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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Сьогодні значний сектор технічного забезпечення 

сільського господарства в Україні займають високопродуктивні широкозахватні 

машини. Саме посівні машини такого типу дозволять значною мірою вирішити 

проблеми своєчасного якісного посіву з поєднанням інших технологічних операцій 

– підготовки ґрунту, внесення добрив, загортання, прикочування тощо. При цьому 

вивільниться значна кількість технічних і людських ресурсів, терміни посіву будуть 

точно дотримуватися. 

Проте, досвід експлуатації посівних комплексів різних виробників показав, що 

в агрохолдингах України теоретична продуктивність значно відрізняється від 

реальної, виявляється ще й ряд значних конструктивних недоліків. Причиною 

порушення агровимог до сівби, зокрема, глибини та рівномірності вкладання 

насіння, є низька надійність механізмів копіювання поверхні грунту. Встановлено, 

що основною причиною низької надійності цих механізмів є використання у їх 

рухомих з'єднаннях трибоспряжень типу “сталь-сталь”, які забезпечують належний 

рівень працездатності лише за умов частого, кожні 40…50 год. роботи, технічного 

обслуговування (мащення). Невиконання цих вимог призводить до потрапляння 

абразиву в шарнірні з’єднання механізмів копіювання та обумовлює їх швидке 

зношування. Як наслідок, втрачається можливість виконати сівбу у відповідності до 

агровимог. 

В зв’язку з цим підвищення довговічності паралелограмного механізму 

копіювання рельєфу посівного комплексу розробкою та обґрунтуванням деталей 

рухомих з'єднань є безумовно актуальним. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконана відповідно до: “Стратегії пріоритетного напряму розвитку науки і техніки в 

Україні на 2011-2020 рр.” (Закон України № 2623-14, редакція від 16.01.2016); 

“Державної цільової програми реалізації технічної політики в агропромисловому 

комплексі на період до 2015 року” (затверджена постановою Кабінету Міністрів України 

від 7 серпня 2013 р. №863); тематики науково-дослідницьких робіт Дніпровського 

державного аграрно-економічного університету (ДДАЕУ): “Оптимізація технічних 

засобів та технологій у рослинництві і забезпечення їх роботоздатності”                 

(ДР № 0111U007959); “Підвищення експлуатаційної надійності посівних агрегатів 

удосконаленням конструкцій, схем агрегатування та системи технічного 

обслуговування” (ДР № 011U003369); держбюджетної  теми “Організаційно-

економічні  та  агроекономічні основи виробництва органічної продукції”               

(ДР № 0116U0074113); гранту обласного конкурсу проектів “Молоді вчені – 

Дніпропетровщині” (2015 р.): “Розробка композитних елементів рухомих з’єднань з 

підвищеним ресурсом експлуатації широкозахватних посівних комплексів”. 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є підвищення довговічності 

паралелограмного механізму копіювання рельєфу посівних комплексів розробкою 

та обґрунтуванням параметрів деталей рухомих з'єднань. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 

- проаналізувати умови експлуатації рухомих з’єднань паралелограмного 
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механізму копіювання посівних машин та методи підвищення їх довговічності; 

- теоретично обґрунтувати закономірності взаємодії елементів рухомих 

з'єднань при статичних та динамічних навантаженнях; 

- розробити методику дослідження довговічності деталей рухомих з’єднань 

механізму копіювання із запропонованих матеріалів; 

- експериментально дослідити характеристики розроблених деталей рухомих 

з'єднань механізму копіювання; 

- обґрунтувати закономірність зношування деталей рухомих спряжень в 

залежності від умов експлуатації; 

- провести польові випробування комплекту деталей рухомих з'єднань 

механізму копіювання та дати техніко-економічну оцінку запропонованих заходів 

підвищення їх довговічності. 

Об’єкт дослідження – процеси функціонування деталей рухомих з’єднань 

паралелограмного механізму копіювання рельєфу посівного комплексу. 

Предмет дослідження – закономірності взаємодії елементів рухомих з'єднань 

паралелограмного копіювального механізму та підвищення їх довговічності шляхом 

ефективного використання прогресивних матеріалів. 

Методи дослідження. Теоретичні дослідження проводили з використанням 

методів теоретичної механіки, опору матеріалів, теорії ймовірності, математичного 

аналізу й моделювання. Експериментальні дослідження виконували в лабораторних 

та польових умовах за стандартними та розробленими методиками дослідження 

характеристик і властивостей матеріалів рухомих з'єднань, показників довговічності 

рухомих з'єднань і паралелограмного механізму в цілому. Обробка та інтерпретація 

результатів експериментальних досліджень проводили із застосуванням методів 

математичної статистики за допомогою пакетів прикладних програм на ПК. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у розв’язанні науково-

прикладного завдання підвищення довговічності паралелограмного механізму 

копіювання рельєфу посівних комплексів зміною конструкції рухомих з'єднань, що, 

на відміну від відомих раніше, враховує динамічні навантаження в спряженнях та 

закономірності зношування їх деталей. 

Вперше: 

- теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено вплив 

закономірностей взаємодії елементів рухомих з’єднань паралелограмного механізму 

копіювання рельєфу посівного комплексу, в умовах динамічних навантажень, на 

довговічність, які враховуються при проектуванні їх конструкцій; 

- визначено раціональні параметри рухомих з'єднань паралелограмного 

механізму копіювання, які забезпечують належний рівень довговічності посівних 

комплексів за різних умов експлуатації. 

Удосконалено: 

- метод формування режимів роботи рухомих з'єднань деталей, виготовлених 

з полімерно-композитних матеріалів, що не потребують технічного обслуговування 

(мащення) під час експлуатації. 

Одержало подальший розвиток: 

- закономірності зміни триботехнічних характеристик і фізико-механічних 
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властивостей полімерно-композитних матеріалів від вмісту в них графіту, що 

використовуються при оптимізації параметрів та виготовленні деталей рухомих 

з'єднань, забезпечуючи підвищення ресурсу. 

Практичне значення отриманих результатів. За результатами виконаних 

теоретичних та експериментальних досліджень розроблено технологію 

виготовлення деталей рухомих з’єднань паралелограмного механізму копіювання 

рельєфу посівного комплексу із полімерно-композитних матеріалів, які підвищують 

їх довговічність за різних умов експлуатації. Завдяки цьому рухомі з'єднання 

деталей не потребують технічного обслуговування (мащення) під час експлуатації, 

зменшується тривалість простоїв, підвищується темп робіт і ресурс 

паралелограмного механізму копіювання рельєфу посівного комплексу. Фізико-

механічні властивості розроблених деталей рухомих з'єднань дозволяють в польових 

умовах виконувати їх заміну, тобто підвищується ремонтопридатність 

паралелограмного механізму копіювання рельєфу посівного комплексу. Важливим є 

і те, що технологія виготовлення деталей рухомих з'єднань передбачає повторну 

переробку матеріалів спрацьованих деталей, а також їх відновлення після 

вибракування. 

Основні положення дисертаційної роботи впроваджені на підприємствах 

ТОВ “Агро-Пром-Союз” і ТОВ “НВП “Союз-Композит”, м. Дніпро, і прийняті до 

впровадження в ТОВ “Агротек”, м. Підгороднє та використовуються у навчальному 

процесі кафедри експлуатації машинно-тракторного парку ДДАЕУ при проведенні 

лекційних, лабораторних і практичних занять з дисциплін “Аналіз технологічних 

систем”, “Машиновикористання в рослинництві”, “Використання техніки в АПК” та 

виконанні студентами кваліфікаційних робіт. 

Особистий внесок здобувача. Основні результати дисертаційної роботи 

здобувачем одержані самостійно. В роботах у співавторстві авторові належить: 

теоретичне обґрунтування закономірностей взаємодії рухомих з'єднань 

паралелограмного механізму копіювання посівного комплексу та участь у аналізі 

результатів [4, 7, 13, 15]; виконання експериментальних, ресурсних досліджень та 

польових випробувань, обробка і участь в аналізі результатів [1-3, 5-6, 8, 14]; аналіз 

ефективності використання прогресивних матеріалів в посівних комплексах [9-10, 

12]; обґрунтування раціонального методу термічної обробки деталей рухомих 

з'єднань, виготовлених з полімерно-композитного матеріалу [6, 11]; обґрунтування 

концепції системи підвищеної коректності копіювання поверхні грунту [16-19]. 

Апробація результатів роботи. Основні результати дисертаційної роботи 

були заслухані, обговорені та позитивно оцінені на наукових конференціях “Сучасні 

проблеми взаємозамінності та стандартизації у машинобудуванні” (Миколаїв, 

2014 р.); “Природне агровиробництво в Україні: проблеми становлення, 

перспективи розвитку” (2015 р.); “Проблеми конструювання, виробництва та 

експлуатації сільськогосподарської техніки” (Кропивницький, 2015, 2017 рр.); 

“Agricultural machinery” (Болгарія, Варна, 2015-2017 рр.); “Інноваційний 

менеджмент природного агровиробництва в Україні” (Дніпро, 2016 р.); “Розумна 

агротехніка для ефективного землеробства” (Харків, 2016 р.); “Інноваційні проекти в 

галузі технічного сервісу машин” (Харків, 2017 р.); “Підвищення надійності машин 
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та обладнання” (Кропивницький, ЦНТУ, 2014-2017 рр.); “Сучасні проблеми 

землеробської механіки” (Кам’янець-Подільський, 2017 р.); співробітників та 

викладачів ДДАЕУ (м. Дніпро, 2014-2017 рр.). 

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи опубліковані у  

19 наукових роботах, у тому числі: 4 статті у наукових фахових виданнях України; 4 

публікації у закордонних періодичних фахових виданнях; 10 тез у збірниках доповідей 

на наукових конференціях; отримано 1 патент України на корисну модель. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, вступу, 

п’яти розділів, висновків, переліку використаних джерел та чотирьох додатків. 

Повний обсяг дисертації складає 184 сторінки, у тому числі обсяг основного тексту 

– 133 сторінки. Робота ілюстрована 72 рисунками, наведено 23 таблиці. Перелік 

використаних джерел містить 120 найменувань на 15 сторінках, додатки розміщені 

на 17 сторінках. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету, 

завдання, об’єкт та предмет дослідження, описано зв’язок роботи з науковими 

програмами, планами, темами; визначено наукову новизну та практичне значення 

одержаних результатів; надано інформацію про апробацію та публікацію результатів 

дисертаційних досліджень. 

У першому розділі проведено аналіз конструкцій посівних комплексів та 

механізму копіювання поверхні грунту, та умов їх експлуатації. Виявлено, що 

основною причиною відхилень від агровимог щодо рівномірності сівби на 

встановлену глибину, є граничний знос рухомих спряжень паралелограмного 

механізму копіювання поверхні грунту. Виконано аналіз кількісного складу 

рухомих з'єднань посівних комплексів, виявлено, що виробники 

сільськогосподарської техніки не застосовують конструкції, які не потребують 

технічного обслуговування під час експлуатації. Встановлено, що основною 

причиною швидкого зносу спряжень є недосконалість конструкційного захисту від 

впливу навколишнього середовища та невиконання вимог системи технічного 

обслуговування. Виявлено, що рухомі спряження типу “сталь-сталь” не 

забезпечують необхідну довговічність рухомих з'єднань, а отже і паралелограмного 

механізму в цілому. 

Виконано огляд існуючих методів підвищення довговічності рухомих 

з'єднань, розглянуто перспективність поєднання декількох методів, наприклад, 

конструкторського та технологічного. Проведено аналіз досліджень впровадження 

композиційних та полімерно-композитних матеріалів у конструкції 

сільськогосподарських машин, їх переваги та недоліки. 

Підвищенню довговічності елементів посівних машин присвячені роботи 

вчених: Л.В. Аніскевича, А.І. Бойка, В.І. Пастухова, М.М. Петренка, В.М. Сала, 

П.В. Сисоліна, М.О. Свіреня, Ю.Ф. Павельчука, А.В. Рудя та інших. 

Дослідженнями, розробкою і впровадженням композиційних та полімерно-

композитних матеріалів (ПКМ) в сільськогосподарські машини займалися: 

С.К. Абрамов, В.В. Аулін, Н.Т. Арламова, О.І. Буря, О.Д. Деркач, Ю.Ф. Климчук, 

Л.М. Крейдлін, М.І. Черновол, M. Murgas, та ін. 
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Встановлено, що у науковій літературі недостатньо висвітлені питання 

підвищення довговічності паралелограмного механізму копіювання посівного 

комплексу зміною конструкції елементів рухомих з'єднань. З’ясовано необхідність 

розробки конструкцій деталей рухомих з'єднань, виготовлених з прогресивних 

матеріалів, які б забезпечили високі показники довговічності без технічного 

обслуговування. За результатами першого розділу сформульовано мету та завдання 

досліджень в даній дисертаційній роботі. 

У другому розділі визначено силову картину, що виникає у рухомих 

з'єднаннях паралелограмного механізму копіювання поверхні ґрунту дискового 

сошника посівного комплексу “Агро-Союз Turbosem II 19-60”. Проведена оцінка 

сил реакцій у рухомих з'єднаннях (точки А, В, А1, В1, рис. 1) за екстремального 

випадку при потраплянні диску на перешкоду: R = 1209,48 Н; RА = 876 Н; RВ = 

2377,3 Н; RА1 = 678,89 Н; RВ1 = 688,98 Н. Обґрунтовані основні закономірності 

взаємодії дискового сошника з ґрунтом за динамічних навантажень (рис. 1), що 

дозволяє для будь-якого моменту часу та положення механізму копіювання 

визначати раціональні значення параметрів його рухомих з'єднань.  

 
1 – верхня тяга, 2 – нижня тяга, 3 – стійка, 4 – пружина, 5 – диск, 6 – опорне колесо, 

7 – прикочуюче колесо, 8 – важіль прикочуючого колеса 

Рисунок 1 – Силова картина взаємодії між елементами паралелограмного 

копіювального механізму 

При цьому екстремальною ситуацією прийнято таку, за якої довжина 

перешкоди буде меншою за міжосьову відстань між опорним та прикочуючим 

колесом, а висота перешкоди більшою за заглиблення прикочуючого колеса в грунт. 

8 
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Диференціальні рівняння руху верхньої тяги мають вигляд: 

1 1 BX AXm x R R ;                                                       (1) 

1 1 BY AY 1 D 4

1
m y R R P S P ;

2
                                         (2) 

1 1 AY 1 c AX 1 c BY 0

1 c BX o 1 c 4 D

1 0 1 c

I R AC sin( ) R AC cos( ) R [ABsin( )

1
AC sin( )] R [cos( ) AC cos( )] ( P S )

2

AD sin( ) AC sin( )

               (3) 

де m1 – маса тяги АD, кг; I – осьовий момент інерції важеля АD відносно 

центральної осі, кг·м
2
; 1x  – проекція прискорення центра мас (точка С1, рис. 1) на 

вісь х, м/с
2
; 1y  – проекція прискорення центра мас на вісь у, м/с

2
; Р4 – вага пружини, 

Н; Р1 – вага тяги АD, Н; SD – реакція пружини DD1, Н;  φ0, ψ – кутові конструктивні 

розміри, град.; φс – кут, який визначає початкове положення центру ваги важеля С1, 

град.; φ – поточне значення кута повороту тяги, град. 

Рівняння руху нижньої тяги механізму складають диференціальні рівняння: 

1 12 2 A X B Xm x R R ;                                                     (4) 

1 12 2 B Y A Y 2m y R R P ;                                                  (5) 

1 1

1 1

2 A Y 1 2 0 A X 1 2 0

B Y 2 1 0 B X 2 1 0

I R A C sin( ) R A C cos( )

R C B sin( ) R C B cos( )
                        (6) 

де m2 – маса нижньої тяги, кг; Р2 – її вага, Н; 2x  і 2y  – проекції прискорення центра 

мас тяги на осі х та у, м/с
2
; I2 – осьовий центральний момент інерції, кг·м

2
; 

1 1 1 1A X B X A Y B YR ,R ,R ,R  – проекції реакцій на осі х, у, що виникають в з’єднаннях А1 і 

В1, Н. 

Диференціальні рівняння, що описують рух стійки, мають вигляд: 

1

6

3 3 B X BX Xm x R R R Rsin ;                                           (7) 

1

6

3 3 BY B Y 3 4 8 7 Y Д

1
m y R R P Q P P P P P R S ;

2
д п

                     (8) 

1o B X 1 BX 1

1
M R OB R OB Q ODsin

2
 

H 1 8 2

1 1
P (OEsin EHsin ) P (OFsin FO cos )

2 2
                        (9) 

6 6

4 D 1 y 1 x 1

1
( P S )ODsin R OCsin R OCcos 0
2

 

де m – маса стійки BOD разом з масою диска, половиною маси пружини DD1 і 

половиною маси пружини ЕН, кг; 3 3x , y  – прискорення центру опорного колеса, 

м/с
2
; 

1 1B X BX BY B Y FX FYR ,R ,R ,R ,S ,S  – складові невідомих реакцій в з'єднаннях (точки B, 

B1, F), Н; DS  – реакція пружини DD, Н; ES  – реакція пружини ЕН, Н; 3P  – вага 

вертикальної ділянки елемента BOD, Н; Q – вага ділянки OD, Н; DP  – вага диска, Н; 

4P  – вага пружини DD1, Н; EP  – половина ваги пружини ЕН, Н; R – сила взаємодії 

диска з ґрунтом, Н; 6 6

X YR ,R  – складові взаємодії стійки з опорним колесом, Н; α, β – 

кутові розміри, град; θ – кут, під яким сила різання ґрунту передається на вісь 

диска, град. 
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Зміною часу в межах інтервалу подолання перешкоди визначено максимальне 

кутове прискорення ε = 695 с
-2

, що виникає при динамічній взаємодії 

паралелограмного механізму копіювання поверхні ґрунту дискового сошника 

посівного комплексу “Агро-Союз Turbosem II 19-60” з ґрунтом. 

На основі теоретичних розрахунків встановлено залежність сил реакцій, що 

виникають при взаємодії механізму копіювання з ґрунтом, від висоти перешкоди – 

профілю поля (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Залежність реакцій в механізмі копіювання від висоти перешкоди 

(при t = 0,00476 с) 

 

Теоретична оцінка зміни кутової швидкості ω та кутового прискорення ε 

елементів паралелограмного механізму копіювання від часу t наведена на рис. 3. 

 
1 – кутове прискорення; 2 – кутова швидкість 

Рисунок 3 – Залежність кутової швидкості ω та кутового прискорення ε елементів 

механізму копіювання від часу t 
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Визначено раціональні параметри кута повороту тяг , (від 0 до 0,201 град.) 

кутової швидкості ω (від 0 до 7,15 с
-1

) та кутового прискорення ε (від 0 до 695 с
-2

). 

Це дозволяє теоретично обґрунтувати динамічні режими роботи рухомих з'єднань 

паралелограмного механізму копіювання поверхні посівним комплексом. 

Визначені величини сил реакцій, за динамічних навантажень в залежності від 

висоти перешкоди, дозволили встановити якими фізико-механічними властивостями 

повинні володіти матеріали для раціонального їх застосування в якості елементів 

рухомих з'єднань паралелограмного механізму копіювання. Визначені умови роботи 

цих рухомих спряжень за фактором pv: 0,3 МПа · м/с. 

Показано, що розроблена математична модель (1)-(9) дає можливість більш 

точно обґрунтувати оптимальні параметри елементів рухомих з'єднань механізму 

копіювання, що забезпечує підвищення їх довговічності. З’ясовано, що модель 

доцільно використовувати на стадії проектування, й за необхідності, створювати 

машини для різноманітних умов експлуатації: значні коливання висот гребенів та 

впадин на полях, наявність каміння та ін. 

У третьому розділі наведені методики дослідження характеристик і 

властивостей деталей рухомих з'єднань паралелограмного механізму копіювання, 

виготовлених з полімерно-композитних матеріалів, та випробувань на показники 

довговічності в лабораторних та польових умовах: триботехнічні характеристики 

спряжень матеріалів на машині тертя СМЦ-2; відносна абразивна стійкість на 

спеціально підготовленому лабораторному устаткуванні; міцнісні властивості на 

випробувальній машині FP-100 (Німеччина); дослідження робочих поверхонь 

зразків і деталей та їх шорсткість. 

Польові випробування експериментальних деталей паралелограмного 

механізму копіювання поверхні грунту посівного комплексу Агро-Союз Turbosem II 

19-60 здійнювали згідно плану NRr, в ПрАТ “Агро-Союз”, с. Майське 

Синельниківського району Дніпропетровської області. Час встановлення деталей 

19.04.2014-21.04.2014 рр., а їх польових випробувань до 28 жовтня                         

2016 року. 

У четвертому розділі наведені результати експериментальних досліджень 

триботехнічних характеристик ПКМ, які показали, що за однакових умов 

випробувань при значенні фактора pv = 0,392 МПа·м/с, мінімальний знос мали 

зразки, виготовлені з УПА-6-30, максимальний знос – зразки, виготовлені з 

матеріалу Kocetal GF705. При цьому інші полімерно-композитні матеріали мають 

величину зносу, на порядок більшу від УПА-6-30 (рис. 4). 

Одним із основних критеріїв при дослідженні роботи спряження “полімерний 

композит – сталь” є величина зносу (рис. 5). 

Отримані результати свідчать про непридатність до застосування матеріалів  

№ 1-5 в рухомих з'єднаннях, що працюють у спряженні з конструкційними сталями, 

термообробленими до твердості 48…50 НRC. 

Встановлено, що фрикційна взаємодія ПКМ Kocetal GF705 із деталлю зі            

сталі 45 характеризується масштабними пошкодженнями (подряпини, вигортання) 

поверхні сталевої спряженої деталі. 
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Інший характер має поверхня тертя сталевої деталі після фрикційної взаємодії 

зі зразком № 6 (УПА-6-30). Спостерігається зменшення глибини пошкоджень та 

інтенсивне заповнення дна борозен полімерним композитом. Це свідчить про 

наявність ефекту переносу композиту, що і забезпечило мінімальне зношування 

сталевої поверхні деталі та низькі коефіцієнт тертя і температуру в зоні тертя. 

Дослідження залежності коефіцієнта тертя f від тривалості експерименту 

показали, що його стабілізація для всіх зразків настає через 3…22 хв. від початку 

випробувань. Для всіх зразків, крім Nylon 66, впродовж 120 хв коефіцієнт тертя не 

зростав або його відхилення знаходилися в межах похибки вимірювань. Лише при 

випробуванні зразків з ПКМ Nylon 66 цей показник незначно стабільно зростав. 

Швидкість зростання коефіцієнта тертя дорівнювала 0,01 (год.)
-1

. Разом з тим одним 

із позитивних факторів для всіх матеріалів (крім Nylon 66) є стабілізація коефіцієнта 

тертя при сталому режимі, що дозволяє прогнозувати експлуатацію трибоспряжень 

без мащення. 

Встановлено, що два матеріали Kocetal K300 та УПА-6-30 задовольняють 

вимоги температурного режиму роботи (до 333 К) спряжень сільськогосподарської 

техніки. У решті випадків температура у трибоспряженнях в зоні тертя значно вища 

за рекомендовану. Виявлено, що найменшу температуру в зоні тертя має зразок № 6 

(УПА-6-30) – 317 К, а зразок № 1 (Nylon 66) – має максимальну температуру 393 К. 

Стабілізація температури Т в зоні тертя для всіх зразків настає в діапазоні від 8 хв. 

(для Kocetal GF705) до 40 хв (Nylon 66). 

 
1 – Nylon 66; 2 – ПА-6-210КС; 

3 – PA6/6.6 R196-GF30; 

4 – Kocetal GF705; 5 – Kocetal K300; 

6 – УПА-6-30 

Рисунок 5 – Вагове зношування сталевої 

спряженої деталі при терті 

без змащування із полімерними 

зразками 

 
1 – Nylon 66; 2 – ПА-6-210КС;  

3 – PA6/6.6 R196-GF30; 

4 – Kocetal GF705; 5 – Kocetal K300; 

6 – УПА-6-30 

Рисунок 4 – Величина вагового 

зносу зразків при терті без 

змащування  

по сталі 45 
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Виявлено, що зразки з ПКМ Nylon 66, ПА-6-210КС та PA6/6.6 R196-GF30 

мають близькі значення границі міцності при стисканні – 92…108 МПа. Зразки з 

матеріалу Kocetal K300 мають найменше значення відповідного показника – 

65 МПа. Деталі, виготовлені з ПКМ Kocetal GF705 та УПА-6-30, можна 

рекомендувати використовувати в найбільш навантажених рухомих з'єднаннях, 

оскільки границя міцності при стисканні для них становить 142 МПа та 135 МПа 

відповідно.  

За математичним плануванням експерименту побудовано регресійну 

математичну модель впливу режимів експлуатації на зношування деталей, 

виготовлених з ПКМ УПА-6-30. Рівні та крок варіювання навантаження Р, 

швидкості ковзання v та величини зазору S в рухомих спряженнях наведені                

в табл. 1. 

Таблиця 1 

Основні рівні навантаження, швидкості ковзання та величини зазору в 

спряженні 

Показник  Факт 
Середній 

рівень 

Крок ва-

ріювання 

Значення рівнів змінних 

-1 0 1 

Р, Н x1 250 50 200 250 300 

v, м/с x2 0,15 0,05 0,1 0,15 0,2 

S, мкм x3 300 50 250 300 350 
 
Невідомі коефіцієнти моделі розраховували за результатами п’ятнадцяти 

експериментів на основі плану Бокс-Бенкена. 

Остаточна математична модель має вигляд: 
2 2

1 2 3 1 2

2

3 1 2 1 3 2 3

U 84,7833 0,3470x 130,7500x 0,1940x 0,0011x 106,6667x

0,0003x 0,0800x x 0,0005x x 0,2900x x ,  

де U – знос, ×10
-3

 г.

 

Поверхня відгуку (рис. 6) свідчить, 

що суттєвий вплив на знос має величина 

навантаження. Неістотний вплив швидкості 

ковзання на величину зносу пов’язаний з 

обмеженим діапазоном від 0,1 до 0,2 м/с, 

який обґрунтовано реальними умовами 

роботи рухомих з'єднань паралелограмного 

механізму копіювання. 

Згідно поверхні відгуку, відображеній 

на рис. 7, найбільший вплив на знос зразків 

також має навантаження. Крім того, 

встановлено, що величина зазору в 

спряженні при мінімальному значенні 

навантаження суттєво не впливає на 

величину зносу, в той час як при Р = 300 Н, 

 
Рисунок 6 – Залежність вагового 

зносу від навантаження та швидкості 

ковзання в рухомих з’єднаннях 
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спостерігається зростання зносу при мінімальному зазорі (S = 250 мкм) в 2,1 рази (з 

7,9·10
-3

 г до 16,7·10
-3

 г). Невідповідність зазору у поєднанні із навантаженням в 

рухомому з’єднанні деталей неодмінно призводить до зменшення його ресурсу, а 

отже і паралелограмного механізму копіювання посівного комплексу. 

 

З наведеної поверхні відгуку (рис. 8) очевидно, що зменшення величини 

зазору до мінімального значення S = 250 мкм, незалежно від лінійної швидкості 

ковзання, призводить до підвищеного зносу рухомого з’єднання (9,2…10,1)·10
-3

 г. 

Слід зазначити, що за максимальної величини зазору S = 350 мкм, збільшення 

лінійної швидкості, з 0,1 м/с до 0,2 м/с, призводить до збільшення зносу                            

на 31 % (з 6,4·10
-3

 г до 8,4·10
-3

 г). Найменше значення вагового зносу 6,4·10
-3

 г 

отримано при наступних оптимальних умовах роботи трибоспряжень: S = 300 мкм, 

v = 0,1 м/с, Р = 250 Н. 

У процесі ресурсних випробувань, у порівнянні з лабораторними, задані більш 

жорсткі режими, що відповідають роботі експериментальних деталей у рухомих 

з'єднаннях за екстремальних умов: швидкість ковзання складала 0,03 м/с, 

навантаження 600 Н. Випробування здійснювалися протягом 150 годин. З початку 

випробувань зношування деталей відбувалося стабільно. Виявлено, що цей процес 

можна описати лінійною функцією. Інтенсивність зношування при цьому 

склала 0,00307 г/год. 

Результатами ресурсних випробувань доведено стабільність роботи           

елементів рухомих з'єднань, виготовлених з ПКМ УПА-6-30, в режимі тертя           

без мащення. 

Виявлено, що зростання температури в зоні контакту до 353 К відбувалося 

протягом перших 8 годин роботи, що обумовлено припрацюванням деталей 

рухомих з'єднань. В період часу випробувань від 8 до 50 годин зафіксовано 

зниження температури з 353 К до 313 К, що є характерним для остаточного 

 
Рисунок 8 – Залежність вагового зносу 

від швидкості ковзання та величини 

зазору деталей 

 
Рисунок 7 – Залежність вагового 

зносу від навантаження та величини 

зазору деталей 
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припрацювання та виходу на сталий режим роботи. Динаміка температури в зоні 

тертя після 50 годин при сталому режимі роботи корелює з відносною вологістю 

повітря, що пов’язано з адсорбцією вологи ПКМ УПА-6-30 із зовнішнього 

середовища. 

Дослідженнями фізико-механічних властивостей встановлено, що наявність 

вологи в рухомих з'єднаннях призводить до зменшення границі міцності при 

стисканні σ та модуля пружності Е на 5,64 % та 14,67 % відповідно. Зазначимо, що 

зміна цих показників може призвести до зменшення ресурсу деталі, зниження 

витримки пікових навантажень тощо. 

Розроблено метод та режим термічної обробки деталей, виготовлених з ПКМ      

УПА-6-30, в середовищі мастила МС-20 при температурі T = 393 К та часу витримки 

t = 120 хв. Це забезпечує зменшення вологопоглинання оброблених зразків та 

деталей, в порівнянні з контрольним рівнем, з 0,65 % до 0,39 % мас. показника. 

Виявлено, що зміна маси експериментальних  та  еталонних  зразків  протягом  7 діб  

становила 0,1 % та 0,29 % відповідно. Отже можна стверджувати про ефективність 

розроблених заходів. 

Встановлено, що ПКМ Kocetal GF705 і Kocetal К300 мають найнижчі, у 

порівнянні з еталоном (Nylon 66), показники відносної абразивної стійкості – 35 % 

та 23 % відповідно. Тому застосовувати їх в якості абразивостійких матеріалів не 

рекомендується. В умовах примусового абразивного зношування доцільно 

використовувати Nylon 66, що забезпечив відносну зносостійкість, вищу на 39 %, 

ніж зразок ПА-6-210КС і на 77 %, ніж Kocetal GF705. 

Показано,що використовувати ПКМ Nylon 66 (№ 1), PA6/6.6 R196-GF30 

(№ 3), Kocetal GF705 (№ 4) як антифрикційні матеріали в трибоспряженнях 

недоцільно. 

Для рухомих спряжень паралелограмного механізму копіювання 

рекомендується застосовувати ПКМ – УПА-6-30, який при навантаженні 

p = 0,5 МПа і швидкості ковзання v = 0,785 м/с забезпечує мінімальний коефіцієнт 

тертя (f = 0,16), температуру в зоні тертя (Т = 317 К), знос сталевої спряженої деталі 

та власний знос – найменший у порівнянні з іншими ПКМ. 

У роботі виконані дослідження по адаптації складу УПА-6-30 до умов 

експлуатації паралелограмних механізмів різних посівних машин шляхом додавання 

графіту. Встановлено залежність коефіцієнту тертя f, зносу U, границі міцності при 

стисканні σ та ударної  в’язкості ап від відсоткового вмісту графіту в ПКМ УПА-6-30 

(рис. 9). Встановлено, що введення в ПКМ УПА-6-30 графіту від 1 % до 9 % мас. 

призводить до зменшення коефіцієнту тертя на 21 % (з 0,163 до 0,129) і зносу 

на 86 %. Знижується границя міцності при стисканні на 48 %, а ударна в’язкість – 

85 %, тобто з 40 до 6 кДж/м
2
. Причому виявлено, що введення графіту у кількості 

1…6 % мас. призводить до різкого зниження коефіцієнту тертя та величини зносу, 

тоді як подальше збільшення концентрації суттєво не впливає на ці показники. 

Визначено, що для підвищення довговічності та забезпечення міцнісних 

характеристик рухомих спряжень (виготовлених з УПА-6-30) паралелограмного 

механізму копіювання оптимальний вміст графіту не повинен перевищувати 

4…5 % мас. 
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Вміст графіту, С % 

 
Рисунок 9 – Залежність коефіцієнту тертя f, зносу U, границі міцності при 

стисканні σ та ударної в’язкості ап  від відсоткового вмісту графіту в ПКМ УПА-6-30 
 

У п’ятому розділі викладено результати експлуатаційних випробувань 

рухомих з'єднань паралелограмного механізму копіювання посівного комплексу 

Агро-Союз Turbosem II 19-60, укомплектованого експериментальними деталями 

(рис.10). 
 

 
                                                       а 

 
                                                       б 

а – деталі верхнього важеля; б – деталі нижнього важеля 

Рисунок 10 – Загальний вигляд експериментальних деталей, виготовлених з 

полімерно-композитного матеріалу УПА-6-30М 
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Кількість експериментальних деталей рухомих з'єднань, встановлених на одну 

посівну секцію, становить 12 одиниць. 

Встановлення експериментальних деталей рухомих з'єднань паралелограмного 

механізму копіювання поверхні грунту посівного комплексу Агро-Союз Turbosem II 

19-60 виконано у відповідності з рис. 11. 

 
1 – важіль прикочуючого колеса; 2-5 – шарніри паралелограмного механізму; 

6 – важіль опорного колеса 

Рисунок 11 – Точки модернізації рухомих з’єднань на посівному 

комплексі Агро-Союз Turbosem II 19-60 

 

За сезон 2014 року наробіток посівного комплексу Агро-Союз Turbosem II 19-

60 склав 9179,5 га, а в перерахунку на кожен сошник – 152,9 га. Станом на кінець 

сезону 2015 року сумарний наробіток склав 14 680 га, а на 2016 рік – 17 251 га або в 

перерахунку на кожен сошник – 287,5 га. 

На основі польових випробувань посівного комплексу протягом 3 років 

встановлено, що при наробітку 1752,1 год. агрегат з експериментальними деталями з 

ПКМ, у порівнянні з серійним варіантом, додатково знаходився в роботі 382 год. і 

обробив (засіяв) на 1736 га більше. Технічне обслуговування протягом всього 

терміну випробувань не проводилося, що дозволило уникнути вимушених зупинок 

на 3,0…3,5 год. кожні 48 годин роботи. 

У відповідності до результатів мікрометражу встановлено, що середній знос 

рухомих з'єднань складає – 1,77 мм, а інтенсивність зношування експериментальних 

деталей – 1,01·10
-4

 мм / га. 

Виявлено, що розподіл величини зносу експериментальних деталей 

паралелограмного механізму копіювання посівного комплексу можна описати 

нормальним законом. При цьому коефіцієнт варіації дорівнює  = 0,109. Визначено 

середнє значення напрацювання на відмову – 20558 га. При середньостатистичному 

сезонному наробітку посівних комплексів Агро-Союз Turbosem II 19-60 3…4 тис. га, 

загальний термін експлуатації експериментальних деталей складе не менше 4 років. 

Проведено аналіз показників надійності при скорочених випробуваннях та 

визначено ймовірність безвідмовної роботи експериментальних деталей 

паралелограмного механізму копіювання рельєфу посівного комплексу з ПКМ. 

 



15 

 

Розраховано річний економічний ефект від експлуатації посівного комплексу 

обладнаного паралелограмним механізмом запропонованими рухомими 

з’єднаннями – 226552,2 грн. 

Розроблено рекомендації виробникам посівної техніки по зменшенню 

матеріалоємності рухомих з’єднань механізмів копіювання та трудомісткості їх 

технічного обслуговування, обґрунтовано величину зазору в спряжені “ПКМ-сталь”, 

Наведено передумови впровадження ПКМ у рухомі з’єднання в залежності, від умов 

експлуатації. Основні положення дисертаційної роботи впроваджено на 

підприємствах ТОВ «Агро-Пром-Союз» і ТОВ «НВП «Союз-Композит» м. Дніпро, 

ТОВ «Агротек» м. Підгороднє. 

 

ВИСНОВКИ 

 

В роботі вирішено науково-прикладне завдання підвищення довговічності 

паралелограмного механізму копіювання рельєфу посівних комплексів зміною 

конструкції рухомих з’єднань із впровадженням прогресивних конструкційних 

матеріалів. 

1. Виявлено, що основним недоліком експлуатації посівних комплексів з 

паралелограмними механізмами копіювання є необхідність частого, кожні 

40…50 год. роботи, технічного обслуговування рухомих з’єднань. Невиконання 

вимог технічного обслуговування призводить до потрапляння абразиву в шарнірні 

з’єднання механізмів копіювання, зміни їх режиму тертя і, як наслідок, до 

зменшення довговічності. Ресурс трибоспряжень серійного паралелограмного 

механізму складає – 2,0…2,5 тис. га (на 1 секцію – 35…45 га). 

2. Визначено сили реакцій, що виникають у рухомих з’єднаннях 

паралелограмного механізму копіювання поверхні ґрунту дискового сошника 

посівного комплексу “Агро-Союз Turbosem II 19-60” в екстремальному випадку при 

потраплянні диску на перешкоду: R = 1209,48 Н; RА = 876 Н; RВ = 2377,3 Н; RА1 = 

678,89 Н; RВ1 = 688,98 Н. Отримані результати дозволяють, вже на початковому 

етапі проектування паралелограмного механізму копіювання поверхні грунту, 

обрати його раціональні параметри. 

3. Розроблено математичну модель взаємодії дискового сошника з ґрунтом 

при динамічних навантаженнях. На основі отриманих диференціальних рівнянь 

визначені раціональні параметри кута повороту тяг  (від 0 до 0,201 град.), кутової 

швидкості ω (від 0 до 7,15 с
-1

) та кутового прискорення ε (від 0 до 695 с
-2

). Отримані 

результати дозволяють обґрунтувати динамічні режими роботи рухомих з'єднань 

паралелограмного механізму копіювання поверхні посівним комплексом, 

встановити оптимальні фізико-механічні властивості конструкційних матеріалів для 

їх застосування в якості елементів рухомих з'єднань механізму копіювання. Дано 

оцінку працездатності рухомого з’єднання паралелограмного механізму копіювання 

рельєфу посівного комплексу, виготовленого з полімерно-композитного матеріалу 

УПА-6-30, за фактором pv, експлуатаційне значення якого дорівнює 0,3 МПа · м/с, 

при допустимому – 2,0 МПа · м / с. 
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4. Встановлено, що в умовах примусового абразивного зношування деталей 

доцільно використовувати полімерно-композитний матеріал Nylon 66, що 

забезпечує відносну зносостійкість на 39 % вищу, ніж матеріал ПА-6-210КС, і на 

77 % – ніж Kocetal GF705. При цьому найменшу температуру в зоні тертя має 

спряження зі сталі і полімерно-композитного матеріалу УПА-6-30 – 317 К, а зі сталі 

і Nylon 66 – має максимальну температуру 393 К. Коефіцієнт тертя при фрикційній 

взаємодії сталевої спряженої деталі із полімерними деталями знаходиться в межах 

від 0,163 (УПА-6-30) до 0,491 (Nylon 66). 

5. Експериментальними дослідженнями виявлено, що для забезпечення 

стабільної роботи рухомих з’єднань машин і механізмів, що працюють в умовах 

тертя без змащування та за незначної кількості абразиву можна рекомендувати для 

застосовування полімерно-композитний матеріал – УПА-6-30, який за навантаження 

p = 0,5 МПа і швидкості ковзання v = 0,785 м/с забезпечує мінімальний коефіцієнт 

тертя f = 0,16 (при додаванні графіту – f = 0,13), температуру в зоні тертя Т = 317 К; 

знос сталевої спряженої деталі та власний знос деталі з полімерно-композитного 

матеріалу, що на порядок є меншими за інші досліджувані матеріали. Вказаний 

матеріал має стабільні показники інтенсивності зношування при тривалій 

експлуатації. 

6. Термообробка полімерно-композитного матеріалу УПА-6-30 в середовищі 

мастила МС-20 при температурі T = 393 К та часу витримки t = 120 хв. забезпечила 

зниження негативного впливу вологи на полімерно-композитний матеріал: 

вологопоглинання матеріалу зменшено на 40 %. 

7. Побудовано регресійну математичну модель впливу умов роботи рухомих 

спряжень з полімерно-композитного матеріалу УПА-6-30 на величину зносу. 

Встановлено, що оптимальною величиною зазору в трибоспряженні «ПКМ-сталь» є 

300 мкм. Найменше значення вагового зносу (6,4·10
-3

 г) отримано при наступних 

умовах роботи: P = 250 Н та v = 0,1 м/с, S = 300 мкм. 

8. Польові випробування посівного комплексу «Агро-Союз Turbosem II 19-

60» підтвердили ефективність теоретичних та стендових результатів досліджень. 

Визначено, що середнє значення зносу експериментальних деталей – 1,77 мм, а 

інтенсивність їх зношування – 1,01·10
-4

 мм/га. Встановлено, що розподіл величини 

зносу деталей з полімерно-композитного матеріалу УПА-6-30 у рухомих з'єднаннях 

механізму копіювання можна описати нормальним законом розподілу, коефіцієнт 

варіації  = 0,109, що дозволяє з високою точністю прогнозувати їх ресурс. Середнє 

значення ресурсу експериментальних деталей складає 20588 га, що перевищує 

показники серійних деталей в 4 рази. 

9. Економічний ефект від експлуатації посівного комплексу Агро-Союз 

Turbosem II 19-60 зі зміненою конструкцією паралелограмного механізму 

копіювання рельєфу становить 226552,2 грн/рік. Термін окупності додаткових 

капіталовкладень – 1,06 року. Агрономічний ефект полягає у підвищенні кількості 

одновікових рослин і, як наслідок, збільшення врожайності на 0,3…0,6 т/га. 
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АНОТАЦІЯ 
 

Макаренко Д.О. Підвищення довговічності паралелограмного механізму 

посівних комплексів зміною конструкції рухомих з'єднань. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського 

виробництва. – Центральноукраїнський національний технічний університет, 

Міністерство освіти і науки України, Кропивницький, 2018. 

У дисертаційній роботі вирішено наукове завдання підвищення довговічності 

паралелограмного механізму копіювання посівних комплексів шляхом розробки і 

обґрунтування параметрів рухомих з'єднань виготовлених з полімерно-композитних 

матеріалів. 

Визначено основні параметри елементів рухомих з'єднань паралелограмного 

механізму копіювання при динамічній взаємодії дискового сошника посівної секції з 

грунтом. Виконано дослідження характеристик та властивостей рухомих з'єднань 

механізму копіювання, виготовлених з полімерно-композитних матеріалів. Доведено 

доцільність впровадження полімерно-композитного матеріалу у відповідні рухомі 

спряження. 

Основні положення дисертаційної роботи впроваджені на підприємствах 

ТОВ “Агро-Пром-Союз” і ТОВ “НВП “Союз-Композит”, м. Дніпро і прийняті до 

впровадження в ТОВ “Агротек”, м. Підгороднє та використовуються у навчальному 

процесі кафедри експлуатації машинно-тракторного парку ДДАЕУ. 

Ключові слова: паралелограмний механізм копіювання, посівний комплекс, 

довговічність, рухомі з’єднання, полімерно-композитний матеріал. 
 

 

АННОТАЦИЯ 
 

Макаренко Д.А. Повышение долговечности параллелограммного 

механизма посевных комплексов изменением конструкции подвижных 

соединений. – Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.05.11 – машины и средства механизации сельскохозяйственного 

производства. – Центральноукраинский национальный технический университет, 

Министерство образования и науки Украины, Кропивницкий, 2018. 

В диссертационной работе решена научная задача повышения долговечности 

параллелограммного механизма копирования посевных комплексов путем 

разработки и обоснования параметров подвижных соединений, изготовленных из 

полимерно-композитных материалов. 

Разработана математическая модель взаимодействия дискового сошника с 

почвой при динамических нагрузках, позволяет для любого момента времени и 

положения механизма копирования определять рациональные значения параметров 

его подвижных соединений. 

Выполнены исследования характеристик и свойств подвижных соединений 
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механизма копирования изготовленных из полимерно-композитных материалов. 

Доказана целесообразность внедрения полимерно-композитного материала в 

соответствующие подвижные сопряжения. Выявлено положительный эффект 

отсутствия (или находится в пределах погрешности измерения) износа стальных 

деталей подвижных соединений, работающих в сопряженные с полимерно-

композитным материалом. Определено среднее значение износа экспериментальных 

деталей – 1,77 мм и скорость их износа – 1,01·10
-4

 мм / га. Доказано, что износ 

деталей из ПКМ УПА-6-30М в подвижных соединениях механизма копирования 

происходит по нормальному закону распределения (  = 0,109), что позволяет с 

высокой точностью прогнозировать их ресурс. 

Основные положения диссертационной работы внедрены на предприятиях 

ООО "Агро-Пром-Союз" и ООО "НПП" Союз-Композит ", г. Днепр, и приняты к 

внедрению в ООО" Агротек ", г. Подгороднее и используются в учебном процессе 

кафедры эксплуатации машинно-тракторного парка ДГАЭУ. 

Ключевые слова: параллелограммный механизм копирования, посевной 

комплекс, долговечность, подвижные соединения, полимерно-композитный 

материал. 
 

ABSTRACT 
 

Makarenko D.O. Increasing in service life of sowing complexes’ parallelogram 

mechanism by changing construction of movable connections. – Qualification treatise 

printed as manuscript. 

Dissertation  on taking scientific degree of  PhD in Technical Sciences by specialty 

05.05.11 – machines and means in mechanization of agricultural production. – Central 

Ukrainian National Technical University, Ministry of education and science of Ukraine, 

Kropyvnytskyi, 2018. 

In the dissertation an assignment on increasing in service life of sowing complexes’ 

parallelogram mechanism by changing construction of movable connections with applying 

polymeric and composite material was solved. 

In the work the main parameters of movable connection elements of parallelogram 

copying mechanism were determined in the condition of dynamic interference of seeding 

sections’ tyne coulters with ground. Investigation of features and characteristics of copying 

mechanism’s movable connections based on polymeric and composite materials was 

conducted. The wisdom of implementing the polymeric and composite materials into movable 

units had been proved. 

The main results of work realized in holding «Агро-Союз», Dnipropetrovs’k 

region, it was accepted to implement developed details into mass production of sowing 

complexes Агро-Союз Turbosem II 19-60. 

Key words: parallelogram copying mechanism, sowing complex, service life, 

movable connections, polymeric and composite material. 
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