nм, що споживається. Час t 

дорівнює Lг/υм, де υм – швидкість руху агрегату. Тоді 
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      (2.42) 

 

Висновки 

 

 За представленими у даному розділі дослідження можна зробити 

наступні висновки: 

1. У результаті аналізу існуючих конструкцій голкових борін, що 

здійснюють рух по ґрунту у повздовжньо-вертикальній площині, розроблені 

однодискова і дводискова голкові борони, що визнанні патентами на корисні 

моделі № 77789 від 25.02.2013 р. і № 82771 від 12.08.2013 р. 

2. Теоретичним дослідженням переміщення дисків борони з голками 

по ґрунту в поздовжньо-вертикальній площині встановлені характер руху 

дисків і голок борін, швидкості точок дисків і точок голок, а також контурів, 

що описані кінцями голок [формули (2.4), (2.5), (2.6) і (2.7)]. Аналізом 

характеру переміщення по ґрунту дисків з голками встановлено, що під час 

руху будь-якого диску, вісь якого не зв’язана з осями інших дисків, центр 

диску не буде рухатися по прямій; його рух буде складатися з ряду коливань 

вниз і вверх. Для прямолінійного руху центру диску без коливань вниз і 

вверх потрібно, щоб вісі усіх дисків секції були в одному тримачі і рухались 

разом з ним. Кут β між напрямком вектору швидкості υк кінця голки, що 

опускається, і вертикаллю визначається за формулою (2.11) і тим менший, 

чим ближче кінець цієї голки, що повертається вниз до горизонталі CvCv1Cv2, 

а при опусканні кінця голки на цю горизонталь даний кут β дорівнює нулю, 

тобто голка при її опусканні на горизонталь стає вертикально. 
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3. Результат роботи борони залежить від ступеня синхронності дії 

голок різних дисків на ґрунт. Якщо нижні голки опускаються у ґрунт 

одночасно, то буде одночасний прокол цими голками ґрунту; якщо ж голки 

різних дисків не опускаються у ґрунт одночасно, то буде почергове 

проникнення голок різних дисків у ґрунт, причому виникнення цих проколів 

може мати випадковий характер та залежати від положення голок одного 

диску відносно іншого перед проколом. Кут проколу ґрунту, тобто кут 

повороту диску з голками для заглиблення однієї голки у ґрунт і виходу з 

нього при рівномірному русі центра диска в два рази більший кута повороту 

диска для опускання кінця голки та його заглиблення у ґрунт на повну 

глибину.   

4. Проаналізувавши плоско - паралельний рух голок голкової борони у 

поздовжньо-вертикальній площині було отримано диференціальне рівняння 

(2.13) цього руху. Прокол ґрунту голками відбувається при одночасній дії Рд і 

G, що враховано у формулі (2.15). Аналізом даних рівнянь отримано 

залежність (2.23) для визначення необхідної сили Рд, яка забезпечує рух 

центра диску з голками. Ця сила Рд залежить від сили Q опору ґрунту при 

занурені голок і кута ψ повороту голки під час обертання. По формулі (2.23) 

побудований графік залежності сили Рд від шляху руху центра С голки і 

проведено аналіз отриманих залежностей.   

Також проведено аналіз впливу голки борони на ґрунт  з застосуванням 

комп’ютера і побудовано графіки залежності сили Рд від впливу факторів. З 

побудованих графіків випливає, що на початку проколу ґрунту голкою і в 

кінці проколу сила Рд дорівнює нулю; максимальне значення сили Рд досягає 

у середній частині шляху руху центра С кожної голки яка проколює ґрунт. 
5. Згідно дослідним даним сила Q пропорційна глибині λк занурення 

конуса голки у ґрунт. В момент дотику кінця голки до ґрунту, коли можна 

рахувати, що глибина λк дорівнює 0, сила Q також дорівнює нулю. В іншому 

ж сила Q дорівнює кλк, де к – дослідний коефіцієнт. В дисертації наводяться 

значення цього коефіцієнту. 
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6. Виведена математична модель (2.31), що дозволяє визначити силу, 

яка необхідна для заглиблення голки у ґрунт. Ця сила G тим більша, чим 

більший кут конусності голки αк, твердість р ґрунту і коефіцієнт тертя f голки 

з ґрунтом.  

7. Робота, що витрачається на проколювання ґрунту голками голчатої 

борони, зростає зі збільшенням числа дисків з голками в машині, сили тиску 

голок на ґрунт, глибини занурення голок у ґрунт і довжини гону та зі 

зменшенням радіусі диска і кута між голками в диску. Потужність, що 

споживається при роботі голкової борони зростає зі збільшенням швидкості 

руху машини, числа дисків з голками, сили тиску голок на ґрунт та 

зменшенням радіуса диска з голками. 

8.  При проектуванні голчастих борін з метою мінімізації рушійної 

сили необхідно забезпечити глибину занурення голок в ґрунт на величину, 

обумовлену застосовуваною технологією обробітку. Для цього конструкція 

голчатої борони повинна передбачати її установку на задану глибину 

обробки ґрунту та дотримання цієї глибини в ході виконання технологічного 

процесу. Крім того, матеріал, з якого виготовляються голки, повинен мати 

достатню міцність і зносостійкість, щоб у процесі роботи зберігалась 

початкова (вихідна) конусність голок. 
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РОЗДІЛ 3  

ПРОГРАМА, МЕТОДИКА ТА РЕЗУЛЬТАТИ 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

3.1. Методика досліджень 

 

Дослідження проводили на розроблених приладах і установках в 

лабораторіях і польових умовах з метою підтвердження та доповнення 

зроблених теоретичних припущень і отримання необхідних 

експериментальних даних для розрахунків параметрів і режимів роботи, 

досліджуваних робочих органів. 

У відповідності з метою передбачалося вирішення таких завдань: 

-  визначення впливу кута відхилення швидкості руху голки  від 

перпендикуляра  до поверхні ґрунту під час проколення голкою ґрунту; 

- визначення сили тиску конуса голки на ґрунт (сили опору ґрунту 

проникненню в нею голки) в залежності від глибини проникнення, сили 

тиску на голку, параметрів голки і властивостей ґрунту; 

- визначення твердості ґрунту; 

- експериментальні дослідження з визначення коефіцієнта, який характеризує 

твердість ґрунту  

- сканування верхнього обробленого шару ґрунту з метою визначення 

показників якості виконання технологічного процесу 

- методика визначення необхідної відстані між голками голкової борони при їх 

зануренні у ґрунт; 

- визначення впливу швидкості руху агрегата на показники якості виконання 

технологічного процесу;  

- експериментальні дослідження секції голкових борін; 

- визначення тягових зусиль (у поздовжньо – вертикальній площині) 

експериментальної секції голкової борони та секції голкової борони 

культиватора УСМК-5,4; 
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Внаслідок того, що твердість по відношенню до контролю 

збільшується значно швидше, ніж щільність (300-800% в порівнянні з 15-

20%), то при дослідженні явищ деформації перевагу доцільно віддавати 

цьому показнику. Зміна в твердості ґрунту при деформації розповсюджується 

на більшу глибину, ніж зміна в щільності. Це підтверджується характером 

наростання обох величин в шарі 20-30 см. Якщо по показнику щільності 

деформація в цьому шарі починає спадати в порівнянні з вищевикладеним, то 

твердість, напроти, продовжує збільшуватися.  

Обробка попередньо ущільненого ґрунту супроводжується утворенням 

глиб навіть в стані фізичної стиглості, причому, із збільшенням проходів і 

маси тракторів здатність досліджуваного ґрунту до кришення погіршується. 

Одночасно з цим спостерігається збільшення витрат енергії на обробіток. Для 

того, щоб отримати приблизно рівні показники кришення (біля 90-100% 

комків  розміром менше 30мм) для ґрунту, ущільненого при тиску 1,2 та  

0,4 кгс/см2, необхідно зусилля руйнування відповідно 0,009 та 0,001 кг/см3. 

Варто відзначити, що кришення супроводжується не тільки утворенням глиб, 

але й надмірним розрихленням шару, який обробляється до щільності  

0,9-1,0 г/см3, що збільшує втрати продуктивної вологи, яка міститься у 

ґрунті. 

Потенціал міцності ґрунту складається з опору розриву, здвигу та 

роздавлюванню. При ущільнені та кришенні ґрунту спочатку розривається 

(на це витрачається дуже не велика (не більше 10-30%) частина потенціалу 

міцності, потім настає здвиг та роздавлювання. Найбільш груба і енергетично 

ємка дія на ґрунт  відповідає роздавлюванню. При цьому спостерігається 

глибоке руйнування внутрішньо ґрунтових сил зв’язності, деформується 

найбільш тонка частина порового простору, зникають структурні зв’язки в 

макро-і навіть мікроагрегатах ґрунту. Після роздавлювання в ґрунті 

гальмуються процеси відновлення агрономічної цінної структури і пор. 

Інтенсивно роздавлений ґрунт схильний до утворення злитої безструктурної 

маси, при крошенні якої утворюються недостатньо водо-, повітре і 
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корнепроникаючої глиби. Виходячи із цього, можливо допустити лише таку 

дію на ґрунт, яка направлена на здолання тільки розриву та зсуву. Сумарно 

цей показник можливо прирівняти до рівня допустимого навантаження на 

грун. За вологості 20-26% маси ґрунту і нормальної вихідної щільності 

складання (1,1-1,3г/см3) рівень допустимого тиску змінюється в межах 0,45-

0,88 кгс/см2. При збільшенні вологості він опускається до 0,22, при зниженні 

– збільшується до 1,3-2,3 кгс/см2. 

Здатність ґрунту до відновлення своїх вихідних параметрів щільності 

складання в процесі об’ємних змін не повинна порушуватися. Встановлено, 

що помірно ущільнений ґрунт добре розущільнюється після декількох циклів 

зволоження – висушування. Сильно ущільнений практично позбавлений 

такої оборотності. Ущільнений восени чорнозем здатен розущільнюватися до 

вихідного значення до весни наступного року, якщо в процесі ущільнення не 

була досягнута величина щільності складання орієнтовно 1,3 г/см3. Якщо 

вихідне ущільнення складало 1,35-1,40 г/см3 то зимово-весняний період 

практично не впливає на ці показники, а його післядія  відбувається на 

протязі двох років на основних агрофізичних властивостях. 

Тобто, чорноземний ґрунт ні в якому разі не варто ущільнювати вище 

1,3 г/см3. Вихідний питомий тиск в залежності від вологості та вихідної 

щільності складання знаходиться в інтервалі 0,5 (при вологості 26-28%) –  

1,0 кгс/см2 (20-24%) і лише у ґрунтах з вологістю суттєво більш нижчою, ніж 

фізична стиглість, допустимо деяке перебільшення цього показника. 

Недотримання цього положення може привести до глибоких змін чорнозему, 

в результаті яких він стане ще більш схильний до дії ходових систем МТА .  

Основним показником, який характеризує оцінку якості розпушування 

ґрунту ґрунтообробними знаряддями, є кришення. Проте, визначення цього 

показника є трудомісткою операцією, що вимагає великих затрат ручної 

праці і часу на обробіток даних. До того ж при визначенні крошення ґрунту 

не встановлюється зміна ступеня розпушеності ґрунту в перетині 
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обробленого пласта, що становило б інтерес при дослідженні різних 

параметрів знарядь, зокрема глибокорозрихлювачів, голчастих борін. 

Встановлено, що розмір агрегатів, що характеризують крошення  

ґрунту, впливає на такий показник як твердість ґрунту. Твердість є 

комплексним показником стану ґрунту і відображає такі характеристики 

ущільненого ґрунту як щільність, вологість, а також вспушеного ґрунту - 

агрегатний склад. До того ж вимірювання твердості ґрунту методично 

набагато простіше. Однак відомі для цього методики та технічні засоби 

мають свої недоліки і вимагають відповідного доопрацювання.    

 

3.2. Методика вимірювання твердості ґрунту 

 

Дослідження проводилися за допомогою пристрою для вимірювання 

твердості (рис. 3.1), який призначений для вимірювання твердості ґрунту 

пошарово на глибину до 38см при визначенні агротехнічних показників 

сільськогосподарських машин. Твердомір призначений для роботи у полі і 

приміщеннях при температурі навколишнього повітря від +4°С до +40°С, 

відносній вологості від 45% до 80% і атмосферному тиску 84-107кПа (630-

680 мм.рт.ст.). 

Основні технічні характеристики твердоміра наведено в таблиці 3.1. 

Функціональні можливості твердоміра: 

- встановлення нуля на електронному блоці індикації; 

- занурення плунжера у ґрунт електромеханічним приводом 

(шуруповертом); 

- запис сили опору ґрунту при зануренні плунжера через кожні 0,42с 

безперервним ланцюжком; 

- робота у полі від резервного живлення; 

- робота в лабораторних умовах від резервного живлення і від мережі 

220V; 

 



 97 

 

 

Рисунок 3.1. Зовнішній вигляд твердоміра. 

 

Принцип дії твердоміра оснований на перетворенні сили опору ґрунту 

плоскому плунжеру, який занурюється у ґрунт, в електричний сигнал. Цей 

сигнал виникає у тензометричному датчику і в подальшому відображається 

на табло електронного блока індикації і накопичення у незалежній пам’яті  

електронного блока. 

Твердомір складається з таких основних частин (рис. 3.1): корпуса 1, 

електромеханічного приводу 2, різьбової пари (гвинт-гайка) 3, силового 

тензометричного датчика з кабелем 4, рухомої штанги з плунжером 5, 

електронного блока індикації і накопичення інформації 6. 
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Таблиця 3.1. Основні технічні характеристики твердоміра 

 

№ П/П Найменування показників Значення 
1 Тип пристрою Переносний 
2 Спосіб утримання в контакті з ґрунтом За рахунок маси тіла 

оператора 
3 Кількість обслуговуючого персоналу, чол 2 
4 Габаритні розміри, мм: 

висота 
довжина 
ширина 

 
890 
360 
480 

5 Маса, кг: 
корпус 
електро - механічний привід(шуруповерт) 
електронний блок індикації 
загальна маса 

 
8.00 
1.66 
0,63 
10.3 

6 Спосіб живлення Резервне живлення 
7 Спосіб обробки накопиченої інформації При допомозі ПК у 

Microsoft Exel 
8 Діапазон глибин вимірювання твердості, см 0-40 

 

Корпус твердоміра має трубчастий стояк для монтажу елементів 

пристрою і платформу для встановлення його на поверхню ґрунту і 

розміщення на ній оператора при ставанні ногами для притиснення 

твердоміра до ґрунту вагою власного тіла. 

В електронному блокові індикації і накопичення інформації 

вимірюється сила тензоперетворювачів і обчислюється сила опору 

зануренню у ґрунт плунжера. 

Шуруповерт в якості електромеханічного приводу при вмиканні 

кнопки на ручці обертає різьбову штангу, від якої обертальний рух 

перетворюється на поступальний рух тензодатчика із штангою і плунжером. 

Рух штанги з плунжером обмежується з обох кінців при допомозі кінцевих 

вимикачів, які від’єднують електродвигун шуруповерта від живлення 
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(акумулятора). Електронний блок індикації вмикається кнопкою на 

клавіатурі лицьової панелі. Шуруповерт вмикається кнопкою під ручкою. 

Напрямок обертання змінюється кнопкою у вигляді засувки. 

Електронний блок індикації і накопичення інформації після виконання 

циклу замірів твердості ґрунту підключається до з ПК кабелем.  

На комп’ютері для роботи з електронним блоком встановлено 

спеціальну програму “Scales Damper” за допомогою якої у таблиці 

заповнюються дані вимірювання твердості  ґрунту. За отриманими таким 

чином даними побудовано графічні залежності твердості ґрунту в 

координатах: 

по осі х – глибина занурення в см; 

по осі у – твердість ґрунту у кг/см2, або у мРа. 

Умови поведення досліджень: температура навколишнього середовища  

+11°С, відносна вологістьі 81% і атмосферний тиск – 92,0 кПа. 

 

3.3. Експериментальні дослідження з визначення коефіцієнту, який 

характеризує твердість ґрунту 

 

Визначення твердості ґрунту здійснювали за допомогою твердоміра 

Рев'якіна, схему зі зміненою формою плунжера (тобто із конусом) якого 

представлено на рис. 3.2. Прилад складається з рукоятки 1, пружини 2, 

штанги 3 і деформатора (конусного плунжера) 5. Нижній кінець пружини 2 

жорстко зв’язаний зі штангою 3 (впирається в жорстко зв’язаний зі штангою 

упор 4) та при натисканні рукояткою 1 на пружину тиск стискання через 

пружину передається на штангу 3, а через цю штангу передається на 

деформатор 5, що представляє собою конус голки. При такій конструкції 

тиск стискання пружини дорівнює тиску деформатора (конуса) 5 на ґрунт. 

Штанга 3 и конус (деформатор) 5 рухаються по вертикалі в направляючій 6. 

Верхнє положення рукоятки 1 співпадає з лінією О–О, а деформація пружини 

по вертикалі позначена y. Це схема звичайного твердоміра (таких 
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конструкцій багато). Таким чином, твердомір за схемою на рис. 3.2 

відрізняється від існуючих твердомірів формою деформатора. 

 

 
Рисунок 3.2. Схема твердоміра ґрунту з деформатором конусного типу:  

1 – рукоятка, 2 – пружина, 3 – штанга, 4 – упор, 5 – деформатор,  

6 – направляюча.  

 

Твердомір винахідника Рев’якіна відрізняється від інших приладів тим, 

що запис шляху λ руху деформатора (плунжера) відбувається по вертикалі (у 

напрямку λ на рис. 3.2), а реєстрація деформації стискання пружини 

відбувається по горизонталі (перпендикулярно напрямку шляху λ). Схему 

реєструючої частини цього твердоміра наведено на рис. 3.3. На діаграмі, яку 

отримуємо в такому приладі (рис. 3.3), шлях деформації ґрунту відкладається 

вниз по вертикалі (рис. 3.3, лінія λ), а деформація стискання пружини 

зображується по горизонталі (рис.3.3, лінія ав, паралельна вісі Oy1). У такому 

приладі зображення деформації ґрунту за умови, що ґрунт цей «тече», тобто 

продовжує деформуватися під дією постійного тиску на нього, наведено на 

рис. 3.3 у вигляді вертикальної прямої АВ. Як вже відмічено раніше, точка А 

цієї прямої АВ розташована значно нижче глибини λ, на яку опускається 

кінчик голки борони в разі занурення у ґрунт. Відповідно, залежність сили G 
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тиску на конусну частину голки від глибини λ її занурення у ґрунт близька до 

лінійної та знаходиться в межах глибини занурення голки до точки А на 

діаграмах (рис. 3.2 і рис. 3.3), які одержані за допомогою твердомірів. 

 

 
 

Рисунок 3.3. Схема реєструючої частини твердоміра ґрунту конструкції 

Рев’якіна: 3 – штанга, 4 – упор, 5 – деформатор, 6 – направляюча, 7 – лінія 

деформації ґрунту голкою, АВ – лінія зміни тиску, (межа несучої властивості 

ґрунту). 

 

Представлений на рис. 2.16, а деформатор необхідний для визначення 

твердості ґрунту, а деформатори на рис. 3.2 і 3.3 – для визначення опору 

ґрунту зануренню в нього голки. Для кращого пояснення діаграм, що 

отримані за допомогою приладів, відмітимо, що горизонтальний відрізок ab 

на рис. 3.3 представляє собою в певному масштабі силу, що діє на ґрунт 

вертикально вниз в точці а. Так само горизонтальний відрізок сА на діаграмі 

представляє собою в певному масштабі силу, що діє на ґрунт вертикально 

вниз в точці с на глибині 0с діаграми.  
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З метою оброблення дослідних даних (табл.3.2), отриманих за 

результатами експериментальних досліджень, використовувалися методи 

комплексного статистичного дослідження [148], що включають у себе 

методи описової статистики, дисперсійний та регресійний аналізи тощо. 

 

Таблиця 3.2.Визначення коефіцієнта пk  
 

Номер 
досліду 

Глибина 
проникнення 
конуса (см) 

Твердість 
ґрунту, МПа 

Значення 
коефіцієнта 

пk  

Середнє 
значення 

коефіцієнта пk  
1 2 0,03   

4 0,17  
6 0,34  
8 0,55  

2 2 0,025   
4 0,11  
6 0,3  
8 0,5  

3 2 0,02   
4 0,095  
6 0,29  
8 0,48  

4 2 0,025   
4 0,12  
6 0,3  
8 0,49  

 

3.4. Визначення тягового опору експериментальної секції голчатої 

борони 

 

Борона голчаста призначена для весняного й осіннього поверхневого 

розпушування ґрунту на глибину 4-6 см з метою закриття вологи, загортання 

насіння, знищення бур’янів, а також для вирівнювання мікрорельєфу, 

створеного попереднім обробітком.  
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Намагання зменшити тяговий і питомий опір сільськогосподарських 

машин вимагає постійного дослідження більш досконалих з точки зору 

енергоємності робочих органів і технологій проведення польових робіт. 

Усі фактори, які впливають на тяговий опір машини, можна 

класифікувати наступним чином: природно-кліматичні (тип і стан ґрунту, 

рельєф, каменястість, метеорологічні умови); конструкційні (тип, форма та 

кількість робочих органів, матеріал, з якого вони виготовлені та технології 

виготовлення, вага машини, тип і конструкція ходового апарату тощо);   

експлуатаційні (технічний стан машини, правильність регулювань, ступінь 

зношення робочих органів тощо). 

Тяговий опір є величиною, яка постійно змінюється в процесі роботи. 

В якості сило вимірювального елемента використовували тензометричні 

пластини. Реєстрація вимірювальних параметрів здійснювалася на жорсткий 

диск персонального комп’ютера, який розміщували у енергетичному засобі 

(тракторі). Конструктивно пристрій для визначення тягового опору 

розміщували на причіпній рамці для кожної секції окремо. 

Дослідження процесу оброблення ґрунту експериментальною та 

серійною секціями голчатої борони проводили на експериментальній 

установці (рис. 3.4), яка включає в себе основну раму 1, на якій встановлено 

експериментальну 2 та серійну 3 секції. Експериментальна секція голкової 

борони складається із ряду голкових дисків 4 (рис. 3.4), вісі яких жорстко 

зв’язані одна з одною. Кожний диск має ступицю 5, вісь 6, втулку 7 та голки 

8, жорстко з’єднанні із ступицею. Голка 8 являє собою радіально закріплений 

на диску прямолінійний стрижень, форма якого в середній частині близька до 

циліндричної; в кінцевій частині кожна голка виконана у вигляді конуса і 

закінчується вістрям. Для підвищення жорсткості голки у середній її частині 

можуть бути виконані одночасно з ребрами жорсткості. При русі дисків з 

голками кінець кожної голки описує у повітрі циклоїду.  
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    1                                                 3                                4                                     2 

Рисунок 3.4. Експериментальна установка для експлуатаційно-технологічної 

та енергетичної оцінки секції голчатої борони: 1 – рама;  

2 – експериментальна секція ; 3 – серійна секція; 4 – диск голок. 

 

Під час руху експериментальної установки диск з голками обертається 

навколо осі, яка закріплена на рамі 1. Аналогічно на окремій осі закріплено 

секцію серійного культиватора, яка також обертається навколо власної осі. 

Експериментальна установка забезпечує рух секцій на однаковій висоті від 

поверхні ґрунту.  

Методика проведення досліджень включала вибір ділянки з 

характерним для даного поля покриттям. Тяговий опір секцій серійної і 

експериментальної борін, встановлених на спільній рамі,  визначали за умов 

встановлення на експериментальній секції голок з різним кутом конуса (5°, 

7° і 9°). Агрегатування здійснювали трактором МТЗ-80.  

Схема досліду: виконання технологічного процесу агрегатом з метою 

поверхневого розпушування ґрунту, закриття вологи, загортання насіння, 

знищення бур’янів, а також для вирівнювання мікрорельєфу, створеного 

попереднім обробітком. Кількість повторностей – три.  
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Мінімальна довжина шляху агрегату складала 40 м. ЇЇ визначено із 

умов, щоб допустима похибка не перевищуватиме 2%, а надійність 

дорівнювала 0,95.   

В експериментальних дослідженнях використовували площинний 

спосіб, який забезпечує визначення результуючої сили, що діє між трактором 

та знаряддям, в одній площині (поздовжньо-вертикальній). Метод 

(динамометричних) тензометричних рамок представляє собою одну із схем 

динамометричного трактора. При цьому спеціальна пластина розташована на 

рамці до якої кріпиться випробувана секція і має тільки одну ступінь 

вільності: в поздовжньому або вертикальному напрямку. Ця ступінь вільності 

обмежується сило-вимірювальним тензоланкою. Тензометричне обладнання 

включало тензорезистори КФ-4,5, два опори по 100 Ом кожен, реохорд 

дротяний, графобудівник Н 303/1, батарею 10 В, з'єднувальні дроти. 

Визначали залежність горизонтальної і вертикальної складових 

тягового опору від глибини обробітку, швидкості руху агрегата та кута 

загострення голки (трифакторний експеримент). В табл. 3.3 швидкість руху 

встановлено на трьох рівнях (градаціях). 

 

Таблиця 3.3. Вихідні дані для дослідження залежності горизонтальної і 
вертикальної складових тягового опору від глибини обробітку, швидкості 

руху агрегата та кута загострення голки 
Глибина 

обробітку, 
см  

(фактор Х1) 

Швидкість 
руху, м/с 

(фактор Х2) 

Кут 
загострення 

голки  
(фактор Х3) 

Тяговий опір, кН 
(горизонтальна/ вертикальна 

складова) величина y, яка 
визначається) 

Х11 Х21 Х31  
Х22  
Х23  

Х12 Х21 Х32  
Х22  
Х23  

Х13 Х21 Х33  
Х22  
Х23  

Досліди проведено в трикратній повторності.  
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3.5. Дослідження з визначення показників якості виконання 

технологічного процесу обробітку ґрунту експериментальною 

секцією голчатої борони 

 

Дослідження процесу обробітку ґрунту експериментальною та 

серійною секціями голчатої борони проводили на експериментальній 

установці (рис. 3.4), яка включає в себе експериментальну та серійну секції. 

В якості серійної використано секцію УСМК 5,4. Експериментальну секцію 

голчатої борони укомплектували спочатку диском із голками, які мають кут 

загострення 90 і 50. Взяття проб здійснювали в шарі ґрунту на глибині 0-5, 5-

10 та 10-20см. Дослідження проводила лабораторія наукових досліджень 

фізико-хімічних характеристик якості сільськогосподарської продукції 

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого на ділянках АгроОлімп.  Визначення 

показників якості ґрунту здійснювали згідно ДСТУ ISO  11465-2001 «Якість 

ґрунту. Визначення сухої речовини та вологості за масою» та ДСТУ ISO 

11272-2001 «Якість ґрунту. Визначення щільності структури на суху масу». 

Досліди проведено в трикратній повторності.   
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РОЗДІЛ 4 

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

4.1. Результати досліджень впливу форми плунжера на зусилля 
твердості ґрунту  

 

Для визначення твердості ґрунту відбиралися ділянки характерні для 

даного поля. Досліди проводили за спеціально розробленою програмою, яка 

включала визначення місця замірів та число повторностей. Експериментальні 

дослідження проводили на дослідному полі УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. 

Досліди проводилися на ділянках призначених для посіву цукрових 

буряків. Спосіб обробітку ґрунту традиційний, осіння глибока оранка, 

весняне лущіння і закриття вологи. Досліди проводили на ділянці довжиною 

50-75 м.  

Вихідні умови мали характеристику, яка наведена у таблиці 4.1. 

 

Таблиця 4.1. Характеристика вихідного матеріалу 

 

Умови роботи: 

- Тип ґрунту 

- Вологість ґрунту в шарі від 0 до 

15 см, % 

- Твердість ґрунту в шарі від 0 до 

15см; МПА  

- Засміченість бур’янами в зоні 

обробітку, шт./м2 

Висота бур’янів, см 

 

 

 

19,5-27,2 

 

0,29-1,28 

 

18 

5,6 

Дата проведення досліджень 16.08.2014 
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За результатами експерименту визначалося зусилля опору проникнення 

плунжера (голки) у ґрунт, що виникає в залежності від їх конфігурацій 

(геометричних характеристик), характеристик ґрунту (вологість, щільність),   

Досліди проводилися в 15 повторностях. 

Дослідження з визначення твердості ґрунту проводилися на 

спеціальному пристрою (рис. 4.1). 

 
Рисунок 4.1. Пристрій для визначення твердості ґрунту. 

 

Перша серія дослідів присвячено дослідженню впливу форми плунжера 

на значення твердості ґрунту. Для цієї серії дослідів використали плунжера з 

площею поперечного перетину 1,01 см2 циліндричної форми, плунжера 

конічної форми з подвійним кутом при вершині 10, 14 і 18, а також 

комбінований конічно-циліндричний плунжер з подвійним кутом при 

вершині 14 (рис. 4.2 ). Аналіз отриманих результатів показала, що розподіл 
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значень твердості, отриманої за умов використання одного плунжера, не 

суттєвий (Додаток  М). 

Значення твердості ґрунту отримані за результатами досліджень 

плунжерів різної форми відрізняються (рис. 4.3-4.4). 

 

Рисунок 4.2. Плунжери для визначення твердості ґрунту з площею поперечного 

перетину: 1 – 1,01 см2 ; 2 – циліндричної форми з подвійним кутом 6; конічної 

форми з подвійним кутом при вершині 10 – 3, 14 – 4 і 18 – 5. 

 

Оцінка однорідності результатів проводилася шляхом нормування 

дослідних даних, яка складалася в визначенні стандартного відхилення від 

середнього значення і перерахунку даних за цією шкалою. Величини, що 

перевищують два стандартних відхилення, вважалися такими, що не 

належать загальній сукупності в результаті дії на них інших факторів [81, 98].  

Перевірка підпорядкування розподілу експериментальних даних 

нормальному закону проводилася за критеріями Колмогорова, омега-квадрат 

і хі-квадрат [104, 106, 108]. 
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Отримано рівняння регресії які встановлюють значення сили від 

деформації ґрунту за різних значень конусності плунжера: y = 0,2163x;   

y = 0,2708x; y = 0,3177x; y =3099x. Аналізуючи рівняння регресії та 

побудовані за ним залежності (рис. 4.3-4.5), дійшли висновку, що збільшення 

кута призводить до зростання сили опору, що діє на ґрунт та одночасно 

здійснює його руйнування. За умов малого значення кута конусності менше 

буде і значення зусилля, під дією якого голка проникає у ґрунт і руйнує його. 

 

а 

 

б 

 



 
 

111 

 

в 

 

г 

Рисунок 4.3. Діаграма твердості ґрунту в залежності від площі поперечного 
перетину плунжера : конічної форми з подвійним кутом при вершині 10 (а), 

14(б) і 18(в), а також комбінований конічно-циліндричний плунжер з 
подвійним кутом при вершині 14(г). 

  

Застосувавши до отриманих даних методи математичної статистики, 

обчислимо середньоквадратичне відхилення, коефіцієнт варіації, помилку 

досвіду і точність досліду по кожному плунжеру. Проаналізувавши отримані 

результати встановлено, збільшення кута при вершині плунжера призводить 

Глибина 

Глибина 
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до збільшення зусилля для проникнення плунжера у ґрунт. Так, для 

плунжера циліндричної форми зусилля на глибині  1,6 см, 3,2, 4,8, 6,4, та  

8,0 см становило відповідно 10,99 Н, 23,35, 85,15, 211,7 та 203,46 Н; для 

плунжера конічної форми з кутом при вершині 10: 1,17 Н, 11,18, 19,03, 

23,93, 84,37 Н;з кутом при вершині 14: 2,35 Н, 15,89, 38,26, 83,77, і 148,71 Н; 

з кутом при вершині 18: 0,78 Н, 15,70, 42,18, 96,92 та 213,46 Н відповідно; 

комбінований з кутом при вершині 30: 1,9 Н, 12,55, 29,23, 46,49 та 125,76 Н. 

Встановлено, що найменше зусилля проникнення голки у ґрунт На глибині 

3,2 см воно на 42% менше за аналогічний показник плунжера з кутом 14 і 

кутом 18; на глибині 4,8 см – на 103%  менше ніж з кутом 14, і на 121% ніж 

з кутом при вершині 18; на глибині 8,0 см – 75% ніж з кутом 14 і на 152% 

ніж з кутом 18. 

 

 

 

Рисунок 4.4. Діаграма твердості ґрунту визначена  плунжером конічної 
форми з подвійним кутом при вершині: 1 – 18 , 2 – 14, 3 – 10. 
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Рисунок 4.5. Діаграма твердості ґрунту визначена  конусним плунжером з 
площею поперечного перетину – 1,01 см2. 

 

На підставі аналізу отриманих залежностей встановлено, що показники 

твердості ґрунту  не залежать від площі поперечного перетину плунжера.  За 

умов збільшення точності вимірювання для ґрунту із меншою твердістю 

доцільно встановлювати плунжер із більшою площею поперечного перетину.  

Найкращі показники по значенню зусилля проникнення у ґрунт має 

плунжер з подвійним кутом при вершині 10. Проте, з міркувань 

забезпечення надійності, довговічності, зносостійкості конструкції, а також 

стабільності виконання технологічного процесу перевагу було надано 

плунжеру з подвійним кутом при вершині 14.  
 

4.2. Результати дослідження з визначення коефіцієнту, який   
характеризує твердість ґрунту  

 

Методику визначення коефіцієнта кп наведено у підрозділі 3.2. 

Визначення значень коефіцієнтів кп проводили на глибині λк (0-8 см) за 

дослідними даними. За умов проведення таких дослідів на ґрунтах з різними 

показниками твердості р за виразом (2.14) визначали твердість ґрунту, а 
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потім проводили досліди з метою отримання дослідних діаграм, що подібні 

до діаграм, які отримані за допомогою приладу на рис. 2.17 і реєструючої 

частини цього приладу на рис. 2.18. 

В результаті таких дослідів отримано діаграми рис. 4.7. Глибині λк на 

діаграмі відповідає сила G1, вона відкладена на вертикальної осі. Ця сила G1 

дорівнює жорсткості кпр пружини в Н/см, помноженої на відрізок а1а2 

діаграми, що зображає на цій діаграмі (рис. 2.20) деформацію пружини в см. 

Коефіцієнт тертя f прийняли 0,55. Кут αк у наших дослідах складав 3, 5, 7 

та 9. Скориставшись виразом (2.22) та враховуючи, що 2f = 2 · 0,55 = 1,1, 

знайшли значення коефіцієнту кп, який характеризує даний ґрунт з його 

твердістю p. 

   Поряд з дослідним визначенням сили G визначали і твердість ґрунту на 

глибині від 0 до 8 см за допомогою приладу, що представлений на рис. 4.6, а 

і плунжера, який наведено на рис.4.6, б.  

 

 
а     б 

 

Рисунок 4.6. Прилад для визначення залежності сили G від деформації ґрунту 

λк на глибині від 0 до 8 см (а) і варіанти плунжерів (б) з циліндричною 

частиною і кутом конусності 9 – 1, з кутом конусності 5 – 2, 7 – 3, 3 – 4,  

5 – плунжер для визначення твердості ґрунту. 

1 
2 3 4 5 
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Нами побудовано дослідні залежності сили G від деформації ґрунту λк 

в межах λк від 0 до hк (рис. 4.7). 

 
а 

 
б 

 
в 
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г 

Рисунок 4.7. Залежності сили від деформації ґрунту за різних значень 

конусності плунжера: а – 3; б – 5; в – 7; г –9. 

 

У таблиці наведено результати розрахунку коефіцієнта кп  (Додаток). 

Встановлені значення коефіцієнта кп, дозволяють завдяки виразу (2.21) 

визначати необхідну для проколювання ґрунту силу G. 

При дослідженні експериментальні дані перевірялися на однорідність і 

підпорядкування їх розподілу нормального закону. Від результату останньої 

перевірки залежить доцільність застосування параметричних методів 

дослідження.  

Оцінка однорідності результатів проводилася шляхом нормування 

дослідних даних, яка складалася в визначенні стандартного відхилення від 

середнього значення і перерахунку даних за цією шкалою. Величини, що 

перевищують два стандартних відхилення, вважалися такими, що не 

належать загальній сукупності в результаті дії на них інших факторів [81, 98].  

Перевірка підпорядкування розподілу експериментальних даних 

нормальному закону проводилася за критеріями Колмогорова, омега-квадрат 

і хі-квадрат [104, 106, 108]. 
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Отримано рівняння регресії які встановлюють значення сили від 

деформації ґрунту за різних значень конусності плунжера: y = 4,6979x;   

y = 9,6278x; y = 28,383x; y = 48,137x. Аналізуючи рівняння регресії та 

побудовані за ним залежності (рис. 4.10), дають можливість зробити 

висновок, що збільшення кута призводить до зростання сили опору, що діє на 

ґрунт та одночасно здійснює його руйнування. За умов малого значення кута 

конусності менше буде і значення зусилля, під дією якого голка проникає у 

ґрунт і руйнує його. Проте за малих кутів конус голки буде менше, а сама 

голка довшою та гострішою, що може викликати небажані її поломки, а 

також швидке абразивне зношення. Одночасно, за малої конусності і 

товщини голки ґрунт може бути недостатньо проколотий, погано 

подрібнений та розрихлений.  

На основі вище наведених результатів досліджень можна 

рекомендувати наступні значення основних параметрів голок: 

а) конусність 2tgαк повинна бути в межах від 0,17 до 0,25, звідки випливає, 

що кут αк повинен бути в межах від 10º до 14º; 

б) висота hк конусної частини голки, дорівнює rцctgαк (тут rц – радіус 

циліндричної частини голки повинна бути 13-14 мм).  

 

4.3. Результати експериментальних досліджень з визначення 

експлуатаційно-технологічних і енергетичних показників 

голчатої борони 

Програма експериментальних досліджень передбачала проведення 

тарування датчиків, які встановлено на експериментальній установці,  за 

результатами якого побудовано тарувальні діаграми. На рис. 4.8 наведено 

загальний вигляд установки для тарування експериментальної секції голкової 

борони, а на рис. 4.9 – тарувальні криві, якими встановлено залежність 

показів приладу від значень вимірювальної величини (горизонтальні і 



 
 

118 

вертикальні складові сили опору серійної (а) та експериментальної (б) секцій 

голкової борони. 

 

а 

 

б 

Рисунок 4.8. Загальний вигляд установки для тарування експериментальної 

секції голкової борони (а) та секції дисків експериментальної борони (б) 
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   а       б 

 

   в       г 

Рисунок 4.9. Тарувальні криві горизонтальної і вертикальної складових сили 

опору експериментальної серійної – а, б та серійної – в, г секцій голчатої 

борони. 

 

Дослідження з визначення тягового опору проведено на трьох 

швидкостях 1,9 м/с, 2,77 та 3,05м/с.  

Результати досліджень з визначення сили опору серійної (секція 

культиватора-розпушувача УСМК-5,4) та експериментальної секції голчатої 

борони наведено в табл. 4.2 та додатку А, В. 
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Похибку вимірювання оцінювали перед початком дослідів (при 

підбиранні і таруванні вимірювальної апаратури) – по граничній похибці, 

після проведення дослідів – по найбільшій статистичній похибці. 

 

Таблиця 4.2. Умови та результати випробувань 

 

Показник Значення показника 
Склад агрегату Серійна + секція експериментальної 

голчатої борони 
Секція УСМК-5,4 Секція 

експериментальної 
голчатої борони 

Вид роботи Поверхневий 
обробіток ґрунту 

Поверхневий 
обробіток ґрунту 

Умови роботи: 
- Тип ґрунту 
- Вологість ґрунту в шарі від 0 до 15 

см, % 
- Твердість ґрунту в шарі від 0 до 

15см; МПА  
- Засміченість бур’янами в зоні 

обробітку, шт/м2 
- Висота бур’янів, см 

 
 
 

19,5-27,2 
 

0,29-1,28 
 

18 
5,6 

 
 
 

19,5-27,2 
 

0,29-1,28 
 

18 
5,6 

Режим роботи: 
- робоча швидкість, км/год 
- глибина обробітку, см 

 
1,9; 2,77; 3,05 

4; 6; 8 

 
1,9; 2,77; 3,05 

4; 6; 8 
Термін виконання робіт: 03.07.2014 
Показники якості виконання 
технологічного процесу: 

- - підрізання (знищення) бур’янів, % 
- - якість рихлення ґрунту (розміри 

фракцій до 25 мм), % 
      голка з кутом загострення:     
                   - 5 

                   - 7 
                   - 9 

 
 

97,9 
 

88,4 

 
 

98,5 
 
 
 

88,2 
90,5 
93,5 
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За результатами досліджень встановлено, що збільшення глибини та 

швидкості обробітку ґрунту призводить до зростання результуючого 

тягового опору для усіх голок (рис. 4.10). Відмічено,  що експериментальна 

секція голкової борони задовільно виконує технологічний процес в умовах, 

що спостерігалися під час проведення досліджень і були типовими для 

проведення поверхневого обробітку ґрунтів.  

Результуюча сила опору експериментальної секції голчатої борони, яка 

складалася із дисків з голками різними кутами конусності (10; 14; 18), на 

усіх режимах випробувань (швидкостях 1,9-3,05 м/с; глибині оброблення 4-8 

см) була меншою за аналог.  

В порівнянні із серійною секцією УСМК-5,4 результуючий тяговий 

опір експериментальної секції був менший для голок з кутом конусності 10 

на 30%, а для голок з кутом 14 на 17%. Для голок з кутом конусності 18 

значення результуючого тягового опору дорівнює тяговому опору серійної 

секції з відхиленням ±2%.  

Встановлено, що із збільшенням глибини обробітку ґрунту 

інтенсивність зростання сил опору вища на 24% ніж при меншій глибині 

обробітку ґрунту. При збільшені середньої швидкості секції від 1,90 м/с до 

3,05 м/с зростає результуюча  сила тягового опору секції.  

Графічні результати розрахунків наведено на рисунках 4.10-4.12.  

Аналіз наведених двовимірних перерізів показує, що із збільшенням 

швидкості руху та глибини обробітку ґрунту значення результуючої сили 

опору для серійної і експериментальної секцій зростає. Встановлено, що 

збільшення швидкості від 1,9 м/с до 3,05 м/с призводить до зростання 

результуючої сили тягового опору для секції на глибині 4 см з кутом 

конусності голки: 10 на 16%, 14 – на 11%, 18 – 6%; на глибині 6см: 10 на 

7%, 14 – 7%, 18 – 14%; на глибині 8см: 10 на 5%, 14 – 12%, 18 – 24% 

відповідно. Збільшення глибини обробітку ґрунту від 4 до 8 см призводить до 

зростання  результуючої сили тягового опору для секції з кутом конусності 
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голки 10 на 33-47%, 14 – 45-47%, 18 –37-61%. В середньому збільшення 

швидкості руху призводить до зростання тягового опору на 5-24%, а глибини 

обробітку ґрунту на 37-61%.  

 
     а          б 

 
    в 

)(58,2)(66,4

)(84,39)(83,348,81)(
2 глибинаhшвидкістьυ

глибинаhкутзусилляY




 

R2 = 0,8978 
Рисунок 4.10. Залежність результуючої сили опору експериментальної секції 
голчатої борони від швидкості руху та кута загострення голки (а); глибини 
занурення та кута загострення голки (б); глибини занурення та швидкості 

руху (в). 
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Рисунок 4.11. Порівняльна характеристика горизонтального навантаження:  

1 – серійна секція; 2 – експериментальна секція з голками 9º,  
3 – експериментальна секція з голками 5º.  

 

 
Рисунок 4.12. Порівняльна характеристика вертикального навантаження:  

1 – серійна секція; 2 – експериментальна секція з голками 9º;  
3 – експериментальна секція з голками 5º. 

 
 

В порівнянні із серійною секцією тяговий опір експериментальної був 

менший для голок з кутом конусності 10 на 2-30%, 14 – 4-17%. Для голок з 

кутом конусності 18 значення результуючого тягового опору  приблизно 

дорівнювало тяговому опору серійної секції УСМК 5,4. 
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Отримано рівняння регресії які встановлюють значення зусилля опору 

від таких факторів: кут загострення голки, швидкість  та глибина занурення 

голки: .58,266,484,3983,348,81 2hυhY   Аналізуючи рівняння 

регресії та побудовані за ним залежності (рис. 4.10), дійшли висновку, що 

збільшення кута призводить до зростання сили опору, що діє на ґрунт та 

одночасно здійснює його руйнування. За умов малого значення кута 

конусності менше буде і значення зусилля, під дією якого голка проникає у 

ґрунт і руйнує його. Проте за малих кутів конус голки буде менше, а сама 

голка довшою та гострішою, що може викликати небажані її поломки, а 

також швидке абразивне зношення. Одночасно, за малої конусності і 

товщини голки ґрунт може бути недостатньо проколотий, погано 

подрібнений та розрихлений. Глибина занурення голки у ґрунт є найбільш 

вагомим фактором, який впливає на значення сили опору.  

Встановлено, що за показником якості рихлення ґрунту усі робочі 

органи експериментальної установки задовільно виконують технологічний 

процес і відповідають вимогам ТУ (не менше 80%). Збільшення кута 

загострення голки призводить до підвищення показника якості рихлення: для 

голки із кутом конусності 100 цей показник складає 88,2%, 14 – 90,5,   

18 – відповідно 93,5%. 

Після реалізації запланованих дослідів і розрахунку коефіцієнтів 

рівняння регресії отримано лінійні моделі параметрів енергетичної оцінки 

(тягового опору) серійної і експериментальної секцій голчатої борони.  

Отримані рівняння регресії та їх графічне інтерпретування  

(рис. 4.11-4. 12) показали, що із збільшенням швидкості руху та кута 

загострення тяговий опір зростає.  

Оптимальними і допустимими режимами роботи агрегату із 

експериментальною секцією голчатої борони, обґрунтованими за критерієм 

мінімуму затрат енергії і якості виконання технологічного процесу є такий 
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режим при якому поступальна швидкість складає 2,77-3,05 м/с, кут 

конусності голки 14.  

Використання голчатої борони на поверхневому рихленні ґрунту при 

рекомендованих режимах показав, що якість рихлення ґрунту (розміри 

фракцій до 25 мм), складає 90,5% для голки з кутом конусності 14, а тяговий 

опір зменшуються на 4-17%.  

При енергетичних дослідженнях процесу поверхневого рихлення 

ґрунту експериментальною секцією голчатої борони (визначення 

горизонтальної та вертикальної складової сили тягового опору, а також 

розрахунок її результуючого значення), перевірка результатів деяких 

сумнівних паралельних спостережень проводилась за критерієм 

Романовського. Оцінка відтворюваності дослідів здійснювалася за критерієм 

Кохрена, який заснований на законі розподілу відношення максимальної 

емпіричної дисперсії до суми всіх дисперсій. Доцільність проведення 

регресійного аналізу перевіряли за критерієм Стьюдента про відмінність 

середніх [39].  

При дослідженні експериментальні дані перевірялися на однорідність і 

підпорядкування їх розподілу нормального закону. Від результату останньої 

перевірки залежить доцільність застосування параметричних методів 

дослідження.  

Оцінка однорідності результатів проводилася шляхом нормування 

дослідних даних, яка складалася в визначенні стандартного відхилення від 

середнього значення і перерахунку даних за цією шкалою. Величини, що 

перевищують два стандартних відхилення, вважалися такими, що не 

належать загальній сукупності в результаті дії на них інших факторів [39].  

Перевірка підпорядкування розподілу експериментальних даних 

нормальному закону проводилася за критеріями Колмогорова, омега-квадрат 

і хі-квадрат [39]. 
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Кореляційний аналіз проведено для експериментальної установки з 
голкою, кут конусності якої 18 на глибинах 4, 6 та 8см за швидкості руху 
трактора 1,9 м/с рис.4.13-4.18.  

Проаналізувавши отримані залежності рис.4.13-4.18 встановлено, що 
для горизонтальної та вертикальної складової тягового опору збільшення 
глибини обробітку ґрунту призводить до підвищення стаціонарності процесу, 
що досліджується. Про це свідчить затухання кореляційної функції із 
зростанням часу t. В разі заглиблення секції експериментальної борони на 

глибину спостерігається періодичні складові. Цей фактор засвідчує про те, 
що при роботі на даному режимі в системі «трактор – експериментальна 
установка» можуть виникнути резонансні явища. Із збільшення 
кінематичного коефіцієнта спостерігається розтягування спектра дисперсії.  
Ці явища характерні як для горизонтальних так і для вертикальних складових 
тягового опору. 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550
167.0
167.5
168.0
168.5
169.0
169.5
170.0
170.5
171.0
171.5
172.0

а 

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50

Частота

0

5

10

15

20

25

С
пе

кт
ра

ль
на

 щ
іл

ьн
іс

ть

б 

Рисунок 4.13. Нормована кореляційна функція (а) і спектральна щільність (б) 
вертикальної складової тягового опору секції з голкою 18 на глибині 4см 

при швидкості руху 1,9 м/с. 
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Рисунок 4.14. Нормована кореляційна функція (а) і спектральна щільність (б) 
горизонтальної складової тягового опору секції з голкою 18 на глибині 4 см 

при швидкості руху 1,9 м/с. 
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Рисунок  4.15. Нормована кореляційна функція (а) і спектральна щільність 
(б) горизонтальної складової тягового опору секції з голкою 9 на глибині  

6 см при швидкості руху 1,9 м/с. 
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Рисунок 4.16. Нормована кореляційна функція (а) і спектральна щільність (б) 

вертикальної складової тягового опору секції з голкою 18 на глибині 6 см 

при швидкості руху 1.9 м/с. 
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Рисунок 4.17. Нормована кореляційна функція (а) і спектральна щільність (б) 

горизонтальної складової тягового опору секції з голкою 18 на глибині 8 см 

при швидкості руху 1,9 м/с. 
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Рисунок 4.18. Нормована кореляційна функція (а) і спектральна щільність (б) 

вертикальної складової тягового опору секції з голкою 18 на глибині 8 см 

при швидкості руху 1,9 м/с. 

 

Процес, який досліджується більш стаціонарний, про що свідчить 

затухання кореляційної функції із збільшенням часу t. Час кореляційного 

зв’язку процеса в обох режимах роботи однаковий. При роботі знаряддя з 

пасивними робочими органами на кривій кореляційної функції 

спостерігається періодичні складові. Цей факт свідчить про те, що при роботі 

на даному режимі в системі «трактор-знаряддя» можуть з’являтися 

резонансні явища. Із збільшенням кінематичного коефіцієнта спостерігається 

деяке розтягування спектра дисперсії в бік великих частот. 
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4.4. Результати досліджень з визначення показників якості 

виконання технологічного процесу обробітку ґрунту 

експериментальною секцією голчатої борони 

 

Методика проведення досліджень викладена в п. 3.4.  

У відібраних зразках проб визначалися вологість та щільність ґрунту.  

Результати досліджень з визначення показників якості виконання 

технологічного процесу обробітку ґрунту (рис. 4.19) експериментальною 

секцією голкової борони в порівняні із серійною наведено у таблиці 4.4.  

Відмічено, що експериментальна секція голкової борони задовільно 

виконує технологічний процес в умовах, що спостерігалися під час 

проведення досліджень і були типовими для проведення поверхневого 

обробітку ґрунтів. Підрізання (знищення) бур’янів в зоні обробітку було 

98,5%; якість рихлення ґрунту (вміст фракцій розмірами до 25 мм) для голок 

з кутом конусності 10 становить 88,2%; для голок з кутом конусності 14 

становить 90,5%, а для голок з кутом конусності 18 становить 93,5%. 

   

а                б 

Рисунок 4.19. Наповнення (а) та вивантаження (б) пробовідбірника із 

ґрунтом під час проведення експериментальних досліджень з визначення 

показників якості виконання технологічного процесу обробітку ґрунту. 
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Таблиця 4.4. Значення вологості та щільності ґрунту 

 

Шар 
ґрун
ту 

До проходження Після проходження 

Склад агрегату Склад агрегату 

Секція із голкою 
18 ̊ 

УСМК- 5,4 Секція із голкою  
10 ̊ 

УСМК- 5,4 

 Вологіс
ть, 

% 

Щільні
сть, 

г/см3 

Вологіс
ть, 

% 

Щільні
сть, 

г/см3 

Вологіс
ть, 

% 

Щільні
сть, 

г/см3 

Вологіс
ть, 

% 

Щільні
сть, 

г/см3 

Вологіс
ть, 

% 

Щільні
сть, 

г/см3 

0-5 14,4 1,28 14,5 0,88 13,9 0,96 15,0 0,98 14,5 1,08 

14,7 1,35 14,8 1,03 13,8 1,10 14,9 1,18 15,0 1,19 

14,3 1,42 14,6 0,98 15,2 1,14 14,5 1,11 14,6 1,14 

 

5-10 19,6 1,34 18,6 1,09 19,3 1,08 18,3 1,04 18,2 1,04 

19,5 1,34 18,4 1,14 19,7 1,17 18,6 1,17 18,4 1,11 

19,0 1,27 19,5 1,11 18,3 1,17 18,0 1,18 18,0 1,14 

 

10-
20 

20,4 1,25 19,8 1,33 20,1 1,28 20,8 1,33 20,4 1,33 

20,3 1,24 20,1 1,27 20,2 1,33 19,9 1,37 19,2 1,37 

20,4 1,22 20,7 1,34 19,7 1,31 20,0 1,31 19,4 1,14 

 

 

Висновки 

 

Проаналізувавши результати досліджень встановлено, що середня 

щільність ґрунту в шарі 0-5 см для секції з голками 18 склала 0,96 г/см3; 

секції з голками 10 – 1,09, а УСМК 5,4 відповідно 1,06 г/см3. В шарі гнуту  

5-10 см ці показники відповідно становили: 1,11 г/см3 – для голки з кутом 

18; 1,13 – 10 і 1,10 г/см3 для УСМК 5,4. В шарі 10-20см щільність ґрунту 
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суттєво не змінилася. В порівнянні із початковим станом, середня щільність 

якого становила 1,35 г/см3, після впливу на ґрунт секції з кутом 18 його 

щільність зменшилася на 29% в шарі 0-5 см і на 16% в шарі 5-10 см; 

обробіток ґрунту секцією з голками 100 змінив його щільність на 19% в шарі 

0-5см і на 14% в шарі 5-10см. Застосування серійної секції призвело до 

зменшення щільності ґрунту на 21% в шарі 0-5см і на 16% в шарі 5-10см.  
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РОЗДІЛ 5 

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ГОЛЧАТОЇ 

БОРОНИ В ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ ОБРОБІТКУ ГРНУТУ  

 

5.1. Вихідні дані для розрахунку 

 

За результатами теоретичних і експериментальних досліджень 

розроблено  і виготовлено експериментальну голчату борону із секцією, яка 

містить змінні голки, кут конусності яких складає 10, 14 і 18. Результати 

експериментальних досліджень цієї установки наведено у додатку С. 

Розрахунок економічної ефективності від експлуатації  голчатої борони 

з голками кут конусності яких складає 10, 14 і 18, а також від зміни якості 

виконання технологічного процесу обробітку гнуту будемо проводити згідно 

«Методики визначення економічної ефективності нових і модернізованих 

сільськогосподарських машин» [187]. 

Розрахунок проводимо на фоні порівняння однотипних характеристик 

базової машини – культиватора рослинопідживлювача УСМК-5,4 і 

експериментальної голчатої борони з голками, кут конусності яких складає 

10, 14 і 18. 

 Основними джерелами економічного ефекту є: покращення показників 

якості виконання технологічного процесу обробітку ґрунту, а саме  підрізання 

(знищення) бур’янів в зоні обробітку становило 98,5%; якість рихлення 

ґрунту (вміст фракцій розмірами до 25 мм) для голок з кутом конусності 10 

становив 88,2%; для голок з кутом конусності 14 – 90,5%, а для голок з 

кутом конусності 18 відповідно 93,5%; зменшення енергетичних витрат на 

проведення технологічної операції: результуюча сила опору 

експериментальної секції голчатої борони, яка складалася із дисків з голками 

різних кутами конусності (10; 14; 18), на усіх режимах випробувань 

(швидкості були 1,9-3,05 м/с; глибині оброблення 4-8 см) була меншою за 

аналог.  



 134 

В порівнянні із серійною секцією УСМК-5,4 результуючий тяговий 

опір експериментальної секції був менший для голок з кутом конусності 5 

до 30%, а для голок з кутом 14 до 17%. Для голок з кутом конусності 18 

значення результуючого тягового опору дорівнює тяговому опору серійної 

секції з відхиленням ±2%.  

Розрахунок економічної ефективності проведений у середніх цінах на 

кінець 2014 року.  

Вихідні дані для проведення обрахунків наведені в таблицях 5.1, 5.2, 

5.3, 5.4. 

З таблиці 5.1 видно, що умови проведення випробувань в основному 

відповідали вимогам технічного завдання. 

Показники технічного рівня та умови випробувань наведено в таблиці 

5.2. 

 

Таблиця 5.1. Умови випробувань експериментальної секції голкової борони 

 

Показник Значення показника 

1 2 3 

Склад агрегату Серійна + секція експериментальної 

голчатої борони 

Секція УСМК-5,4 секція 

експериментальної 

голчатої борони 

Вид роботи Поверхневий 

обробіток ґрунту 

Поверхневий 

обробіток ґрунту 
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Продовження таблиці 5.1 
 

1 2 3 

Умови роботи: 

- Тип ґрунту 

- вологість ґрунту в шарі від 0 до 15 

см, % 

- твердість ґрунту в шарі від 0 до 

15см; МПА  

- засміченість бур’янами в зоні 

обробітку, шт./м2 

- висота бур’янів, см 

 

 

 

19,5-27,2 

 

0,29-1,28 

 

18 

5,6 

 

 

 

19,5-27,2 

 

0,29-1,28 

 

18 

5,6 

Режим роботи: 

- робоча швидкість, км/год 

- глибина обробітку, см 

 

1,9; 2,77; 3,05 

4; 6; 8 

 

1,9; 2,77; 3,05 

4; 6; 8 

Термін виконання робіт: 03.07.2014 

Показники якості виконання 

технологічного процесу: 

- - підрізання (знищення) бур’янів, % 

- - якість рихлення ґрунту (розміри 

фракцій до 25 мм), % 

      голка з кутом конусності:                                                        

                    - 10 

                    - 14 

                     - 18 

 

 

97,9 

88,4 

 

 

98,5 

 

 

 

88,2 

90,5 

93,5 

 

. 
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Таблиця 5.2. Показники технічного рівня 

 

Показник 

Значення показника 

за ТЗ  
при лабораторно-

польових 
випробуваннях 

1 2 3 4 

  
Секція 

УСМК-5,4 
 

секція 
експериментальної 

голчатої борони 
Продуктивність за 1год, 
га/год: 

– – основного часу 
– – експлуатаційного часу 

 
 

2,16-4,86 
1,2-3,9 

 
 

2,16 
1,15 

 
 

2,16 
1,15 

– Питомі витрати палива 
за час змінної роботи, 
кг/га 

 
 

Дані відсутні 

 
 

5,12 

 
 

4,35 
– Основні показники 

якості виконання 
технологічного процесу 

– – глибина обробітку 
ґрунту, см 

– – підрізання (знищення) 
бур’янів, % 

– – пошкодження 
культурних рослин, % 

 
 
 
 

3-6 
 

100 
 

0-3 

 
 
 
 

3,7 
 

97,9 
 
0 

 
 
 
 

До 8 
 

98,5 
 
0 

- Якість рихлення ґрунту 
(розміри фракцій до 25 
мм), % 
      голка з кутом 
конусності:                                                        
                   - 10 

                   - 14 
–                    - 18 

 
 

Не менше 80 
 

 
 

88,4 
 

 
 
 
 
 

88,2 
90,5 
93,5 
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Продовження таблиці 5.2 
1 2 3 4 

– Маса машини суха 
конструкційна для 
виконання основної 
роботи, кг 
із голками кут 
конусності:                                                        
                   - 10 

                   - 14 
–                    - 18 

 
 
 

923 
 

 
 
 

920 
 

 
 
 
 
 
 

890 
905 
920 

– Ширина захвату, м 5,4 5,4 5,4 
– Габаритні розміри в 

робочому положенні, 
мм: 

– – довжина 
– – ширина 
– – висота 

 
 
 

1950 
6445 
1540 

 
 
 

1940 
6420 
1540 

 
 
 

1940 
6420 
1540 

– Питома сумарна 
оперативна 
трудомісткість 
технічного 
обслуговування, люд-
год/год 

 
 
 
 
 

0,050-0,08 

 
 
 
 
 

0,03 

 
 
 
 
 

0,05 
Питома 
матеріалоємність, кг-
год/га 
 із голками кут 
конусності:                                                        
                   - 10 

                   - 14 
–                    - 18 

 
 

Дані відсутні 
 

 
 

425,9 
 

 
 
 
 
 

412,0 
419,0 
425,9 

 

5.2. Результати розрахунків 

 

Результати розрахунку ефективності застосування секції 

експериментальної голчатої борони наведено у табл. 5.3. 
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Таблиця 5.3. Ефективність застосування секція експериментальної голчатої 
борони 

 

Показник 

Варіанти для порівняння  
Секція 
УСМК-5,4 

секція 
експериментальної 
голчатої борони 

1 2 3 

Базова ціна машини, грн. 63438 65400 

Продуктивність, га/год: 

за 1 годину змінного часу 

за 1 годину експлуатаційного часу 

 

2,16 

1,15 

 

2,16 

1,15 

Заробітна плата, грн./га 16,71 16,71 

Амортизаційні відрахування на 

реновацію, грн./га 

 

83,91 

 

86,50 

Відрахування на всі види ремонту і ТО, 

грн./га 

 

42,0 

 

42,4 

Затрати на ПММ, грн./га 99,20 84,32 

Прямі експлуатаційні затрати, грн./га 241,82 229,93 

Річний економічний ефект, грн.  5451,0 

 

Проведений техніко-економічний аналіз вказує, що використання 

голчатої борони надає споживачу за рахунок зменшення витрат на ПММ 

економію прямих експлуатаційних витрат 11,89 грн/га, або в розрахунку на 

весь річний обсяг робіт – 5451,0 грн. 

 
Висновки 

 
Проведені обрахунки свідчать про ефективність впровадження 

обґрунтованих нами параметрів і режимів експлуатації голчатої борони. 

Річний економічний ефект від експлуатації голчатої борони з голками, 

кут конусності яких 14, склав 5451 грн.  
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 
 

1. Удосконалено технологічні процеси поверхневого обробітку ґрунту 

боронами із змінними голками, кут загострення яких визначається станом 

оброблюваного середовища. Доведено безпосередній вплив параметрів 

голчатої борони на експлуатаційно-економічні показники використання 

знаряддя.  

2. Теоретичними дослідженнями переміщення дисків борони з 

голками по ґрунту в поздовжньо-вертикальній площині встановлено характер 

руху дисків і голок борін, швидкості їх точок, а також траекторії кінців голок. 

Встановлено, що центр диска, вісь якого не зв’язана з осями інших дисків, 

здійснює вертикальні коливання під час руху. Прямолінійний рух центра 

диска відбувається за умов об’єднання в одному тримачі осей усіх дисків 

секції, які рухаються разом з ним. Аналітично встановлено, що кут β між 

напрямком вектора швидкості υК кінця голки, що опускається, і вертикаллю, 

тим менший, чим ближчий кінець цієї голки до рівня, що визначається 

глибиною h0 обробітку грунту.  

3. Виявлено, що ефективність роботи борони залежить від ступеня 

синхронності дії голок дисків секції на ґрунт. Встановлено, що за умов 

рівномірного руху центрів дисків, осі яких зв’зані між собою, значенння кута  

проколювання ґрунту вдвічі менше за кут повороту диска, за якого голка 

входить на повну глибину і виходить з грунту.   

4. В результаті теоретичних досліджень доведено, що плоско-

паралельний рух диска борони з голками по ґрунту відбувається під дією 

горизонтально прикладеної в центрі диска рушійної сили Рд, а заглиблення – 

вертикально прикладеної сили ваги G. Отримано залежність, що дозволяє 

визначити силу, необхідну для заглиблення голки у ґрунт, яка зростає із 

збільшенням кута конусності голки αк, твердості р ґрунту і коефіцієнта тертя 

f голки з ґрунтом. Встановлено, що робота, яка витрачається на 

проколювання ґрунту голками секції, зростає із збільшенням кількості 



 

 

140 

дисків, сили їх тиску на ґрунт, глибини заглиблення голок, а також залежить 

від радіусів дисків і кута між голками в диску.  

5. За результатами експериментальних досліджень отримані рівняння 

для визначення сили заглиблення плунжера з врахуванням деформації ґрунту 

за різних значень його конусності та встановлено, що збільшення кута 

призводить до зростання сили опору, яка діє на ґрунт та одночасно здійснює 

його руйнування. Найменше зусилля заглиблення конусного плунжера у 

ґрунт на глибину 30 мм у голк з кутом конусності 10, а найбільше 18 і 

становить відповідно 84,37 Н та 125,76 Н. 

6. За результатами польових випробувань експериментальної секції 

голчатої борони встановлено, що її тяговий опір, у порівнянні із серійною 

секцією УСМК-5,4, був менший для голок з кутом конусності 10 на 30%, а з 

кутом 14 – на 17%. Для голок з кутом конусності 18 значення тягового 

опору дорівнює тяговому опору серійної секції з відхиленням ± 2%. 

Встановлено, що збільшення швидкості руху агрегату призводить до 

зростання тягового опору на 5-24%, а глибини обробітку ґрунту на 37-61%.  

7. У результаті проведення багатофакторного експерименту отримано 

рівняння регресії зусилля опору від кута загострення (10-18), швидкості 

руху секції голчатої борони руху агрегата (2,77-3,05 м/с), глибина 

заглиблення голки (35-85 мм). Аналіз отриманого рівняння вказує, що із 

зменшенням глибини входження голок та кута загострення голки сила опору 

зменшується. При цьому раціональною швидкістю переміщення знаряддя є 

швидкість у межах 2,4-2,8 м/с.  

8. Встановлено, що показники якості виконання розпушування ґрунту 

голчатою бороною становили: підрізання (знищення) бур’янів в зоні 

обробітку – 98,5%; вміст фракцій розмірами до 25 мм для голок з кутом 14 – 

90,5%, що відповідає агротехнічним вимогам. 

9. За результатами проведених теоретичних та експериментальних 

досліджень рекомендовані такі значення основних конструктивних 
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параметрів голок: кут конусності 2αк в межах від 10 до 14); радіус 

циліндричної частини голки становить 13-14 мм.  

Річний економічний ефект від експлуатації удосконаленої голчатої 

борони становив 5451 грн. 

 




