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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. – Дніпровський державний аграрно-економічний університет 

МОН України. – Центральноукраїнський національний технічний 

університет, Міністерство освіти і науки України, Кропивницький, 2018. 

У дисертаційній роботі вирішено науково-практичне завдання 

підвищення довговічності паралелограмного механізму копіювання посівних 

комплексів шляхом розробки і обґрунтування параметрів рухомих з'єднань 

виготовлених з полімерно-композитних матеріалів. 

Виявлено, що основними сільськогосподарськими підприємствами за 

валовим виробництвом продукції рослинництва в Україні є господарства з 

площею більше 3000 га. Вони потребують забезпечення 

високопродуктивними і, бажано, універсальними сівалками. 

Встановлено, що причиною порушення агровимог до сівби, зокрема 

глибини та рівномірності вкладання насіння, є низька довговічність 

механізмів копіювання поверхні грунту. Основною причиною низької 

надійності цих механізмів є використання у їх рухомих з'єднаннях 

трибоспряжень типу “сталь-сталь”, які забезпечують працездатність за умови 

частого (кожні 40…50 год. роботи) технічного обслуговування (мащення). 

Відхилення від періодичності і переліку операцій технічного обслуговування 

призводить до потрапляння абразиву в шарнірні з’єднання механізмів 

копіювання та, як наслідок, до їх швидкого зносу. В такому випадку 

втрачається можливість виконати сівбу у відповідності до агровимог. 

Виконано аналіз умов експлуатації рухомих з’єднань паралелограмного 

механізму копіювання посівних машин та методів підвищення їх 

довговічності. На основі якого встановлено, що вирішальний вплив на 

довговічність рухомих спряжень мають умови їх експлуатації. 
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Виконано огляд існуючих методів підвищення довговічності рухомих 

з'єднань, розглянуто перспективність поєднання декількох методів: 

конструкторського та технологічного. Проведено аналіз досліджень 

впровадження композиційних та полімерно-композитних матеріалів у 

конструкції сільськогосподарських машин, наведено їх переваги та недоліки.  

Виявлено, що у науковій літературі недостатньо висвітлені питання 

підвищення якості сівби за рахунок розробки та обґрунтування конструкцій 

деталей рухомих з'єднань паралелограмного механізму копіювання посівних 

комплексів. Зокрема, не в повній мірі обґрунтовано застосування полімерно-

композитних матеріалів та інших прогресивних матеріалів, їх вплив на 

довговічність паралелограмного механізму, відповідність їх характеристик і 

властивостей умовам експлуатації. 

Визначено силову картину, що виникає 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. Отримані результати 

дозволяють вже на початковому етапі проектування паралелограмного 

механізму копіювання поверхні грунту обрати його раціональні геометричні 

розміри. Розроблено математичну модель взаємодії дискового сошника з 

ґрунтом при динамічних навантаженнях, яка дозволяє для будь-якого 

моменту часу та положення механізму копіювання визначати раціональні 

значення параметрів його рухомих з'єднань. Визначено умови роботи цих 

рухомих спряжень за фактором pv. 

Розроблено методику дослідження довговічності деталей рухомих 

з'єднань механізму копіювання із запропонованих полімерно-композитних 

матеріалів. Наведена методика дозволяє визначити ресурс 

експериментальних деталей та спрогнозувати поточний ремонт 

паралелограмного механізму копіювання. 

Експериментальними дослідженнями встановлено, що полімери і 

композити на основі поліамідів мають більш високу зносостійкість, ніж 

полімери групи Kocetal. Встановлено, що для забезпечення стабільної роботи 
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рухомих з’єднань машин і механізмів, що працюють в умовах тертя без 

змащування та за незначної кількості абразиву рекомендується застосовувати 

полімерно-композитний матеріал – УПА-6-30, який при значенні фактора pv 

= 0,392 МПа·м/с, забезпечує мінімальний коефіцієнт тертя, температуру в 

зоні тертя; знос сталевої спряженої деталі та власний знос, що на порядок є 

меншими за інші досліджувані зразки. Даний композит має стабільні 

показники при тривалій експлуатації. 

На основі ресурсних випробувань виявлено, що зростання температури 

в зоні контакту відбувалося в перші 8 годин роботи, що обумовлено 

припрацюванням деталей рухомих з'єднань. Стабілізація температури в зоні 

тертя відбувалася впродовж перших 50 годин роботи. Динаміка температури 

в зоні тертя за сталого режиму роботи корелюється з відносною вологістю 

повітря, що пов’язано з накопиченням вологи полімерно-композитним 

матеріалом УПА-6-30 з 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. Зміна цих показників може призвести до зменшення ресурсу 

деталі, зниження витримки пікових навантажень тощо. Тому, розроблено 

метод та режим термічної обробки готових деталей, з полімерно-

композитного матеріалу, в середовищі мастила МС-20, що забезпечили 

максимальне зниження негативного впливу вологи на триботехнічні 

характеристики матеріалу. 

Розроблено регресійну математичну модель впливу умов роботи 

рухомих спряжень з полімерно-композитного матеріалу УПА-6-30 на 

величину зносу. Встановлено, що оптимальний зазор в трибоспряженні 

“полімерно-композитний матеріал - сталь” складає 300 мкм. Найменше 

значення вагового зносу отримано за наступних умов роботи : P = 250 Н та v 

= 0,1 м/с, S = 300 мкм. 

Виявлено, що суттєвий вплив на величину зносу має величина 

навантаження, в той час, як швидкість ковзання за даних умов експлуатації 
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впливає незначно. Встановлено, що відхилення зазору в спряженні від 

оптимального значення призводить до зростання вагового зносу. Порушення 

величини зазору у поєднанні із навантаженням в рухомих з'єднаннях 

призводить до зменшення їх ресурсу та ресурсу паралелограмного механізму 

копіювання посівного комплексу. 

Виконані дослідження з адаптації складу полімерно-композитного 

матеріалу УПА-6-30 до умов роботи 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 цей полімерно-композитний 

матеріал. Виявлено, що введення графіту у кількості 1…6 % мас. призводить 

до різкого зниження коефіцієнту тертя та зносу, тоді як, подальше 

збільшення концентрації суттєво не впливає на ці показники. Встановлено, 

що ударна в’язкість при збільшенні концентрації графіту більше 6 % мас. 

знижується до значення, що не забезпечує необхідної міцності деталей 

рухомих спряжень, які працюють у динамічних умовах. Доведено, 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. 

Польовими випробування посівного комплексу «Агро-Союз Turbosem 

II 19-60» підтверджено ефективність теоретичних та стендових результатів 

досліджень. Визначено середнє значення величини зносу експериментальних 

деталей та інтенсивність їх зношування. Встановлено, що знос деталей з 

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

механізму копіювання відбувається за нормальним законом розподілу, що 

дозволяє з високою точністю прогнозувати їх ресурс. 

Економічний ефект від експлуатації посівного комплексу Агро-Союз 

Turbosem II 19-60 зі зміненою конструкцією паралелограмного механізму 

копіювання рельєфу становить 226552,2 грн. Основні положення 

дисертаційної роботи впроваджено на підприємствах ТОВ «Агро-Пром-
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Союз» і ТОВ «НВП «Союз-Композит» м. Дніпра, ТОВ «Агротек» 

м. Підгороднє. 

Розроблено рекомендації виробникам посівної техніки зі зменшення 

матеріалоємності рухомих з'єднань механізмів копіювання та трудомісткості 

їх технічного обслуговування, обґрунтовано величину зазору в спряженні 

“полімерно-композитний матеріал - сталь”. Наведено передумови 

впровадження полімерно-композитних матеріалів у рухомі з’єднання 

сільськогосподарської техніки обґрунтуванням їх довговічності в залежності 

від умов експлуатації. 

Ключові слова: паралелограмний механізм копіювання, посівний 

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

Makarenko D.O. The increasing durability of parallelogram mechanisms in 

sowing complexes by changing construction of movable connections. – Qualifying 

scientific work over the manuscript. 

Dissertation on taking scientific degree of PhD in Technical Sciences by 

specialty 05.05.11 – machines and means n mechanization of agricultural 

production. – Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University Ministry of 

education and science of Ukraine. – 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. 

It was found, that the majors agricultural enterprises according to Ukrainian 

gross domestic agricultural product level, it concerns to farming with more than 

3000 hectares land area. They need it in order to achieve highly productive and, 

preferable, with aid of universal seeders. 
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In fact, the reason of the deviation from agricultural requirements to seeding 

operation, among others the depth and evenness of seeding, there is a low level of 

parallelogram coping mechanisms’ work life. The main reason of low reliability of 

their mechanisms is the usage in their movable connections “steel-steel” 

typological type, they let have working ability in the conditions of frequency of a 

machines maintenance (greasing every 40…50 working hours). The deviation of 

periodicity and the list of maintenances factor into hitting the abrasive to the 

coping mechanisms’ conjunctions and, in consequence of this, to their faster 

wearing. In such case the possibility to conduct seeding operation in accordance 

with agricultural terms loses. 

The analysis of exploitation conditions in movable connections of sowing 

machines’ parallelogram coping mechanisms and methods of increasing their work 

life had done. Accordingly it, dramatic impacts on movable connections’ longevity 

had been under their exploitation conditions. 

Review of information about existing methods, which increasing movable 

connections’ work life conducted, union perceptiveness on some methods was 

recognized: design and technological. The evaluation of research information 

about implementing composite and composite-polymeric materials into agricultural 

machines’ constructions was done also their advantages and disadvantages were 

showed.  

It has been found, that there is not enough data about quality of seeding 

operation with aid of developing and assumption of details construction in 

parallelogram coping mechanisms of the sowing complexes in scholarly literature. 

In addition, an application of polymeric-composite and other progressive materials, 

their impact on parallelogram mechanism longevity, appropriateness of 

characteristics and facilities to exploitation conditions were not substantiate to the 

fullest extend. 

A drawing force diagram had learnt, what had been appeared in 

parallelogram coping ground mechanisms’ movable conjunctions of a disc coulter 

of a sowing complex «Agro-Soyuz  Turbosem II 19-60» at the its’ traversal in the 

experimental condition. Findings let us even at the begin of designing 
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parallelogram coping ground mechanism to choose its reasonable dimensions. A 

mathematical model of interaction coulter disk with soil under dynamic loads was 

developed, which allowed at any point of time and a position of the copying 

mechanism to determine rational values of its movable connections. The work 

conditions in these movable connection were determined by a factor pv. 

A methodology of investigation the details of movable connections’ 

longevity with proposed polymeric and composite materials. Devoted methodology 

allows determining the resources of experimental details and predicting current 

maintenance for parallelogram coping mechanism. 

It was found based on research, that polymers and composites on the 

polyamide basis had higher wear resistance, then polymers Kocetal type. It was 

assumed, that due to provide stable work of movable connections and mechanisms, 

which are working in the friction conditions without greasing and lack of abrasive 

quantity, highly recommended to apply polymeric and composite material – УПА-

6-30, which at the value of this factor pv = 0,392 MPa·m/s, provides minimal 

coefficient of friction, temperature in a friction area; wearing of conjugated steel 

parts and wear their own that one order was less than other samples.This composite 

has got stable features during long-term exportation. 

On the base of studies was found, that growing of temperature in contact 

zone was proceeding at the first 8 working hours, that was due to the fact that there 

was wear-in of the joints’ moving parts. Temperature stabilization in the friction 

zone occurred during the first 50 operation hours.Dynamic of temperature in the 

friction area is correlated with relative air humidity at the stable operational mode, 

it is reflected by amassing of moisture in polymeric and composite material УПА-

6-30 from environment. 

According to investigations of physical and mechanical features, it was set, 

that the presence of moisture in movable connection lead to reducing in the value 

of compression strength σ and modulus of elasticity Е to 5,64 % and 14,67 % 

respectively. Substitute of these indicators can forward to a decrease in the 

resource of a part; a decrease in peak loads ect. That is, a method and a mode of 

thermal treatment  for finished parts based on polymeric-composite material, in a 
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medium of МС-20 oil, which provided the maximum reduction of the negative 

impact of moisture on the triboengineering facilities of the material. 

A regression model has been constructed; the dependence between influence 

on working condition of movable connections with applying polymeric-composite 

material УПА-6-30 and value of wear. It was found, that reasonable gap in 

tribocoupling “polymeric-composite material - steel” type is 300 microns. The 

lowest value of a weight wear received under the further working conditions: P = 

250 Н and v = 0,1 m/s, S = 300 microns. 

As followed, there is significant influence of loading on the value of 

wearing, at the same time as velocity influence on it rather less at the given 

exploitation conditions. Therefore it was determined, that declension of gap in 

conjunction from rational value what leaded to growing weight wear. These 

declensions along with load on the movable connections lead to reducing in 

sources and sowing complexes’ parallelogram coping mechanisms resources. 

The research on the adaptation of the composition of the polymeric-

composite material УПА-6-30 to the parallelogram mechanisms’ working 

conditions of different sowing machines by adding graphite has been conducted. 

The dependence of the coefficient of frictionf, wear U, compression σ and impact 

strength viscosity ап on percentage of graphite contents in this polymeric-

composite material was established. It was found that the introduction of graphite 

in the amount of 1…6 weight% to a parallelogram copying mechanism, an 

optimum contents of graphite should not exceed 4-5 weight %, it leads to a sharp 

decrease in the coefficient of friction and wear, while a further increase in 

concentration does not significantly affect these indicators. It was established that 

the impact strength at an increase in the concentration of graphite is more than 6 

weight% had reduced to a value that would not provide us with required strength 

of the parts of the moving joints, which operated in dynamic conditions. It had 

been proved that in order to increase the durability and provide with strong 

characteristics of the parallelogram copying mechanism’ movable joints (made of 

УПА-6-30) a reasonable contents of graphite should not exceed 4-5 weight % of 

the parallelogram copying mechanism. 
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Effectiveness of theoretical and benchmark results of investigation by means 

of field tests on the sowing complex «Agro-Soyuz Turbosem II 19-60» was 

proved. An average value of experimental details wear with applying polymeric 

and composite materials and their wear rate was found. By contrast, details with 

applied polymeric and composite materials УПА-6-30 to the movable connections 

of coping mechanisms were being under Gaussian low (normal low of 

distribution), it allows predict resource to a high degree accuracy. 

Economical effect of an exploitation of sowing complex Ago-Soyuz 

Turbosem II 19-60 with changed construction of parallelogram copping 

mechanism was exceeded 226552,2 hrn. The main dissertation’s provisions were 

released on the base of enterprises LLC «Agro-Prom-Soyuz» and LLC «SPE 

«Soyuz-Composite» Dnipro city, LLC «Agrotek» Pidgorodne town. 

Recommendations to sowing machines’ manufactures on a subject of 

decreasing in materials consumption of coping mechanisms’ movable connections 

and serviceability, above all a gap setting in conjunction “polymeric and composite 

material - steel” had proved. The premises of application of polymeric and 

composite materials into agricultural machines’ movable connections on the 

substitution of their life work, they depend on the exploitation conditions, are 

devoted. 

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

movable connections, polymeric and composite material. 
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ВСТУП 

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 
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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 

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. 
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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. 
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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 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”, 
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“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 [98, 101-103]; виконання експериментальних, 

ресурсних досліджень та польових випробувань, обробка і участь в аналізі 

результатів [76-77, 90, 105-112, 91-92]; аналіз ефективності використання 

прогресивних матеріалів в посівних комплексах [93-94, 108]; обґрунтування 

раціонального методу термічної обробки деталей рухомих з'єднань, 

виготовлених з полімерно-композитного матеріалу [112-113]; обґрунтування 

концепції системи підвищеної коректності копіювання поверхні грунту [72, 

106-107, 119]. 

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 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 
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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. 
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РОЗДІЛ 1 

АНАЛІЗ УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ, КОНСТРУКЦІЇ ТА ІСНУЮЧИХ 

МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ РУХОМИХ З’ЄДНАНЬ 

ПАРАЛЕЛОГРАМНОГО МЕХАНІЗМУ ПОСІВНИХ КОМПЛЕКСІВ 

 

1.1. Аналіз конструкцій посівних комплексів та умов їх 

експлуатації 

 

Після початку реформування аграрної сфери в Україні з’явилась 

необхідність орендаторів землі мати набір власної сільськогосподарської 

техніки для виконання повного комплексу технологічних операцій при 

вирощуванні різноманітних культур. Основними машинами, що 

використовувались в господарствах були машини виробництва Радянського 

Союзу. Їх надійність мала недостатній рівень. 

Однією з основних технологічних операцій при вирощуванні будь-якої 

сільськогосподарської культури є сівба або садіння. Посівна кампанія 

проводиться в стислі агротехнічні терміни. При цьому до посівних машин 

висуваються особливі вимоги: повне забезпечення якості посіву, висока 

надійність, ремонтопридатність у польових умовах, як можна більш тривала 

перерва між технічними обслуговуваннями техніки тощо. 

Основним завданням сівби сільськогосподарських культур є рівномірне 

розподілення насіння по площі поля і рівномірна глибина його загортання в 

ґрунт, з урахуванням фізіологічних особливостей культури. У зв’язку з цим, 

посівні машини мають забезпечувати наступні агротехнічні вимоги [1]: 

1. Відхилення фактичної норми висіву насіння від заданої не повинно 

перевищувати ± 3%, а мінеральних добрив – ± 10%. Нерівномірність сівби 

окремими висівними апаратами допускається для зернових культур до 6%, 

зернобобових – 10% і трав – 2%. 

2. Пошкодження насіння робочими органами посівних машин не 

повинно перевищувати 0,2% зернових культур і 0,7% зернобобових. 



27 

3. Насіння має вкладатися на однакову глибину, оптимальну для даної 

культури, і загортатися шаром вологого ґрунту. Відхилення глибини 

загортання насіння від заданої повинно бути не більше ± 15%, що при 

глибині сівби 3…4 см становить ± 0,5 см, при 4…5 см – ± 0,7 см, а при            

6…8 см – ±1 см. 

4. Ширина стикового міжряддя не повинна відхилятися від ширини 

основного більш ніж на ± 5 см. 

5. Огріхи не допускаються. 

Результати аналізу сільськогосподарських підприємств за розмірами 

посівних площ в Україні станом на 2014 рік [2], спрощена структура їх 

групування та відсотковий вклад в загальну площу наведено в таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1 

Групування сільськогосподарських підприємств за розмірами 

посівних площ у 2014 році 

Площа, га 

 

Кількість 

підприємств, 

одиниць 

У % до 

загальної 

кількості 

Посівна 

площа,     

тис. га 

У % до 

загальної 

площі 

Всього  45613 100 19811,2 100 

з них:         

до 50,0 24596 53,9 548,3 2,8 

50,1…100,0 4606 10,1 338,2 1,7 

100,1…250,0 4713 10,3 774,1 3,9 

250,1…500,0 3232 7,1 1171,5 5,9 

500,1…1000,0 2925 6,4 2103,6 10,6 

1000,1…2000,0 2822 6,2 4045,7 20,4 

2000,1…3000,0 1277 2,8 3096,9 15,6 

більше 3000,0 1442 3,2 7732,9 39,1 

 

Спираючись на отримані дані, можна стверджувати, що основними 

сільськогосподарськими підприємствами в Україні є господарства з площею 

більше 3000 га. Займаючи 39,1% від загальних посівних площ, їх кількість 

при цьому становить всього 3,2% від загальної кількості всіх господарств. 

Більшість таких підприємств використовують широкозахватну, 
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високопродуктивну та надійну сільськогосподарську техніку, здатну в стислі 

агротехнічні строки виконати всі необхідні технологічні операції на значній 

площі. 

В Україні розповсюджена широкозахватна посівна техніка як 

вітчизняних, так і зарубіжних виробників. 

За даними Міністерства аграрної політики і продовольства України, в 

2013 році вітчизняні підприємства збільшили обсяг виробництва сівалок на 

35,8 % – до 358,7 мільйона гривень. Цехи заводів у 2013 році виготовили 

3096 одиниць посівної техніки, в той час як у 2012 році – 2726, тобто приріст 

склав 13,5 %. 

У цьому напрямі лідируючі позиції зберігає ПАТ «Ельворті». Завод 

збільшив обсяг виробництва сівалок на 30,8 % – до 202,1 мільйона гривень, 

випускаючи зернові сівалки серій «Астра» і «Астра Нова», просапні сівалки 

«Вега» та «Веста Профі», посівний комплекс «Оріон». 

На 40,3 % ТОВ «Союз-Спецтехніка», м. Дніпро, у 2013 році збільшило 

свій обсяг – до 111,58 мільйона гривень. Підприємством у цьому році 

випущено 77 агрегатів, в той час у 2012 році – 56 агрегатів. Серед 

асортименту продукції – зернова універсальна сівалка «Агро-Союз FM 3090», 

монодискова сівалка для технології No-till «Агро-Союз MD 19» та 

широкозахватні посівні комплекси «Агро-Союз ATD» , «Агро-Союз 

Turbosem» і «Агро-Союз Turbosem II». 

Третю позицію в Україні займає Одеський «Велес-Агро ЛТД». 

Підприємство у 2014 році збільшило виробництво машин для сівби майже в 

два з половиною рази – до 44,72 мільйона гривень і відвантажено 281 

машину для посіву, у 2013 році – 100 машин. Продукцією підприємства є 

механічні сівалки серії «Ніка» і посівний комплекс «Вектор-4». 

Класифікацією посівних машин займались багато вчених, зокрема       

В. П. Горячкін, А.Н. Карпенко, А.Н. Семенов, Г.М. Бузенков, І.С. Терещенко 

та ін. Один із видів класифікації посівних машин представлений на рис. 1.1. 
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Рис. 1.1. Класифікація посівних машин 

 

За способом агрегатування посівні машини поділяються на причіпні і 

навісні. Навісні посівні машини зазвичай мають малу ширину захвату, до 3 м, 

тому їх використовують тільки в малих фермерських господарствах. 

За компонуванням посівні машини поділяються на моноблочні, 

роздільно-агрегатні і секційні. Моноблочні сівалки, обладнані загальною 

рамою, на якій змонтовані всі робочі органи (рис. 1.2). Це передусім сівалки: 

Агро-Союз MD 19-40 [3], ASTRA-5,4 [4], Great Plains 2000 [5], Amazone D9–

40 (60) [6], Gaspardo MOD M [7], та ін. Недоліками сівалок цієї групи машин 

є значна матеріалоємність на 1 м ширини захвату, порядка 550…1300 кг/м, та 

підвищений тяговий опір. 

Роздільно-агрегатні сівалки складаються з окремих блоків, сполучених 

у єдиний агрегат (рис. 1.3). До них відносяться: Gaspardo PЕ 300 [7], Amazone 

Cirrus [6], Newholland FlexiCoil, Great Plains CTA-400 [5], Агро-Союз ATD, 

Агро-Союз Turbosem II 19-60 (32; 48) [3] та ін. 
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а                                                            б 

 
в                                                            г 

Рис. 1.2. Загальний вигляд моноблочних сівалок: а) Агро-Союз MD 19-40;    

б) ASTRA 5,4; в) Great Plains 2000; г) Amazone D9–40 

  

а                                                            б 

  

в                                                            г 

Рис. 1.3. Загальний вигляд роздільно-агрегатних посівних машин:  

а) Gaspardo PЕ 300; б) Amazone Cirrus; в) Great Plains CTA-400; 

г) Агро-Союз Turbosem II 19-32. 
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Секційні сівалки складаються з окремих посівних секцій, приєднаних 

до рами: John Deere DB [8], John Deere 1780 [8], Kinze 3700 [9], 

Gaspardo Maestra (Metro, SP) [7], Amazone ED [6]. В таких сівалках кожна 

секція забезпечена бункером, висівним апаратом, механізмом приводу, 

сошником, опорними колесами, котками і загортачами (рис. 1.4.). 

Переміщенням секцій по рамі можна змінювати ширину міжрядь. Таке 

компонування характерне для спеціальних сівалок. 

  

 

а                                                            б 
 

  

в                                                            г 

Рис. 1.4. Загальний вигляд секційних посівних машин: а) John Deere 1780;    

б) Kinze 3700; в) Gaspardo Maestra; г) Amazone ED 

 

За призначенням посівні машини поділяються на універсальні і 

спеціальні. Універсальні сівалки призначені для сівби різних культур: 

пшениця, ячмінь, овес, жито, люцерна, та ін. Просапні сівалки мають більш 

консервативну, сталу структуру і призначені для сівби однієї або декількох 

культур: соняшник, кукурудза, буряк та ін. 

Поява нових конструкцій сівалок в значній мірі обумовлена 

застосуванням сучасних технологій для вирощування сільськогосподарських 
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культур [10-21] (ґрунтозахисної, мінімальної, нульової і т.д.), а також 

прагненням до підвищення точності сівби [22-27], універсалізації сівалок [28, 

29] і, не в останню чергу, до використання більш потужних                  

тракторів [30, 31]. 

Основними напрямами розвитку посівних машин є: збільшення 

ширини захвату; інтеграція посівних машин з комбінованими машинами для 

обробітку ґрунту; універсальність посівних агрегатів, здатних працювати за 

традиційними, мінімальними та нульовими технологіями обробітку ґрунту 

[14, 18, 21, 32]. При цьому для споживача виробники пропонують широкий 

спектр технічних рішень та комбінації знарядь для досягнення в умовах 

конкретних господарств максимального ефекту, що забезпечують одержання 

якісних сходів за максимальної продуктивності та мінімальних витратах 

ресурсів. 

Оптимальна густота рослин на полі, площа живлення для зернових 

культур створюються нормою висіву (кг/га, шт./га) та способом сівби [34, 

35]. Основними факторами, що впливають на вибір норми сівби є: вид 

рослин, кліматичні особливості зони вирощування культури, стан ґрунту і 

погодні умови, родючість ґрунту, якість насіння, спосіб сівби, глибина сівби, 

розподіл насіння за площею [33, 36, 37], та ін. Більшість наведених факторів 

не залежать безпосередньо від виконання процесу сівби, окрім глибини 

висіву та якості розподілення насіння на площі. 

Відомо, що сівба зернових культур, зокрема пшениці озимої, на 

глибину 4…5 см є оптимальною. В той час збільшення її до 7…8 см 

призводить до зменшення польової схожості зерна і, як наслідок, втрати 

врожаю на 10…15 % [38-41]. Тому, особливу увагу, при встановленні норми 

висіву, необхідно приділяти саме якісним показникам роботи сівалок. Це 

дозволить зменшити перевитрати дорогої сировини – посівного матеріалу. 

Процес сівби можна розділити на дві основні операції: подача насіння з 

насіннєвого бункера (ящика) до сошників та вкладання насіння на задану 

глибину. 
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Підвищенню довговічності елементів посівних машин присвячені ро-

боти вчених: В.В. Амосова, Л.В. Аніскевича, А.І. Бойка, Б.М. Гевка, В.І. 

Пастухова, М.М. Петренка, В.М. Сала, П.В. Сисоліна, М.О. Свіреня, 

Ю.Ф. Павельчука, А.В. Рудя та інших. 

Зокрема Б.М. Гевко у свої працях вирішив наступні завдання: 

підвищення надійності та продуктивності однозернових висівних апаратів 

[42, 43, 44]; розробка моделі руху частинки висівного матеріалу [45, 46, 47], 

що дає можливість визначити кінематичні та силові параметри під час 

взаємодії насінини з конічними та плоскими висівними дисками. 

У працях В.В. Амосова [48, 49], В.В. Ауліна [50-52], А.І. Бойка [53-55], 

П.В. Сисоліна [56, 57], М.О. Свіреня [54, 57, 58], вирішені питання 

обґрунтування параметрів висівних апаратів пневматичної 

(пневмомеханічної, механічної) дії, підвищення якості та надійності їх 

роботи. Роботи В.М. Сала [12, 59-61], Ю.Ф. Павельчука [62, 63], та А.В. Рудя 

[64, 65] направлені на вирішення завдання обґрунтування параметрів 

сошників для сівби культур та підвищення рівномірності розподілу насіння в 

грунті. 

В сучасних посівних комплексах процес дозування та сівби 

контролюється різноманітними електронними системами, які дозволяють з 

високою точністю виконати подачу насіння до посівного ложа [50-52]. Тоді 

як рівномірність розподілення насіння в рядку та глибину сівби на 

теперішній час можливо визначити тільки по факту – розкриттям рядків. 

Встановлено, що у науковій літературі недостатньо висвітлені питання 

підвищення якості сівби за рахунок розробки та обґрунтування конструкцій 

деталей рухомих з'єднань паралелограмного механізму копіювання посівного 

комплексу. Зокрема, не в повній мірі обгрунтовано застосування полімерно-

композитних матеріалів та інших прогресивних матеріалів, їх вплив на 

довговічність паралелограмного механізму, відповідність характеристик і 

властивостей умовам експлуатації. 

javascript:void(0)
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Посівні комплекси працюють в умовах безпосереднього контакту з 

грунтом та великої запиленості, що обумовлює інтенсивний абразивний знос 

[66, 67] деталей їх рухомих з’єднань. Довговічність роботи сучасних 

сільськогосподарських машин в більшості залежить від надійності роботи 

тробоспряжень деталей [68, 69], на які діють різноманітні шкідливі фактори, 

такі як, запиленість (при виконання посівних робіт в повітрі знаходиться в 

середньому 1,5…2,0 г/м
3
 пилу), значні коливання температури (від – 10 до     

+ 40 °С), підвищена відносна вологість (до 100 %), динамічні навантаження      

та ін. 

Актуальність підвищення довговічності трибоспряжень деталей 

посівних комплексів достатньо висвітлено у роботі [68] де вказано, що 

зносостійкість рухомих спряжень деталей, у тому числі "вал-втулка", є один з 

найважливіших факторів, що лімітують надійність сільськогосподарської 

техніки. Швидкість їх зношування залежить від факторів: навантаження 

(контактного тиску), температури (середньої по об’єму і контактної), виду і 

режиму руху, частоти обертання, агресивної дії робочого (технологічного) та 

зовнішнього середовищ. Для забезпечення працездатності рухомих з'єднань 

вирішальне значення мають раціональний вибір матеріалу деталей, фізико-

хімічні і механічні властивості їх поверхневих шарів, реологічні і фізико-

хімічні характеристики і властивості робочого (технологічного)             

середовища та ін. 

Одним із стримуючих факторів у підвищенні урожайності та якості 

зерна є наявність різновікових рослин в одному хлібостої (12…27 %). Тобто, 

на момент збирання основної маси, яка достигла, частина її має вже 

перестиглий стан, а частина – не достиглий. Причиною отримання таких 

хлібостоїв є не тільки порушення агротехнологій, але і вплив умов роботи на 

конструкції сучасних посівних машин і комплексів. Так, якщо насіння 

закладаються з порушеннями агровимог по глибині, то в результаті 

отримують рослини з пропусками у рядку і різними фазами розвитку. 
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Відомо, що в момент обробки гербіцидами, рослини повинні 

перебувати в певній фазі аби уникнути впливу від негативної дії хімікатів. 

Але частина рослин (15…27 %), при нерівномірній сівбі, перебуває у 

невідповідній фазі і пригнічується ними. Як наслідок – урожайність 

знижується. В особливо критичних випадках на момент збирання, коли 

основна хлібна маса дозріла, з’являється значна частина молодого побіжжя, 

яке збільшує вологість вороху з 14 % нормативних до 19…21 %, що теж є 

причиною зниження якості зерна і додаткових витрат на сушіння. 

У зв’язку з цим, саме від надійної роботи механізмів копіювання 

поверхні поля посівних комплексів, які зазвичай виконані у вигляді 

«паралелограму» чи «пантографу», залежить точність вкладання насіння 

(глибина сівби) у відповідності до агровимог, і як наслідок якість сходів та 

майбутній урожай. Основною причиною невиконання агровимог до сівби є 

граничний знос рухомих з'єднань паралелограмних механізмів копіювання 

поверхні грунту посівних комплексів. Інтенсифікація зносу рухомих з'єднань 

цих механізмів пов'язана з експлуатацією машин в умовах підвищеної дії 

абразивного середовища та неякісним проведенням їх технічного 

обслуговування. 

Спостереження показали, що в умовах сільськогосподарського 

виробництва технічне обслуговування посівної техніки проводиться зазвичай 

по закінченню зміни або при проведенні технологічного обслуговування. 

Спостерігаються випадки невиконання вимог планово-запобіжної системи 

технічного обслуговування, що призводить до зменшення кількості 

мастильного матеріалу у рухомих з’єднаннях деталей, внаслідок чого 

виникають умови роботи, що суттєво відрізняються від закладених 

виробником. Очевидно, за таких умов може виникати граничне чи сухе тертя. 

Такі види тертя зумовлюють підвищення температури та тиску на окремих 

ділянках, що інтенсифікують процес руйнування поверхневих шарів деталей 

рухомих з'єднань (рис. 1.5, 1.6). 
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Рис. 1.5. Надмірний знос металевих деталей рухомих з'єднань 

паралелограмного механізму копіювання рельєфу посівного комплексу  

Агро-Союз Turbosem ІІ 19-60 (48) після 1492 га наробітку 

 

Рис. 1.6. Корозійна маса та надмірний знос важеля паралелограмного 

механізму копіювання рельєфу посівного комплексу 

John Deere 1710 (наробіток 1500 га) 

 

Встановлено, що під час виконання технологічної операції у рухомі 

з’єднання (шарніри) через відсутність захисного шару пластичного мастила 

потрапляють абразивні частинки, що змінюють режим тертя та призводять до 

швидкого зносу деталей трибоспряжень. Надмірний знос рухомих з'єднань 

механізму копіювання поверхні грунту унеможливлює проведення сівби 

відповідно до агротехнічних вимог. 
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1.2. Характеристика рухомих з’єднань паралелограмного 

механізму посівних комплексів 

 
Один з недосліджених і невикористаних резервів у підвищенні якості 

сівби є значне підвищення рівномірності глибини загортання насіння. Для 

контролю глибини загортання створені механізми копіювання поверхні 

грунту, так звані пантографи або паралелограми. Їх завдання – копіювати 

рельєф поверхні поля і забезпечувати укладання насіння на визначену 

глибину. Крім того, вони повинні забезпечувати копіювання рельєфу у 

поздовжній і поперечній площинах, і забезпечувати роботу протягом 

тривалого часу без зміни рухомої чутливості з'єднань паралелограмного 

механізму. Рухома чутливість – це здатність ланок паралелограмного 

механізму реагувати на нерівності рельєфу. Ця властивість забезпечується 

рухомими з’єднаннями. Як правило – це спряження типу «металевий вал – 

металева втулка», що потребують постійного моніторингу їх технічного 

стану і обслуговування. Такі рухомі з’єднання вимагають постійної 

присутності пластичних мастил, які швидко втрачаються в процесі 

експлуатації. 

Простоювання техніки, викликані усуненням відмов або проведенням 

технічного обслуговування (ТО), призводить до порушення агротехнічних 

термінів проведення технологічних операцій, зокрема сівби, внаслідок чого 

втрачається 15-20 % врожаю сільськогосподарських культур. 

В конструкціях більшості посівних комплексів застосовуються 

наступні рухомі з’єднання, що потребують ТО під час експлуатації: 

- шарніри механізмів копіювання поверхні поля; 

- підшипники: секцій механізму копіювання, коліс, дисків сошників; 

різноманітних валів та шнеків; 

- копіюючих коліс, систем безпеки сошників, напрямних маркерів; 

- шарніри систем складання-розкладання машин з робочого 

положення в транспортне і навпаки. 

- муфти приводів, ведучих зірочок; 
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Аналіз конструкцій посівних комплексів показав, що на теперішньому 

рівні технічного розвитку жоден вітчизняний (зокрема, ПАТ «Ельворті», 

ТОВ «Велес-Агро ЛТД») та зарубіжні виробники високотехнологічних 

сільськогосподарських машин (John Deere, Gaspardo, Kinze) не застосовували 

принцип побудови і виробництва систем копіювання поверхні грунту, що не 

потребують ТО (рис. 1.7-1.10) . Такий підхід ставить у жорстку залежність 

споживачів цієї техніки від агресивного технічного сервісу дилерів і 

виробників. При цьому виробничі втрати від недовикористання техніки 

зростають за рахунок її простоювання в сервісі під час польових робіт. 

Виходячи з наведених даних (табл. 1.2) можна стверджувати, що  

запропоновані виробниками системи ТО сучасних посівних машин є 

трудомісткими і спричиняють зупинку машин на 3…5 годин кожні         

40…50 годин напрацювання. Основною причиною цього є застосування у 

шарнірних з’єднаннях посівних машин металевих трибоспряжень типу «вал-

втулка». Такі конструкції здатні витримувати значні навантаження, лише за 

умов інтенсивного змащування пластичними матеріалами. 

Таблиця 1.2 

Кількість рухомих з’єднань в конструкціях посівних машин, що 

потребують ТО під час експлуатації та його періодичність 

№ п/п 

Виробник 

посівної 

техніки 

Марка машини 
Робоча ширина 

захвату, м 

Кількість точок змащування з 

періодичністю 

8-12 год. 15-25 год. 40-50 год. 

1 Great Plains 3S-4010 HD (HDF) 12 94 (115) 9 7 

2 Great Plains 3S-4000 HD 12 22 6 14 

3 Great Plains 
Yield-Pro YP2425A-

2470 
16,8 82 48 68 

4 Great Plains Centurion CDA600 6 - - 68 

5 Horsch 
Pronto 7/8/9 DC (8 

DC PPF) 
7,5/8/9(8) 24 - 29 (27) 

6 Horsch Maestro 12/24SW 8,4/16,8 - - 79/127 

7 Агро-Союз 
Агро-Союз 

Turbosem II 19-60 
11,4 

  
270 
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Продовження таблиці 1.2 

8 John Deere 
Deere Bauer 

44/58/60 
16,8/22,4/25,2 72/96/108 72/96/108 48/64/72 

9 John Deere JD 1710/1740 8,4 36 36 24 

10 
Amity 

Technology 
Till Drill 4010 12,2 68 - 18 

11 
Amity 

Technology 
Till Drill 6015 18,3 100 - 36 

12 Vaderstad 
Rapid RDA 

600J(800J) 
6(8) - - 85 (101) 

13 Vaderstad 
Spirit ST 

600C(800С) 
6(8) - - 66 (500га) 

14 KINZE KINZE 3600 11,2 106 - 223 

 

На основі проведеного аналізу (табл. 1.2) встановлено, що виробники 

посівної техніки використовують експлуатаційний метод підвищення 

довговічності рухомих з'єднань. 

 
 

Аналіз кількість точок обслуговування (табл. 1.2, рис. 1.8-1.11) при 

напрацюванні 100 год посівними машинами різних виробників (рис. 1.7) 

вказує на малу періодичність (кожні 4 доби роботи) та високу трудомісткість 

технічного обслуговування (від 1,4 люд.-год для Vaderstad Rapid RDA 800J 

до 4,6 люд.-год для KINZE 3600). 

Great Plains 

3S-4010 HD 

(426) 

Horsch Maestro 

24SW (254) 

Агро-Союз 

Агро-Союз 

Turbosem II 19-

60 (540) 

Amity 

Technology Till 

Drill 4010 (308) 

John Deere DB 

44 (672) 

John Deere 

1710/1740 (336) 

Vaderstad Rapid 

RDA 800J (202) 

KINZE 3600 

(870) 

Рис. 1.7. Кількість точок обслуговування рухомих спряжень 

різних посівних машин при напрацюванні 100 год 
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Рис. 1.8. Посівні секції сівалок виробництва John Deere з позначеними 

точками обслуговування 

 

  
 

Рис. 1.9. Посівна секція сівалки KINZE 3600 з позначеними точками 

обслуговування 

  
 

Рис. 1.10. Посівна секція сівалки VEGA PROFI (ПАТ «Ельворті») з 

позначеними точками обслуговування 
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Рис. 1.11. Секції посівного комплексу Агро-Союз Turbosem ІІ 19-60 з 

позначеними точками обслуговування 

 
Механізми копіювання посівних секцій суттєво впливають на 

рівномірність глибини вкладання насіння і, як результат, на урожайність 

сільськогосподарських культур. Умовно механізми копіювання можна поділити 

на дві групи: радіальні і паралелограмні. Радіальні з повідками 

використовуються при роботі у традиційній технології та вимагають попередній 

якісний обробіток, радіальні з натискними штангами – на будь-яких агрофонах 

[70]. 

Радіальні механізми копіювання сошників характеризуються малою 

металоємкістю, простотою конструкції, надійністю в експлуатації. При цьому 

глибина ходу сошника нерівномірна. Окрім незадовільного розподілу насіння 

в грунті, суттєвим недоліком таких механізмів копіювання є незабезпечення 

постійного кута входження сошника в ґрунт. 

Паралелограмні механізми копіювання (рис. 1.12) використовують, 

зазвичай, в конструкціях просапних сівалок. Їх конструкція забезпечує 

постійний кут входження сошника в ґрунт та підвищення стійкості ходу 

робочих органів. 

Аналіз конструкцій сучасних посівних комплексів показав, що 

більшість виробників сільськогосподарської техніки для підвищення якості 

сівби застосовують саме паралелограмні механізми копіювання поверхні 

поля. 
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                                   1                                                         2 

  

                             3                                                            4 

  
                      5                                                             6 

1 – Gaspardo Sp Dorada ; 2 – Агро-Союз Turbosem II 19-60; 3 – Great Plains;  

4 – John Deere (MaxEmerge XP); 5 – KINZE-3700; 6 – Amazone ED 

Рис. 1.12. Секції посівних комплексів з паралелограмними механізмами 

копіювання 

 

Серед багатьох посівних машин вітчизняного машинобудування слід 

виділити широкозахватний посівний комплекс Агро-Союз Turbosem II 19-60, 

який на виставці в Ганновері в 2010 році отримав Гран-Прі за найкращу 

якість виконання процесу сівби. 
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Досвід експлуатації посівних комплексів Агро-Союз Turbosem ІІ 19-60 

(48) показав, що в агрохолдингах України реальна продуктивність значно 

відрізняється від теоретиної через досить трудомістку систему технічного 

обслуговування. Так, аналіз системи ТО цього посівного комплексу показав, 

що такі рухомі з’єднання посівної секції, як втулки важелів прикочуючих 

коліс 1 (60 точок змащування), втулки нижнього паралелограма 2-5 (60 точок 

змащування, рис. 1.13), напрямного маркера (3 точки змащування, на схемі 

не вказано), системи безпеки сошника 6 (60 точок змащування), повинні 

обслуговуватися кожні 48 годин [71]. Тобто, обслуговування такої 

конструкції сошника, потребує значних матеріальних і людський ресурсів. 

 

Рис.1.13. Посівна секція комплексу Агро-Союз TurbosemII 19-60 із 

точками обслуговування 
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В умовах інтенсивних польових робіт кожна година, проведена 

посівним комплексом Агро-Союз Turbosem ІІ 19-60 у ТО, обумовлює недосів 

5…8 га площі. Згідно з [71], через кожні 48 годин комплекс повинен 

зупинятися на 3,0…3,5 години для проведення ТО. Враховуючи реальний 

стан і темп робіт у агропідприємствах, тривалість такого обслуговування, як 

правило, перевищує нормативний термін. На основі хронометражного 

аналізу (додаток Б) встановлено, що при перебуванні агрегату в роботі 

близько 528 годин, втрати по недосіву площі в агротерміни складають 

близько 220 га і більше, але при цьому необхідно додатково враховувати 

оплату праці механізатора (33 люд.-год.) за проведення ТО вказаних вузлів. 

Під час ТО посівного комплексу Агро-Союз Turbosem ІІ 19-60 (48) 

механізатору необхідно провести змащування 240 вузлів через 48 годин 

напрацювання та ще 120 вузлів через кожні 72 години [71]. 

На основі аналізу періодичності проведення ТО посівного комплексу та 

тракторів, з якими він агрегатується, простежується їхня асинхронність (рис. 

1.14), що значно знижує обсяг виконуваних робіт. 

 

Рис.1.14. Порівняльний графік проведення технічного обслуговування 

тракторів Case, John Deere та посівного комплексу 

Агро-Союз Turbosem II 19-60. 
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ТО (мащення трибоспряжень) зручно виконувати тільки у 

транспортному положенні посівного комплексу, а за регламентом його 

проведення посівний комплекс повинен бути в робочому положенні, що 

значно ускладнює механізатору проведення робіт. Доступ до заднього ряду 

сошників не має серйозних перепон, тоді як, проведення ТО переднього ряду 

сошників конструкційно не передбачено (рис. 1.15). 

  
Рис. 1.15. Розміщення посівних секцій на рамі комплексу Агро-Союз 

Turbosem ІІ 19-60 (стрілкою вказано простір для проведення технічного 

обслуговування рухомих з’єднань переднього ряду сошників). 

 

 

Ремонт посівного комплексу здійснити в польових умовах неможливо, 

бо існує потреба у спеціальному інструменті та гідравлічних пресах. Тому, 

при повному заклинюванні паралелограмного механізму копіювання 

посівного комплексу агротехнічні вимоги до сівби не виконуються – сівба 

виконується або занадто глибоко, або насіння вкладається на поверхню 

грунту (рис. 1.16). 
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                        а                                             б                                        в 

Рис. 1.16. Приклад коректної роботи системи копіювання (а) посівного 

комплексу Turbosem IІ 19-60 і некоректної (б і в), у випадку втрати 

працездатності шарнірних з’єднань. 

 

Під час проведення посівних робіт комплексами, що потребували 

ремонту окремих секцій, спостерігали підвищення витрати палива у розмірі 

0,25…0,3 л/га (додаток Б). Причиною цього стало повне або часткове 

заклинювання рухомих з'єднань або, навпаки, поява великих (відхилення від 

осі кріплення секції на 3…4 см в кожен бік) люфтів (рис. 1.17), що в свою 

чергу призводило до зростання тягового опору агрегату. 

Умовно, можна представити траєкторію руху справних механізмів 

копіювання секцій посівного комплексу прямою лінією (рис. 1.17 а), в той 

час як траєкторія руху несправних має виражену криволінійну 

траєкторію (рис. 1.17 б). 

Часткове підклинювання паралелограмного механізму копіювання 

рельєфу поля також впливає на час повернення сошника в «нормальне 

положення» (табл. 1.3) Так, при запізненні спрацювання механізму 

копіювання поверхні грунту всього на 0,1 с неякісна сівба виконується на 

довжині рядка 0,22 м, а на 0,5 с –  вже на 1,1 м. 

Встановлено [72], що серед конструкцій технічних систем, які 

забезпечують копіювання поверхні грунту широке застосування знайшли 

дискові сошники. Зазначимо, що вони максимально забезпечують 

агротехнічні вимоги, що висуваються до сівби. Разом з тим, такі системи 

v = 2,2 м/с 
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мають істотний недолік, як мала періодичність обслуговування через 

складність конструкції. 

 
          а                                                            б 

Рис. 1.17. Схема траєкторії руху сошників посівного комплексу під час 

роботи: а) при справних механізмах копіювання; б) при несправних 

механізмах копіювання (люфти в рухомих з'єднаннях). 

Таблиця 1.3 

Реагування механізму копіювання 

Тривалість 

спрацьовування 

(реагування) 

паралелограма на зміну 

рельєфу, с  

Шлях повернення 

сошника у "нормальне 

положення", м  

0,1 0,22 

0,15 0,33 

0,2 0,44 

0,25 0,55 

0,3 0,66 

0,35 0,77 

0,4 0,88 

0,45 0,99 

0,5 1,1 

υ υ 



48 

Якщо розглянути посівний комплекс «Агро-Союз Turbosem II 19-60», 

випуск якого налагоджено в холдингу «Агро-Союз» (м. Дніпро), то він має 

ряд вузлів, мащення яких потребує значних затрат мастильних матеріалів та 

праці механізатора (додаток А). 

Аналогічні системи копіювання разом з дисковими сошниками 

застосовуються і такими крупними світовими виробниками як Gaspardo, 

Kinze, Great Plains [72]. 

Встановлено, що трибоспряження механізму копіювання мають 

найменше напрацювання на відмову серед всіх елементів посівної секції: 

- диск сошника – 9…10 тис. га (на 1 сошник – 150…165 га); 

- трибоспряження механізму копіювання – 2…2,5 тис. га (на 1 сошник 

– 35…45 га); 

- рухомі спряження прикочуючих коліс – 2,5…3 тис. га (на 1 сошник 

45…50 га). 

Довговічність деталей рухомих з'єднань паралелограмного механізму 

копіювання посівного комплексу визначається їх зносостійкістю. 

Зносостійкість залежить від режиму експлуатації, хімічного складу і 

структури, фізико-механічних і триботехнічних характеристик поверхневого 

шару деталей, спряжених між собою. Таким чином, основними шляхами 

підвищення довговічності деталей є зменшення тиску на поверхні їх тертя та 

підбір раціональної структури матеріалу. 

 

1.3. Існуючі методи підвищення довговічності рухомих з'єднань 

паралелограмного механізму посівних комплексів 

 

Підвищення довговічності рухомих з'єднань сільськогосподарської 

техніки здійснюється конструкторськими, технологічними та 

експлуатаційними методами. 

Конструкторські методи підвищення довговічності полягають в: 

застосуванні довговічних матеріалів та раціональних їх поєднань у 

спряженнях; забезпеченні належних умов змащування поверхонь рухомих 
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спряжень; поліпшенні конструкції і матеріалів ущільнювачів складальних 

одиниць та ін. Ці методи доцільно використовувати на стадії проектування 

(вдосконалення) конструкції рухомих з'єднань паралелограмного механізму 

копіювання посівних машин.  

До технологічних методів підвищення довговічності спряжень можна 

віднести: виготовлення деталей заданої точності і стабільності як за 

розмірами, так і за фізико-механічними властивостями; зміцнення 

поверхневих шарів шляхом їх обробки (гартування, наклеп та ін.) чи 

нанесенням спеціальних покриттів (наплавлення, напилення та ін.). 

Вирішення задачі підвищення довговічності рухомих з'єднань деталей 

сівалок шляхом нанесення, наварювання покриттів та напилення 

зносостійких композиційних матеріалів відображено у роботах [68, 73-82]. 

До експлуатаційних методів підвищення довговічності відносять: 

обкатка нових або відремонтованих механізмів; виконання вимог планово-

запобіжної системи ТО та зберігання; забезпечення відповідних до інструкції 

умов експлуатації. Недоліком експлуатаційних методів є високі затрати 

ресурсів (енергетичних, матеріальних, трудових). 

Вирішальний вплив на довговічність рухомих з'єднань 

паралелограмного механізму копіювання посівних комплексів мають саме 

умови їх експлуатації. 

З метою підвищення довговічності роботи трибоспряжень 

паралелограмного механізму копіювання посівних комплексів, слід 

розглядати декілька напрямків одночасно. Передусім це оптимізація 

конструктивних рішень та технологічні методи підвищення їх зносостійкості. 

Такий симбіоз мінімізує вплив умов експлуатації на довговічність рухомих 

з'єднань деталей. 

У рухомих з’єднаннях деталей сільськогосподарських машин, як 

правило, працюють трибоспряження деталей в умовах обмеженого 

змащування, сухого тертя (без змащування) та за наявності абразиву. 
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Проблемними в плані підвищення довговічності є трибоспряження, що 

працюють в умовах сухого тертя та за наявності інтенсивної дії абразиву. 

В сільськогосподарському машинобудуванні широко розповсюджені 

композиційні матеріали різного роду (рис. 1.18). Дослідженнями, розробкою і 

впровадженням композиційних матеріалів в сільськогосподарські машини 

займалися вчені: М.І. Черновол, В.В. Аулін, Б.А. Ляшенко, С.К. Абрамов, 

Н.Т. Арламова, О.І. Буря, О.Д. Деркач, Ю.Ф. Климчук, Л.М. Крейдлін, 

M. Murgas та ін. 

 

Рис. 1.18. Використання композиційних матеріалів  в 

сільськогосподарському машинобудуванні 

 

Переваги використання у трибоспряженнях сільськогосподарських 

машин полімерно-композитних матеріалів (термо- та реактопластів) у 

порівнянні з традиційними матеріалами (сталями, сплавами та матеріалами 

на їх основі) є: 

-  відсутність обслуговування; 

- виключення ефекту «клину», завдяки особливим трибологічним і 

міцнісним властивостями матеріалу; 
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-  ефект перенесення;  

-  мінімальний знос металевих суміжних деталей трибоспряження. 

Встановлено [83-91], що використання полімерно-композитних 

матеріалів (ПКМ) у сільськогосподарському машинобудуванні є 

перспективним шляхом підвищення довговічності рухомих з'єднань деталей. 

Для оптимізації фізико-механічних та хімічних властивостей виробів 

досліджувалися процеси старіння пластиків [92] та методи 

термообробки [93]. 

Вирішити задачу підвищення довговічності паралелограмного 

механізму посівних комплексів можна шляхом впровадження у його рухомі 

спряження деталей з ПКМ конструкційного призначення. Використання 

ПКМ у машинобудуванні, у т. ч. сільськогосподарському, сьогодні займає 

чинне місце і є одним із основних показників технічної досконалості виробу. 

Це стосується і посівної техніки, яка сьогодні, задля забезпечення якомога 

точнішого виконання агровимог, постійно ускладнюється. 

Сьогодні перед виробниками сільськогосподарської техніки постають 

питання не тільки підвищення технічного рівня машин, але і питання 

економічного характеру. Впровадження полімерних матеріалів у 

конструкцію машин обґрунтовується у першу чергу за критеріями 

економічними, а вже потім фізико-механічними, логістичними. Також 

важливу роль відіграє і залежність виробника сільськогосподарської техніки 

від постачальника ПКМ. Тому вибір конкретної марки ПКМ для 

використання у конструкції певних сільськогосподарських машин є задачею 

суттєвого підвищення технічного рівня і економічної безпеки виробництва. 

На сьогодні недостатньо досліджено фізико-механічні властивості 

ПКМ для впровадження в шарнірні з’єднання деталей посівних машин. На 

основі аналізу технічної документації на ПКМ, що застосовуються в 

машинобудуванні, найбільш перспективними матеріалами для відповідних 

умов роботи є матеріали групи поліамідів. 
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Для розв’язання завдань, пов’язаних із розробкою і дослідженням 

властивостей нових ПКМ у рухомих з’єднаннях посівних машин є 

необхідність у доведені експериментальної доцільності їх застосування. 

Необхідно побудувати і модель, що описує динаміку навантажень за різних 

режимів роботи дискового сошника. Слід також провести теоретичні 

розрахунки, що враховують зміну навантаження на окремі рухомі з’єднання 

деталей паралелограмного механізму копіювання. 

Оскільки основними показниками, за якими оцінюють працездатність 

ПКМ, за умови забезпечення міцності, є тиск p і швидкість ковзання v, то 

фактор pv – добуток цих показників – характеризує нормальну роботу 

матеріалу без змащування в динамічних умовах експлуатації. Обгрунтування 

міцнісних характеристик та параметрів фактору pv для полімерно-

композитних матеріалів у рухомих з'єднаннях паралелограмного механізму 

копіювання потребує розгляду його силової картини при статичному і 

динамічному навантаженнях. 

 

Висновки, мета та задачі досліджень 

 

Аналіз конструкцій, умов експлуатації та методів підвищення 

довговічності рухомих з'єднань паралелограмного механізму копіювання 

посівних комплексів дозволив зробити наступні висновки. 

1. Основними сільськогосподарськими підприємствами за валовим 

виробництвом продукції рослинництва в Україні є господарства з площею 

більше 3000 га, які потребують забезпечення високопродуктивними і, 

бажано, універсальними сівалками. 

2. Встановлено, що дружність сходів (не менше 90 %), і, як наслідок, 

високий врожай залежать від якості роботи паралелограмного механізму 

копіювання посівних комплексів. 
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3. Причиною порушення агровимог до сівби, зокрема глибини та 

рівномірності вкладання насіння, є низька довговічність механізмів 

копіювання поверхні грунту. 

4. Встановлено, що основною причиною низької надійності цих 

механізмів є використання у їх рухомих з'єднаннях трибоспряжень типу 

«сталь-сталь», які забезпечують працездатність за умови частого (кожні 

40…50 год. роботи) технічного обслуговування (мащення). 

5. Виконанння технічного обслуговування рухомих спряжень 

паралелограмного механізму копіювання посівного косплексу Агро-Союз 

Turbosem II 19-60, кожні 48 годин роботи, зменшує темп сівби на 5,9 %, що 

призводить до затягування строків сівби. 

6. Відхилення від періодичності і переліку операцій технічного 

обслуговування призводить до потрапляння абразиву в шарнірні з’єднання 

механізмів копіювання та, як наслідок, до їх швидкого зносу. В такому 

випадку втрачається можливість виконати сівбу у відповідності до 

агровимог. 

7. Виявлено, перспективним у рухомих спряженнях паралелограмного 

механізму копіювання впроваджувати полімерно-композитні матеріали 

конструкційного призначення, що дозволить змінити умови роботи та 

підвищити довговічність даного механізму в цілому. 

8. Для розв’язання задач, пов’язаних із розробкою і дослідженням 

властивостей нових або модифікованих ПКМ у рухомих з’єднаннях посівних 

машин слід провести теоретичне обґрунтування та експериментальну 

доцільність застосування полімерних деталей та їх ефективність. Необхідно 

розробити модель, що описує динаміку навантажень за різних умов роботи 

дискового сошника. Слід також провести теоретичні розрахунки, що 

враховують зміну навантаження на окремі вузли паралелограмного 

механізму копіювання. 

Виходячи з вищесказаного, були сформульовані мета та завдання 

досліджень. 
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Метою роботи є підвищення довговічності паралелограмного 

механізму копіювання рельєфу посівних комплексів розробкою та 

обґрунтуванням параметрів деталей рухомих з'єднань. 

Для реалізації поставленої мети в дисертаційній роботі розв’язувались 

наступні завдання: 

- проаналізувати умови експлуатації рухомих з’єднань 

паралелограмного 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. 
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РОЗДІЛ 2 

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ВЗАЄМОДІЇ 

ЕЛЕМЕНТІВ РУХОМИХ З’ЄДНАНЬ ПАРАЛЕЛОГРАМНОГО 

МЕХАНІЗМУ КОПІЮВАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО 

ДОВГОВІЧНОСТІ 

 

2.1. Силова картина рухомих з'єднань паралелограмного механізму 

копіювання  при  статичному  навантаженні 

 

Паралелограмний механізм копіювання сівалки складається з шести 

основних елементів. Силова картина механізму наведена на рис. 2.1.  

 

1 – верхній важіль, 2 – нижній важіль, 3 – стійка, 4 – пружина, 5 – диск,          

6 – опорне колесо, 7 – корпусний упор. 

Рис. 2.1. Система сил паралелограмного механізму дискового сошника 

В1 



56 

До рами (поперечної балки) посівного комплексу шарнірно 

приєднуються верхній 1 і нижній 2 важілі, у яких ділянки АВ і А1В1, при 

роботі механізму залишаються паралельними між собою. Вони з’єднані 

шарнірною стійкою 3, яка крім того пружиною 4 з’єднується з правим краєм 

важеля 1. В транспортному положенні паралелограмний механізм 

підтримується корпусним упором 7, який забезпечує початкову конфігурацію 

механізму. Відхилення від вертикалі важеля 2, кут φ0, складає 65°. В 

робочому положенні диск 5 заглиблюється в ґрунт, а його максимальне 

переміщення обмежується опорним колесом 6. Зазначимо, що пружина 4 в 

транспортному положенні не розтягнута. 

Очевидно, що мінімальні навантаження на шарнірні з’єднання будуть 

виникати на початку роботи механізму, коли сила R є достатньою, щоб 

роз’єднати стрижень важеля 1 і упор 7. Сили, що виникають в                

з’єднаннях відображених на рис. 2.1, позначені символами 

BYBXYBXBYAXAAYAX RRRRRRRR ,,,,,,,
11111111

, які є складовими реакцій циліндричних 

шарнірів. Сили Dk PPPPPPP ,,,,,, 4321  є силами ваги відповідних елементів 

конструкції, колеса і диска, а сила Р – вага відхиленої від вертикалі ділянки 

ОD конструкції паралелограмного механізму, яка жорстко з’єднана з    

стійкою 3. 

Невідомі сили складових реакцій визначимо з рівнянь рівноваги, які 

для кожного елемента конструкції складаються окремо. 

На важіль 1 діє плоска довільна система сил 1
4 ,

2
,,,, P
P

RRRR BYBXAYAX  

При цьому систему рівнянь рівноваги запишемо у вигляді: 

;0BXAX RR                                                    (2.1) 

;0
2

1
14 PPRR BYAY                                            (2.2) 

11401100 sin
2

1
sincossin ADPACPABRABR BXBY =0            (2.3) 
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Рівняння рівноваги для стрижня 11BA , на який діє система сил 

2,,,,
111111

PRRRR YBXBYAXA , має вигляд: 

;0
111 XBXA RR                                                  (2.4) 

;0211
PRR YBYA                                                 (2.5) 

.0sincossin 0112011011 11
CAPBARBAR XBYB                     (2.6) 

Для стрижня ВОD, разом з опорним колесом і диском, на які діє плоска 

система сил 
2

;;;;;;;; 4
311

P
PPPPRRRR kYBXBAYBX , рівняння рівноваги матимуть 

вигляд: 

;0
1XBBX RR                                                   (2.7) 

;0
2

4

1
R

P
PPPPRR kYBBY                                  (2.8) 

BX 1 4 1 1

1 OD
R BB P OD sin P sin 0.

2 2

                             (2.9) 

Зазначимо, що в отриманій системі рівнянь (2.1)-(2.9), в з’єднаннях В і 

В1 сили BXR  і ;BXR BYR і BYR ; XBR
1

і ;
1XBR YBR

1
і YBR

1
 мають попарно рівні модулі і 

протилежні напрямки, згідно третього закону Ньютона. Це дає можливість 

розрахувати вісім невідомих складових зусиль в з’єднаннях А, В, А1, В1, а 

також силу взаємодії з ґрунтом R за відомих лінійних, кутових і масових 

характеристик системи. 

Умови роботи сівалки свідчать, що робоче навантаження на 

паралелограмний механізм копіювання може бути більшим за розраховане з 

системи рівнянь (2.1)-(2.9). Максимально можливим це навантаження 

виявляється у випадку, коли диск потрапить на перешкоду, яка виштовхне 

його на поверхню ґрунту. Таке вертикальне зміщення призведе до деформації 

паралелограма конструкції А В А1 В1: збільшення кута γ та розтяг пружини 4 

(рис. 2.1). 

Величину кута maxφ деформованого паралелограма, яка визначається за 

глибиною h (рис. 2.2) можливо знайти з рівняння: 

.coscos max11011 hBABA                                      (2.10) 
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Для максимального значення maxφ , маємо: 

max 0 .φ φ φ  

 

 

Рис. 2.2. Геометрична інтерпретація кута максимального відхилення 

maxφ  деформованого паралелограму 

 

В системі рівнянь (2.1)-(2.9) рівняння (2.2) подамо у вигляді: 

4 1

1
Δ 0

2
AY BYR R P P C                                      (2.11) 

Після перетворення рівняння (2.3), отримаємо: 

max11maxmax sincossin ACPABRABR BXBY  

4 1 1 1 max

1
P AD sin C AD sin 0

2

                          (2.12) 

При цьому рівняння (2.8) набуває вигляду: 

1

4
3 Δ 0

2
BY B Y k

P
R R P P P P R C ,                       (2.13) 

де С – коефіцієнт жорсткості пружини; 

Δ – видовження пружини в зв’язку з деформацією паралелограма АВВ1А1, м. 

В той час рівняння (2.9) подамо у вигляді: 

.0sinsin
2

sin
2

1
11141 ODC

OD
PODPBBRBX               (2.14) 

 

В1 
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Видовження пружини Δ в процесі експлуатації буде дорівнювати 

різниці між вертикальними переміщеннями точок D1 і D: Δ = h1 – h0 По 

аналогії з рівнянням (2.10) для переміщення точки D1 маємо: 

1 1 0 1 maxcos cos .h АD φ γ АD φ γ                          (2.15) 

При визначенні навантаження на рухомі з’єднання прийняті до уваги 

геометричні характеристики і характеристики маси паралелограмного меха-

нізму системи копіювання рельєфу ґрунту посівного комплексу «Агро-Союз 

Turbosem II 19-60». 

Наведемо систему вихідних даних, що характеризують схематичне від-

творення паралелограмного механізму: 

АВ = 310 мм;  ВВ1  = 215 мм;  ВД2 = 150 мм;  

 Д2Д1 = 160 мм;  В1О = 160 мм;   ОД = 100 мм;  

 АС1 = 300 мм;   h = 100 мм.   ;650    

 ;45    ;721             .20  

Враховуємо також значення мас окремих деталей: 

m1 = 15 кг;   m2 = 7 кг;   m3 = 9 кг;   m4 = 5 кг;  

 m = 3 кг;   mk = 9 кг;   mд = 5 кг. 

Коефіцієнт жорсткості пружини: С = 162 Н/см. 

Підставивши зазначені числові значення в приведену вище систему 

рівнянь (2.1)-(2.9), (2.11)-(2.14), отримуємо такі результати: 

R = 1209,48 Н; RА = 876 Н; RВ = 2377,3 Н; RА1 = 678,89 Н; RВ1 = 688,98 Н. 

Проведені розрахунки дали можливість визначити сили реакцій, що 

виникають у рухомих з'єднаннях паралелограмного механізму копіювання 

поверхні ґрунту дискового сошника посівного комплексу «Агро-Союз 

Turbosem II 19-60» у випадку коли диск потрапляє на перешкоду, яка вишто-

вхує його на поверхню ґрунту. 

Таким чином, зазначене свідчить, що на початковому етапі 

проектування паралелограмного механізму копіювання поверхні грунту 

передусім необхідно визначати сили реакцій у його рухомих з'єднаннях. 
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2.2. Силова картина рухомих з'єднань паралелограмного механізму 

за динамічних навантажень при взаємодії дискового сошника з ґрунтом 

 

Величина і характер навантаження в рухомих з'єднаннях 

паралелограмного механізму копіювання є передумовою обґрунтування 

оптимальних характеристик та властивостей його складових елементів. При 

роботі посівного комплексу на ідеально плоскій поверхні поля навантаження 

можуть визначатись з рівнянь (2.1)-(2.14). Детальний кінематичний аналіз 

паралелограмного механізму при копіюванні нерівностей рельєфу грунту 

представлений в роботі [94]. Проте наявні труднощі аналітичного визначення 

сил інерції, і сил, що діють на паралелограмний механізм, оскільки їх 

визначали в більш спрощенному вигляді з рівнянь, отриманих в умовах 

статичного навантаження. 

Відомо, що основним комплексним показником, за яким оцінюють 

працездатність полімерно-композитних матеріалів (ПКМ) у 

трибоспряженнях є фактор pv (p – питомий тиск, v – швидкість ковзання), 

тому визначення величин параметрів (сил реакцій, лінійних швидкостей, 

прискорень) при динамічних навантаженнях є обовязковим для оптимізації 

складу ПКМ, що використовуються в рухомих з'єднаннях паралелограмного 

механізму. 

Для вирішення вищезгаданого завдання необхідно проводити 

теоретичні розрахунки, що враховують динамічні навантаження, діючі на 

паралелограмний механізм копіювання посівних комплексів. Їх врахування 

дає можливість розробити силову картину взаємодії елементів 

паралелограмного механізму посівного комплексу, у якому наявні зубчасте 

прикочуюче колесо 8 і притискна пружина 4 ( рис. 2.3). 

Отримаємо диференціальні рівняння руху окремих елементів сівалки 

при взаємодії дискового сошника з поверхнею поля. При цьому зазначимо, 

що в процесі експлуатації сівалки на плоскій поверхні поля всі її елементи, 

крім диска і коліс, здійснюють рівномірний поступальний рух. Виявлено, що 
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навантаження, що виникають в з’єднаннях окремих елементів можуть 

визначатись із статичних умов. 

 

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

опорне колесо, 7 – прикочуюче колесо, 8 – важіль прикочуючого колеса 

Рис. 2.3. Силова картина взаємодії між елементами паралелограмного 

копіювального механізму при динамічному навантаженні 

 
З’ясуємо, як впливають можливі нерівності поверхні грунту на 

навантаження в рухомих з’єднаннях. 

Враховуючи, що верхня 1 і нижня 2 тяги паралелограмного механізму 

при подоланні перешкоди здійснюють плоско-паралельний рух, складаємо 

для кожної з них диференціальні рівняння: 

- для верхньої тяги маємо: 

1 1 BX AXm x = R - R ;                                                  (2.16) 
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1 1 BY AY 1 D 4

1
m y = R - R - P - S - × P ;

2
                              (2.17) 

1 1 AY 1 c AX 1 c BY 0

1 c BX o 1 c 4 D

1 0 1 c

I φ = R AC sin(φ +φ) - R AC cos(φ +φ)+R [ABsin(φ +φ) -

1
-AC sin(φ +φ)] - R [cos(φ +φ) - AC cos(φ +φ)] - ( P +S )×

2

× AD sin(φ +ψ+φ) - AC sin(φ +φ) ,

    (2.18) 

де m1 – маса тяги АД, кг; 

I – осьовий момент інерції важеля АД відносно центральної осі, кг·м
2
; 

1x  – проекція прискорення центра мас (точка С1, рис. 2.3) на вісь х, м/с
2
; 

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

Р4 – вага пружини, Н; 

Р1 – вага тяги АД, Н; 

SD – реакція пружини DD1, Н; 

 φ0, ψ – кутові конструктивні розміри, град; 

φс – кут, який визначає початкове положення центра ваги важеля С1, град; 

φ – поточне значення кута обертання тяги, град; 

- для нижньої тяги, маємо: 

1 12 2 A X B Xm x = R - R ;                                          (2.19) 

1 12 2 B Y A Y 2m y = R - R - P ;                                        (2.20) 

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 φ= R AC sin(φ +φ)+R AC cos(φ +φ)+

+R C B sin(φ +φ)+R C B cos(φ +φ),
            (2.21) 

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. 

Приведені оцінки свідчать, що динамічні навантаження на окремі 

рухомі з’єднання перевищуватимуть статичні. Вони будуть тим більшими, 
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чим значимішими будуть розміри перешкоди. При цьому екстремальною 

ситуацією будемо вважати таку, за якої довжина перешкоди буде меншою за 

міжосьову відстань між опорним та прикочуючим колесом, а висота 

перешкоди більшою за заглиблення зубчастого колеса в грунт. За таких 

обставин, при подоланні перешкоди опорним колесом посівної секції, 

прикочуюче колесо вийде з зачеплення з ґрунтом, або ж його взаємодія з 

ґрунтом стане мінімальною, а пружина опорного колеса розвантажиться і в 

результаті сама пружина і деталі механізму, які вона з’єднує, будуть 

здійснювати поступальний рух разом з основним елементом сівалки. 

В роботі [95] рельєф поля представлено ідеальною синусоїдальною 

поверхнею з довжиною хвилі l = 0,2 м і амплітудою Δ = 0,049 м.  

Схема сил, що діють на стійку, як корпусного елемента посівної секції 

сівалки BOD, разом з опорним колесом, наведена на рис. 2.4. 

 

3 – стійка, 4 – пружина, 5 – диск, 6 – опорне колесо, 7 – прикочуюче 

колесо, 8 – важіль прикочуючого колеса 

Рис. 2.4. Сукупність сил, що діють на стійку разом з опорним колесом 
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Диференціальні рівняння, що описують її рух мають вигляд: 

1

6

3 3 B X BX Xm x = R - R - R - Rsinθ;                             (2.22) 

1

6

3 3 BY B Y 3 д 4 п 8 7 Y Д

1
m y = -R - R - P - Q - P - P - P - P - P + R + S ;

2
     (2.23) 

1o B X 1 BX 1

H 1 8 2

6 6

4 D 1 y 1 x 1

1
M = R ×OB - R ×OB - Q ODsinα -

2

1 1
-P (OEsinα + EHsinβ) - P (OFsinα+ FO cosγ) -

2 2

1
-( P + S )ODsinα +R OCsinα - R OCcosα =0

2

          (2.24) 

Зазначимо, що в рівняннях (2.22)-(2.24) введені позначення: 

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

половиною маси пружини ЕН; 

3 3x , y  – прискорення центра 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 (рис. 2.4) 

θ – кут під яким сила різання ґрунту передається на вісь диска. 
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Отримаємо диференціальні рівняння ланки сівалки – важеля FO2, до 

якої закріплюється зубчате прикочуюче колесо. Схема сил, що діють на 

елемент FO2 наведена на рисунку 2.5. 

 

Рис. 2.5. Сукупність сил, що діють на важіль прикочуючого колеса 

 

Під час руху опорного колеса по криволінійній поверхні поля усі 

складові механізму здійснюють плоско-паралельний рух. 

Тому, диференціальні рівняння ланки FO2 матимуть вигляд: 

7

8 8 FX X

7

8 8 Y 8 FY H

7

8 8 FY 8 FX 8 Y 8 2

7

X 8 2 H 8 E 8

m x = S - R ;

m y = R - P - S - P ;

I y = S FC cosγ+S × FC sinγ+R ×C O cosγ+

R C O sinγ - P C Hcosγ - S C Hsin(γ - 90+ β),

 

де m8 – маса елемента (шатуна) FO2, кг; 

Р8 – вага елемента FO2, Н; 

8 8x , y  – проекції прискорення центра мас шатуна на осі х та у                         

відповідно, м/с
2
; 

І8 – осьовий центральний момент інерції важеля, кг·м
2
; 

8
 – кутове прискорення, с

-2
; 

7

XR , 7

YR  – проекції реакції осі зубчастого колеса на осі х, у, Н; 

РН – половина ваги пружини ЕН, Н; 

FO2 – довжина важеля, м; 

γ – кут, нахилу важеля, 6 1 7 2sin (r CFcos r ) / FO . 
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При формуванні диференціальних рівнянь руху опорного колеса 

вважали, що профіль поверхні поля описується гармонійною функцією з 

амплітудою Δ і довжиною хвилі l = 2а (рис. 2.6). 

 

Δ – амплітуда рельєфу поля, С – центр ваги опорного колеса 

Рис. 2.6. Сили, що діють на опорне колесо при взаємодії з перешкодою 

 
За наведеною на рис. 2.6 схемою сил, що діють на опорне колесо, 

диференціальні рівняння його руху мають наступний вигляд: 

6 Г

6 6 X Xm x = R - R ;                                          (2.28) 

Г 6

6 6 Y Y Km y = R - R - P ;                                      (2.29) 

Г Г

6 6 X 6 Y кI φ =R r - R f ,                                      (2.30) 

де 6m  – маса опорного колеса, кг; 

6I  – осьовий момент інерції колеса, кг·м
2
; 

6 6x , y  – проекції прискорення центра колеса на осі х і у відповідно, м/с
2
; 

6  – кутове прискорення колеса, с
-2

; 

Г Г

X YR ,R  – складові реакції ґрунту, Н; 

r6 – радіус опорного колеса, м; 

fк – коефіцієнт тертя кочення на криволінійній поверхні. 

Враховуємо, що коефіцієнт тертя кочення на криволінійній поверхні 

поля дорівнює: 

fк =μ rк + ек ,                                           (2.31) 

μ = 0,2…0,3 [100] – коефіцієнт тертя кочення на прямолінійній поверхні, см; 
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ек – поправка до коефіцієнта, що враховує рух по криволінійній поверхні. 

Поправку до коефіцієнта тертя можна записати у вигляді [101]: 

к

l 2πx
е = sin

4 l
                                             (2.32) 

Схема сил, що діють на прикочуюче колесо, наведена на рис. 2.7. 

Систему його диференціальних рівнянь запишемо у вигляді: 

7 Г

7 7 X 7m x = R - R ;                                          (2.33) 

в 7

7 7 7 7 Ym y = R - Р - R =0;                                   (2.34) 

Г В

7 7 7 7 7 7I φ = R r - R l ,                                      (2.35) 

де m7 – маса зубчастого колеса, кг; 

Р7 – вага зубчастого колеса, Н; 

7x , 7y  – проекції прискорення центра колеса на осі координат, м/с
2
; 

В

7R  – вертикальна складова реакції грунту, Н; 

Г

7R  – горизонтальна складова реакції грунту, Н; 

7r  – радіус колеса, м; 

7  – плече момента сили опору, м. 

 

Рис. 2.7. Сили, діючі на прикочуюче колесо в робочому положенні 

 

Таким чином, динамічні навантаження, що діють на з’єднання 

елементів паралелограмного механізму посівного комплексу, в цілому, 

можна знайти з диференціальних рівнянь (2.16)-(2.35). 
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Зауважимо, що кінематичні характеристики окремих мас для наведеної 

системи диференціальних рівнянь визначаються із нижче приведених мірку-

вань. 

Приймаємо, що сівалка рухається зі швидкістю v по поверхні поля, 

профіль якого описується рівнянням: 

h x
y 1 cos

2 a
, 

де h  – висота перешкоди, м. 

Якщо сівалка рухається зі сталою швидкістю v, то для будь якої точки 

її паралелограмного механізму копіювання, маємо: 

гx vt x  

гh ( vt x )
y 1 cos

2 a
.                                 (2.36) 

При підійманні колеса на висоту h  паралелограм механізму 

копіювання деформується і лінія АВ повертається на кут φ (рис. 2.8). 

 

гx  – відносне переміщення в горизонтальному напрямі, у  – відносне 

переміщення у вертикальному напрямі, h  – висота перешкоди, а – половина 

довжини хвилі поверхні поля 

Рис. 2.8. Схема визначення кінематичних характеристик елементів 

паралелограмного механізму 

а 
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Виходячи зі схеми (рис. 2.8), відносне переміщення в горизонтальному 

напрямі дорівнює: 

г 0 0x AB sin( ) AB sin ,                              (2.37) 

а для вертикального переміщення, отримаємо: 

г 0 0y ABcos ABcos .                           (2.38) 

Підставивши вирази (2.37) та (2.38) в рівняння траєкторії (2.36), маємо: 

0 0

0 0

ABcos ABcos

h
1 cos vt AB sin AB sin .

2 a

                 (2.39) 

Отримане рівняння дає можливість для будь-якого моменту часу зна-

ходити кут  деформації механізму копіювання, установити залежність між 

величинами t , , : 

0 0

0 0

h
AB sin sin vt AB sin

2 a

AB sin v ABcos .
a

           (2.40) 

Підставляючи в диференціальне рівняння (2.40) значення змінних t,  

можна знайти відповідне значення кутової швидкості . 

Друга похідна по часу від рівняння (2.39) приводить до рівняння прис-

корення , яке має вигляд: 

2

0 0

0 0 0

0 0 0

2

0 0

ABcos AB sin

h
cos vt AB sin AB sin v ABcos

2 a a

h
v ABcos sin vt AB sin AB sin

a 2 a

AB sin ABcos .

  (2.41) 
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Кінематичні рівняння (2.39)-(2.41) дають можливість для будь-якого 

моменту часу визначити кутові характеристики , ,  на інтервалі зміни 

часу, за який відбувається подолання перешкоди, тобто: 

2a
0 t

v
 

Прискорення центрів ваги елементів сівалки визначаються з рівнянь їх 

руху. 

Для тяги 1, маємо: 

1 1 c 1 сx vt AC sin AC sin ;                      (2.42) 

1 1 c 1 cy AC cos AC cos .,                         (2.43) 

Візьмемо перші і другі похідні по рівнянням (2.42) і (2.43): 

1 1 cx v AC cos ;                                   (2.44) 

1 1 cy AC sin ;                                       (2.45) 

2

1 1 c 1 cx AC sin AC cos ;                  (2.46) 

2

1 1 c 1 cy AC cos AC sin .                   (2.47) 

Для тяги A1B1 аналогічно маємо наступні рівняння: 

2 2 0 2 0x vt AC sin AC sin ;                      (2.48) 

2 2 0 2 0y AC cos AC cos ;                            (2.49) 

2 2 0x v AC cos ;                                 (2.50) 

2 2 0y AC sin ;                                     (2.51) 

2

2 2 0 2 0x AC sin AC cos ;                  (2.52) 

2

2 2 0 2 0y AC cos AC sin .                   (2.53) 

Відповідно для стійки 3 рівняння мають вигляд: 

3 0 0x vt ABsin ABsin ;                       (2.54) 

3 0 0y ABcos ABcos ;                           (2.55) 

3 0x v ABcos ;                              (2.56) 
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3 0y ABsin ;                                   (2.57) 

2

3 0 0x ABsin ABcos ;                    (2.58) 

2

3 0 0y ABcos ABsin .                     (2.59) 

Кутове прискорення колеса знайдемо вважаючи, що воно рухається по 

криволінійній поверхні без проковзування: 

c х

6 6

v v

r cos r
; 

x

6 6

W x
.

cos r cos r
                                   (2.59) 

При цьому кут α визначається за формулою: 

y

x

v y
tg ,

v x
 

де 3 3 3x x ; y y ;x x  

Деформацію пружини D1D2 можна визначити з рівняння: 

1 1 1 1AD A B AD AB                       (2.60) 

Таким чином, визначити кінематичні характеристики можливо з 

диференціальних рівнянь (2.36)-(2.59), які дають можливість визначати 

реакції, що виникають у рухомих спряженнях паралелограмного механізму 

при взаємодії дискового сошника з грунтом. Диференціальні рівняння (2.16)-

(2.35) руху  окремих елементів паралелограмного механізму посівного 

комплексу при його копіюванні поверхні поля разом з розрахунковими 

схемами (рис. 2.3-2.5) являють собою математичну модель, яка дозволяє 

визначати динамічні навантаження, що виникають в системі. Отриману 

математичну модель доцільно використовувати на стадії проектування для 

обґрунтування оптимальних параметрів елементів рухомих з'єднань 

механізму копіювання. Це дозволить створювати машини для різноманітних 

умов експлуатації (значні коливання висот гребенів та западин на полях, 

наявність каміння      та ін.) 
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2.3. Визначення раціональних параметрів функціонування рухомих 

з'єднань паралелограмного механізму 

 
Математичну модель можливо використати при обґрунтуванні 

раціональних параметрів рухомих з'єднань паралелограмного механізму. За 

вихідні дані до розрахунку навантажень в рухомих з'єднаннях 

паралелограмного механізму прийняті параметри посівного комплексу 

«Агро-Союз Turbosem II 19-60» наведені в п. 2.1. 

При визначенні динамічних навантажень в диференціальних рівняннях 

(2.16)-(2.35) змінювався проміжок часу в інтервалі 0 ≤ t ≤ T, де T час 

подолання перешкоди. В кожний момент часу визначали кінематичні 

характеристики елементів механізму копіювання сівалки та навантаження. 

Приклад визначення кінематичних характеристик для моменту часу 0,01905с 

наведені в таблицях 2.1-2.3. Графічні інтерпретації розв’язків рівнянь на ПК 

для вказаного моменту часу наведено на рис. 2.9-2.11. 

Зауважимо, що у виділеному рядку практично співпадають параметри 

у1 та у2. Це дає можливість вважати значення досліджуваного параметру 

раціональним. 

Таблиця 2.1 

Визначення поточного кута  (кут повороту тяги АВ) 

φ, 

рад. 

АВ, 

м 

φ0, 

рад. 
t, с а, м π 

v, 

м/с 
h, м y1, м y2, м 

0 0,31 1,1347 0,01905 0,1 3,1416 2,1 0,09 0 0,03109 

0,01 0,31 1,1347 0,01905 0,1 3,1416 2,1 0,09 0,00282 0,02936 

0,02 0,31 1,1347 0,01905 0,1 3,1416 2,1 0,09 0,00565 0,02770 

0,03 0,31 1,1347 0,01905 0,1 3,1416 2,1 0,09 0,00849 0,02609 

0,04 0,31 1,1347 0,01905 0,1 3,1416 2,1 0,09 0,01134 0,02456 

0,05 0,31 1,1347 0,01905 0,1 3,1416 2,1 0,09 0,01421 0,02308 

0,06 0,31 1,1347 0,01905 0,1 3,1416 2,1 0,09 0,01708 0,02167 

0,07 0,31 1,1347 0,01905 0,1 3,1416 2,1 0,09 0,01997 0,02033 

0,08 0,31 1,1347 0,01905 0,1 3,1416 2,1 0,09 0,02287 0,01905 
 
Точний розв’язок по визначенню кута повороту тяги АВ, який 

визначали, використовуючи графічний розв’язок рівняння (2.18), 

представлений на рис. 2.9. 
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Рис. 2.9. Графічна інтерпретація розв’язку рівнянь (2.18) визначення кута  

 

Таким чином, поточний кут повороту даної тяги, при t = 0,01905 с,                    

h = 0,09 м: дорівнює φ = 0,07 рад. На основі отриманого значення кута 

повороту тяги визначали кутову швидкість ω (табл. 2.2, рис. 2.10). 

Таблиця 2.2 

Визначення кутової швидкості ω 

ω,  

с
-1

 

φ, 

рад. 

АВ, 

м 

φ0, 

рад. 
t, с а, м π 

v, 

м/с 
h, м y1, м y2, м 

0 0,07 0,31 1,1347 0,01905 0,1 3,142 2,1 0,09 0 2,482865 

0,45 0,07 0,31 1,1347 0,01905 0,1 3,142 2,1 0,09 0,13026 2,42382 

0,9 0,07 0,31 1,1347 0,01905 0,1 3,142 2,1 0,09 0,26051 2,36478 

1,35 0,07 0,31 1,1347 0,01905 0,1 3,142 2,1 0,09 0,39077 2,30574 

1,8 0,07 0,31 1,1347 0,01905 0,1 3,142 2,1 0,09 0,52102 2,24670 

2,25 0,07 0,31 1,1347 0,01905 0,1 3,142 2,1 0,09 0,65128 2,18766 

2,7 0,07 0,31 1,1347 0,01905 0,1 3,142 2,1 0,09 0,78153 2,12862 

3,15 0,07 0,31 1,1347 0,01905 0,1 3,142 2,1 0,09 0,91179 2,06957 

3,6 0,07 0,31 1,1347 0,01905 0,1 3,142 2,1 0,09 1,04204 2,01053 

4,05 0,07 0,31 1,1347 0,01905 0,1 3,142 2,1 0,09 1,17230 1,95149 

4,5 0,07 0,31 1,1347 0,01905 0,1 3,142 2,1 0,09 1,30256 1,89245 

4,95 0,07 0,31 1,1347 0,01905 0,1 3,142 2,1 0,09 1,43281 1,83341 

5,4 0,07 0,31 1,1347 0,01905 0,1 3,142 2,1 0,09 1,56307 1,77437 

5,85 0,07 0,31 1,1347 0,01905 0,1 3,142 2,1 0,09 1,69332 1,71532 

6,3 0,07 0,31 1,1347 0,01905 0,1 3,142 2,1 0,09 1,82358 1,65628 
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Аналогічно підходячи до аналізу таблиці 2.2, як і таблиці 2.1 

визначено, що раціональне значення кутової швидкості дорівнює ω = 5,9 с
-1

. 

 

Рис. 2.10. Графічний розв’язок рівнянь для визначення кутової 

швидкості ω 

Раціональне значення кутової швидкості дорівнює ω = 5,9 с
-1

 (абсцис 

точки перетину ліній y1, y2, рис. 2.10) використовували далі для визначення 

кутового прискорення ε (табл. 2.3, рис. 2.11). 

Таблиця 2.3 

Визначення кутового прискорення ε 

ε, 

с
-2

 

ω,  

с
-1

 

φ, 

рад. 

АВ, 

м 

φ0, 

рад. 
t, с а, м π 

v, 

м/с 
h, м y1, м y2, м 

0 5,9 0,07 0,31 1,1347 0,01905 0,1 3,142 2,1 0,09 3,8629 62,7742 

10 5,9 0,07 0,31 1,1347 0,01905 0,1 3,142 2,1 0,09 6,7574 61,4622 

20 5,9 0,07 0,31 1,1347 0,01905 0,1 3,142 2,1 0,09 9,6520 60,1502 

30 5,9 0,07 0,31 1,1347 0,01905 0,1 3,142 2,1 0,09 12,5466 58,8381 

40 5,9 0,07 0,31 1,1347 0,01905 0,1 3,142 2,1 0,09 15,4412 57,5261 

50 5,9 0,07 0,31 1,1347 0,01905 0,1 3,142 2,1 0,09 18,3357 56,2141 

60 5,9 0,07 0,31 1,1347 0,01905 0,1 3,142 2,1 0,09 21,2303 54,9020 

70 5,9 0,07 0,31 1,1347 0,01905 0,1 3,142 2,1 0,09 24,1249 53,5900 

80 5,9 0,07 0,31 1,1347 0,01905 0,1 3,142 2,1 0,09 27,0194 52,2779 

90 5,9 0,07 0,31 1,1347 0,01905 0,1 3,142 2,1 0,09 29,9140 50,9659 

100 5,9 0,07 0,31 1,1347 0,01905 0,1 3,142 2,1 0,09 32,8086 49,6539 

110 5,9 0,07 0,31 1,1347 0,01905 0,1 3,142 2,1 0,09 35,7031 48,3418 

120 5,9 0,07 0,31 1,1347 0,01905 0,1 3,142 2,1 0,09 38,5977 47,0298 

130 5,9 0,07 0,31 1,1347 0,01905 0,1 3,142 2,1 0,09 41,4923 45,7178 

140 5,9 0,07 0,31 1,1347 0,01905 0,1 3,142 2,1 0,09 44,3868 44,4057 

150 5,9 0,07 0,31 1,1347 0,01905 0,1 3,142 2,1 0,09 47,2814 43,0937 
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Рис. 2.11. Графічна інтерпретація розв’язку рівнянь для визначення 

кутового прискорення ε 

 

На основі розрахункових даних, наведених в табл. 2.1-2.3, і їх графічної 

інтерпретації, рис. 2.11, випливає, що значення параметру кутової швидкості 

при t = 0,01905 с, h = 0,09 м, φ = 0,07 рад., ω = 5,9 с
-1

 дорівнює ε = 140 с
-2

. 

Отримані значення кінематичних характеристик елементів були 

враховані при визначені силової картини в механізмі копіювання (табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 

Силова картина при взаємодії механізму копіювання з ґрунтом для 

моменту часу t = 0,01905 с 

Реакції у рухомих з'єднаннях, Н 

Rbx Rb1y Rby Rb1x Rax Ray Ra1x Ra1y Rx6 Ry6 Rxг Ryг 

40 2697 8783 16 54 8395 5 8564 31 11969 198 10556 

 

Зміна часу в межах інтервалу подолання перешкоди дала можливість 

визначити максимальні кутові швидкості ω та прискорення ε (табл. 2.5). 
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Таблиця 2.5 

Результати визначення кінематичних характеристик 

t, с φ, рад. ω, с
-1

 ε, с
-2

 

0 0 0 695 

0,0048 0,005 2,59 420 

0,0095 0,024 4,00 264 

0,0143 0,044 5,15 180 

0,0190 0,070 5,90 140 

0,0238 0,105 6,45 100 

0,0286 0,132 6,85 66 

0,0333 0,167 7,10 30 

0,0381 0,201 7,15 0 

 

Графічна інтерпретація залежності кінематичних характеристик від 

часу наведено на рис. 2.12 

 
1 – кутове прискорення; 2 – кутова швидкість 

Рис. 2.12. Залежність кутової швидкості ω та кутового прискорення ε 

елементів механізму копіювання від часу t 

 

За значеннями відповідних прискорень елементів механізму 

копіювання розраховані навантаження в його окремих з'єднаннях. 
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Встановлено залежність сил реакцій, що виникають при взаємодії механізму 

копіювання з грунтом від висоти перешкоди (профілю поля) (табл. 2.6,      

рис. 2.13). 

Таблиця 2.6 

Результати розрахунку сил реакцій при взаємодії механізму копіювання з 

ґрунтом для моменту часу t = 0,00476 с 

h, м 
Реакції у рухомих з'єднаннях, Н 

Rbx Rb1y Rby Rb1x Rax Ray Ra1x Ra1y Rx6 Ry6 Rxг Ryг 

0,01 147 2076 7230 60 130 7064 29 7093 121 9702 365 8942 

0,02 176 3158 11060 75 143 10823 17 10866 209 14770 670 13558 

0,03 178 3732 13434 75 132 13136 7 13190 277 17855 925 16247 

0,04 185 4401 15952 78 128 15600 25 15664 336 21159 1146 19207 

0,05 190 4997 18202 80 123 17802 40 17875 388 24112 1341 21851 

0,06 194 5523 20182 82 118 19740 54 19821 433 26712 1510 24178 

0,07 196 5977 21894 83 113 21415 67 21502 471 28959 1654 26189 

0,08 199 6389 23443 84 109 22931 78 23025 505 30995 1783 28009 

0,09 200 6730 24723 85 106 24183 87 24282 532 32677 1886 29512 

0,10 201 7067 25882 85 109 25314 90 25416 541 34241 1919 30881 

 

Рис. 2.13. Залежність реакцій в механізмі копіювання від висоти перешкоди 

для моменту часу t = 0,00476 с 
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Таким чином, визначені сили реакцій при динамічних навантаженнях, в 

залежності від висоти перешкоди (рис. 2.13), дозволяють встановити, якими 

фізико-механічними властивостями повинні володіти матеріали рухомих 

з'єднань, щоб задовольняти умовам роботи в паралелограмному механізмі 

посівного комплексу. Поряд з встановленими кінематичними 

характеристиками (табл. 2.5.), для будь-якого моменту часу, висоти 

перешкоди (профілю поля) та геометричних параметрів механізму 

копіювання визначали умови роботи за поточним значенням фактору pv. 

Використання цього фактору дозволяє оптимізувати параметри деталей з 

полімерно-композитних матеріалів для рухомих спряжень паралелограмного 

механізму копіювання профілю поля. 

 

2.4. Підвищення довговічності елементів рухомих з'єднань 

паралелограмного механізму використанням прогресивних матеріалів 

 

Перспективним напрямком підвищення довговічності рухомих з'єднань 

деталей сільськогосподарських машин є використання ПКМ кострукційного 

призначення, прогресивних матеріалів, серед яких: аліфатичні та ароматичні 

поліаміди, матеріали на основі фторопласту, фенілону, поліфінілхлориду, 

матеріали на основі поліарілатів та ін. 

Наукові основи розробки полімерно-композитних матеріалів 

триботехнічного призначення на основі політетрафторетилену, наведено в 

роботі [109]. В ній запропоновано технології створення композитів 

політетрафторетилену та фомування  властивостей ПКМ технологічними 

прийомами пресування. 

Заходи по покращенню властивостей антифрикційних матеріалів та 

підвищенню довговічності рухомих спряжень відображені в роботі [110]. 

Широкі дослідження властивостей різних ПКМ на основі фенілону С-2 або 

С-1 для вузлів різноманітної техніки наведено в роботах [86-89]. Суттєвою 
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перепоною для широкого впровадження вказаних матеріалів в конструкції  

с.-г. машин є їх ресурсо- і енергозатратна технологія переробки вихідного 

матеріалу в готові вироби (деталі) [104]. Як наслідок, реалізація розробок з 

відповідних ПКМ стала неефективною або, навіть, неможливою. 

Результати всебічних досліджень та впровадження ПКМ у 

сільськогосподарському машинобудуванні [72, 83-95, 98, 101-111] 

підтверджують доцільність їх використання. Зокрема, вирішено проблему 

підвищення надійності обертових елементів робочих органів 

зернозбиральних комбайнів як вітчизняного, так і зарубіжного виробництва 

[83, 85]. 

Одним із ефективних рішень підвищення довговічності елементів 

рухомих з'єднань посівних комплексів є створення трибоспряжень деталей, 

що не потребують технічного обслуговування або мають значно більшу 

періодичність обслуговування, полягає у застосуванні композиційних 

пластиків конструкційного призначення. 

Перевірку працездатності деталей з ПКМ здійснювали за фактором pv. 

Питоме навантаження визначаємо за формулою: 

maxR
р

l d
,                                               (2.61) 

де p   – питоме навантаження, Н/м
2
; 

maxR  – навантаження на шарнірне з’єднання, Н 

d – діаметр деталі, м; 

l – довжина (висота) деталі, м. 

Проведемо оцінку питомого навантаження для шарніра В1 (рис. 2.3). 

Для цього приймаємо наступні значення деталі з ПКМ для відповідного 

рухомого з’єднання: d = 0,03 м, l = 0,03 м, R
max

В1 = 2700 Н. Підставивши 

наведені дані у формулу (2.61), маємо: 

p = 3МПа. 

На основі розробленої математичної моделі (п. 2.2) оцінкою 

встановлено (табл. 2.5), що максимальне значення кутової швидкості складає                   



80 

7,15 рад/ с. Враховуючи геометричні розміри експериментальної деталі з 

ПКМ (шарніра В1) лінійна швидкість ковзання становить: 

v= r =0,107 м / с  

З отриманих даних значення фактору pv для шарніру В1 дорівнює      

0,3 МПа · м / с. Відповідно до даних, наведених в роботах [83, 85] ПКМ на 

основі УПА-6-30 (поліамід наповнений 30 % мас. вуглецевими волокнами) 

здатний працювати при значення фактору pv = 2 МПа · м / с, що перевищує 

отриману теоретичну оцінку. Отже можна стверджувати, що працездатність 

рухомого з’єднання паралелограмного механізму копіювання, виготовленого 

з ПКМ, цілком забезпечується. 

Як видно, з наведеної табл. 2.7, використання сталі у даних рухомих 

з'єднаннях є неефективним у порівнянні з ПКМ, через невиправдано великі 

характеристики міцності та високі коефіцієнти тертя. Це свідчить про те, що 

властивості матеріалу не використовуються в повній мірі. 

Таблиця 2.7 

Основні властивості деяких композитів [85] та сталі 20 

Параметр 
Назва матеріалу і значення 

СКММ-40Н СКММ-30М Сталь 20 

Щільність, г / см
3 

1,2 1,14 7,8 

Ударна в’язкість, кДж/м
2 

35 39 140 

Межа міцності при 

стисканні, МПа 
166 128-148 410 

Коефіцієнт тертя: 

- тертя без змащування 

- при змащуванні водою 

- при змащуванні оливою 

 

0,16…0,24 

0,02…0,03 

0,01 

 

0,18-0,26 

0,06…0,08 

0,018…0,03 

 

0,75-0,8 

- 

0,03-0,05 

Здатність до рециклінгу 

(повторної переробки) 
Здатні Не здатна 

Різке зростання коефіцієнту тертя, майже в 4 рази, у разі відсутності 

змащувального середовища, для сталевих підшипників ковзання рухомих 
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з'єднань призводить до їх швидкого зносу, а отже і до зменшення 

довговічності механізму копіювання сівалок. Крім того посівні комплекси 

працюють в умовах підвищеної запиленості (абразивна дія), яка сприяє 

прискоренню процесу зношування. Внаслідок цього у рухомих з'єднаннях 

виникають неконтрольовані коливання механізму копіювання, які 

унеможливлюють виконання сівби у відповідності до агровимог. 

Таким чином, теоретично обґрунтовано, що підвищення довговічності 

елементів рухомих з'єднань можливе створенням системи підвищеної 

коректності копіювання поверхні грунту [101-103, 106-108]. Створення цієї 

системи передбачає розробку конструкційних матеріалів, які мінімізують 

сили тертя та підвищують абразивну стійкість деталей рухомих з'єднань 

паралелограмного механізму копіювання рельєфу. 

Мінімізувати сили тертя та підвищити абразивну стійкість рухомих 

спряжень можливо застосуванням ПКМ конструкційного призначення. 

Наявність різних форм графіту (та їх концентрація) у структурі ПКМ 

дозволить в широких межах змінювати (адаптувати) їх фізико-механічні, 

триботехнічні та міцнісні показники. 

Зазначене потребує ретельних експериментальних досліджень 

характеристик та властивостей полімерно-композитних матеріалів, 

конструкційного призначення, особливо триботехнічних, ресурсних, 

експлуатаційних, та впливу їх на довговічність рухомих з'єднань 

паралелограмного механізму копіювання поверхні грунту у посівних 

комплексах. 

 

Висновки до другого розділу 

1. Визначені реакції, що виникають у рухомих з'єднаннях 

паралелограмного механізму копіювання поверхні ґрунту 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 
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початковому етапі проектування паралелограмного механізму копіювання 

поверхні грунту обрати його раціональні геометричні розміри. 

2. Побудовано математичну модель взаємодії дискового сошника з 

ґрунтом при динамічних навантаженнях, яка дозволяє для будь-якого 

моменту часу та положення механізму копіювання визначати раціональні 

значення параметрів його рухомих з'єднань. 

3. На основі програмного забезпечення та розробленої математичної 

моделі визначені раціональні параметри кута повороту тяг , 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. Використання розробленої математичної моделі 

підвищить довговічність елементів рухомих з'єднань механізму копіювання 

шляхом оптимізації їх параметрів. 

4. Доведена працездатність рухомого з’єднання паралелограмного 

механізму копіювання, 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. 

5. Встановлено потребу в ретельних експериментальних дослідженнях 

необхідних характеристик та властивостей полімерно-композитних 

матеріалів для деталей рухомих з'єднань паралелограмного механізму 

копіювання поверхні посівного комплексу, які б підтвердили результати 

теоретичних досліджень підвищення їх ресурсу. 
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РОЗДІЛ 3 

ПРОГРАМА ТА МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ  

ДОСЛІДЖЕНЬ ХАРАКТЕРИСТИК І ВЛАСТИВОСТЕЙ 

МАТЕРІАЛІВ ДЕТАЛЕЙ РУХОМИХ З’ЄДНАНЬ 

 

3.1. Програма та завдання експериментальних досліджень 

 

Для впровадження ПКМ матеріалів у рухомі з’єднання деталей 

паралелограмного механізму копіювання посівного комплексу і 

підтвердження теоретичних обґрунтувань необхідно експериментально 

дослідити їх характеристики та властивості в процесі лабораторних та 

експлуатаційних випробувань. Виконання таких досліджень дозволяє 

оптимізувати параметри, що характеризують склад та властивості ПКМ і, як 

наслідок, підвищити довговічність трибоспряжень. 

Підвищення довговічності рухомих з'єднань деталей реалізується 

використанням ПКМ з оптимізованим складом, що дозволяє зменшити його 

зношування та змінити режим експлуатації. Етапи експериментальних 

відображені на рис. 3.1. 

Для розв’язання завдань, пов’язаних із розробкою і дослідженням 

властивостей ПКМ для елементів рухомих з’єднань посівних комплексів, 

проводили дослідження у такому порядку: виявили основні недоліки, 

властиві рухомим з’єднанням деталей, виготовлених зі сталевих матеріалів; 

обґрунтували теоретичне застосування ПКМ деталей рухомих з’єднань; 

виявили перспективність застосування ПКМ; провели комплекс 

лабораторних та експлуатаційних випробувань зразків і деталей по 

виявленню характеристик і властивостей матеріалів, та показників 

довговічності. 

Виявлення проблемних рухомих з’єднань паралелограмного механізму 

полягає в аналізі літературних джерел та дослідженні виробничих ситуацій 

при експлуатації та ТО посівного комплексу. Дослідження закономірностей 

зношування серійних  і розроблених елементів рухомих з'єднань механізму 
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копіювання здійснювали на основі обробки статистичних даних, 

накопичених у процесі експлуатації посівних комплексів. 

 

Рис. 3.1. Етапи експериментальних досліджень 

 

Забезпечення належного технічного стану рухомих з'єднань деталей 

посівних комплексів обумовлюється, у першу чергу, високими їх 

триботехнічними характеристиками. 

Для обгрунтування доцільності використання ПКМ проведені 

випробування на машині тертя, досліджені їх характеристики і властивості. 

Програму досліджень щодо обґрунтування раціональних властивостей 

елементів рухомих з'єднань для посівних комплексів, виготовлених з ПКМ 

розпочинали із дослідження їх триботехнічних, а вже потім міцнісних та 

інших властивостей. 

Для підтвердження експериментально отриманих результатів та 

раціонального використання розробленого ПКМ проводили лабораторні та 

польові випробування рухомих з'єднань паралелограмного механізму 

посівних комплексів. 
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3.2. Виготовлення зразків та деталей з полімерно-композитних 

матеріалів для рухомих з'єднань паралелограмного механізму 

 

Для досліджень матеріалів деталей, виготовлених з ПКМ, було взято 

шість марок високомолекулярних сполук, всі – у вигляді гранул, як вихідного 

матеріалу для переробки у вироби. Зразки виготовляли з матеріалів, що мали 

зовнішній вигляд гранул чи кульок (рис. 3.2). 

 
                         1                                                     2 

 
                         3                                                     4 

 
                         5                                                     6 

1 – Nylon 66; 2 – ПА-6-210КС; 3 – PA6/6.6 R196-GF30; 4 – Kocetal GF705; 

5 – Kocetal K300; 6 – УПА-6-30 

Рис. 3.2. Загальний вигляд ПКМ обраних для досліджень 
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Проведено умовне кодування обраних матеріалів (табл. 3.1) у вигляді 

№1, №2, №3 (група поліамідів), №4, №5 (група Kocetal), №6 (вуглепластик). 

Таблиця 3.1 

Умовні позначення ПКМ 

№ з/п Назва 
Умовне позначення 

зразка 

1 Nylon 66 1 

2 ПА-6-210КС 2 

3 

PA6/6.6 R196-GF30 (rainforced 30% glass 

fiber, Black 91410), виробництво фірми 

«Almaak» 

3 

4 
Kocetal GF705,  виробництво фірми  

«KOLON PLASTICS» 
4 

5 
Kocetal K300, виробництво фірми «KOLON 

PLASTICS» 
5 

6 УПА-6-30 6 

 

Виходячи з маркування, наведеного в табл. 3.1, можна зробити 

висновки, що матеріал Nylon 66 є ненаповненим аналогом вітчизняного 

виробництва «Поліамід-6,6»; ПА-6-210КС – склонаповнений полімерний 

композит на основі поліаміду 6; PA6/6.6 R196-GF30 – полімерний композит 

на основі поліаміду 6 та 6,6 з додаванням 30 мас. % скловолокна, чорного 

кольору, можлива наявність технічного вуглецю; Kocetal GF705 та Kocetal 

K300 – група коцеталів з додаванням скловолокна; УПА-6-30 – вуглепластик 

на основі поліаміду 6 з додаванням 30 мас. % гідратцелюлозного вуглецевого 

волокна марки «Урал-24ТМ». 

Виготовлення зразків і деталей здійснювали методом лиття під тиском 

на ливарній машині ПЛ-32 (рис. 3.3), яка реалізовує необхідні технологічні 

операції виготовлення готових виробів. Перед завантаженням в машину 

матеріали мали вигляд циліндричних (продовгуватих – зразок № 5) гранул 

довжиною 2…4 мм, і діаметром 2 мм. Згідно з рекомендаціями виробників 

матеріалів, готували і переробляли за спеціальних режимів (табл. 3.2). 



87 

 

1 – манометр; 2 – гідроциліндр; 3 – нагрівальна камера; 4 – сопло 

(яблуко); 5 – платформа; 6 – пульт керування 

Рис. 3.3. Ливарна машина ПЛ-32 

Таблиця 3.2 

Режими підготовки матеріалу та виготовлення експериментальних зразків 

№ 

п/п 
Повна назва матеріалу 

Підготовка матеріалу 

(режим сушіння) 
Виготовлення 

T, °С t, год T, °С Р, МПа 

1 Nylon 66 80 3 260-265 12 

2 ПА-6-210КС 80 3 250-260 12 

3 PA6/6.6 R196-GF30 80 3 250-260 12 

4 Kocetal GF705  - - 160-170 12 

5 Kocetal K300 - - 160-170 12 

6 УПА6-30 80 3 250-260 12 

 

Технологія виготовлення експериментальних деталей полягала в 

наступному. 

6 

4 

3 

2 

1 

5 
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Вихідний матеріал засипали в нагрівальну камеру 4, що мала 

температуру розплаву матеріалу. Температуру в нагрівальній камері 

контролювали за допомогою термопари. Контроль тиску лиття здійснювали 

за допомогою манометра 1, який встановлено в гідроциліндрі 2. Управління 

виконували з шафи керування 6. Задана температура підтримувалася в межах 

± 5° С. Відливання розплаву матеріалу у прес-форму, що розміщується на 

платформі 5 здійснювали через яблуко 4, у якого є отвір діаметром 4 мм. 

Зразки мали однорідну структуру циліндричної форми висотою 15 мм і 

діаметром 10 мм. 

 

3.3. Методика дослідження відносної абразивної стійкості зразків і 

деталей, виготовлених з полімерно-композитних матеріалів 

 

Виготовлені зразки для дослідження відносної абразивної стійкості 

мали лінійні розміри 53×29×7 мм, що відповідало ГОСТ 23.208-79 (рис. 3.4). 

 
1                   2                  3                   4                  5                  6 

1 – Nylon 66; 2 – ПА-6-210КС; 3 – PA6/6.6 R196-GF30; 4 – Kocetal GF705; 

5 – Kocetal K300; 6 – УПА-6-30 

Рис. 3.4. Загальний вигляд зразків для визначення відносної абразивної 

стійкості 

 

Дослідження зразків на відносну абразивну стійкість проводили на 

спеціально підготовленому лабораторному устаткуванні, встановленому 

(рис. 3.5) на базі машини тертя CМЦ-2. 
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                                            а                                                       б 

Рис. 3.5. Машина тертя СМЦ-2 (а) та схема реалізації процесу абразивного 

зношування (б): 1 – гумовий ролик; 2 – абразивний матеріал; 3 – механізм 

створення навантаження; 4 – зразок матеріалу, що досліджується 

 

Сутність методу полягала у тому, що за однакових умов проводили 

примусове зношування досліджуваного і еталонного зразків. Зношування 

здійснювали за допомогою абразивного нежорстко закріпленого матеріалу 

(електрокорунд №16-Н, ГОСТ 3643-71), який подавався в зону тертя і 

притискався до зразка гумовим роликом, що обертається (рис. 3.5, б). 

Перед випробуванням абразив просушували до відносної вологості не 

більше 0,16 %. Припрацювання ролика проводили методом тертя по поверхні 

шліфувального паперу типу 2 (ГОСТ 6456-75) із зернистістю № 8П (ГОСТ 

3647-71), закріпленого у зразку-утримувачі на плоскій сталевій пластині. 

Після припрацювання ролик промивали в бензині. Умови випробування 

приведені в табл. 3.3. 

Для досліджень також використовували обладнання: термошафа 

сушильна СНОЛ 465/4 И1; аналітичні терези ВЛР-200 (рис. 3.6) з точністю 

1 

2 

3 
4 
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вимірювань 0,2 мг (0,0002 г); штангенциркуль ШЦ-125, клас точності 2, 

порядковий № Э99344; інше допоміжне нестандартне обладнання. 

Таблиця 3.3 

Умови випробування при зношуванні об нежорстко 

закріплені абразивні частинки 

Навантаження, 

Н 

Частота 

обертання, 

об/хв 

Характеристика гумового ролика 

Діаметр, 

мм 

Ширина, 

мм 

Твердість за 

ГОСТ 263-

75 

Відносне 

остаточне 

подовження, 

% 

44 60 50 мм 15 0,1 78-85 15-20 

 

Вагову величину зносу зразків визначали шляхом зважування до і після 

випробування. 

 

Рис. 3.6. Аналітичні терези ВЛР-200 
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Відносну зносостійкість досліджуваного матеріалу обчислювали за 

формулою: 

e д д
и

д е е

U ρ n
K =

U ρ n
,                                           (3.1) 

де е, д – щільність еталонного і досліджуваного матеріалів, кг/м
3
; 

nе, nд – кількість обертів ролика при випробуваннях еталонного і 

досліджуваного зразків;  

Uе, Uд – знос еталонного і досліджуваного зразків, кг. 

Густину зразків ρ визначали за методом гідростатичного зважування за 

ГОСТ 15139-69. Середнє арифметичне значення щільності, отримане в 

результаті не менше, як трьох вимірів, що відрізняються не більше ніж на 

1 %, приймали за остаточний результат. 

Для порівняння відносної абразивної стійкості ПКМ, що 

досліджуються одночасно, обрано еталонний матеріал (Nylon 66), абсолютну 

величину зносу якого взято за одиницю. 

 

3.4. Методики визначення триботехнічних характеристик і 

властивостей елементів рухомих з'єднань 

 

Дослідження властивостей матеріалів рухомих з’єднань здійснювали на 

основі оригінальних і стандартних методик. 

Триботехнічні  характеристики деталей рухомих  з'єднань з  ПКМ  при 

терті без мащення  визначали на машині тертя та зношування СМЦ-2       

(рис. 3.7) за методикою наведеною в роботі [83]. 

Показники потенціометра КСП-2 (рис. 3.8) фіксувались на 

спеціальному діаграмному папері ГОСТ 7826-75. Випробування виконували 

за схемою «диск – колодка». Радіус зразка становив R = 0,025 м. 
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Рис. 3.7. Машина для дослідження тертя та зношування СМЦ-2 

 

Рис. 3.8. Пульт керування машини СМЦ-2 з потенціометром КСП-2 
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Перед початком кожного з випробувань зразки притирали. Це 

здійснювалось для того щоб поверхні тертя зразків мали паралельну форму і 

площа контакту становила не менше 85 %. 

Коефіцієнт тертя ковзання визначали за формулою: 

крM
f

Р
,                                           (3.2) 

де  – крутний момент, що виникає на диску, Н∙м; 

 Р – навантаження на зразок, Н; 

Δ – крок паперу, м. Для всіх дослідів однаковий, Δ = 0,0025 м. 

Температуру в зоні тертя вимірювали за допомогою хромель-

алюмелевої електронної термопари “Termometer 301 Type K”. Отвір для 

вимірювання температури виконується на глибину, що дорівнює половині 

діаметру зразка, і на відстані 1 мм від поверхні тертя. 

Площа контакту трибоспряження «диск-колодка» складала 2 см
2
. 

Режим дослідження: p = 0,5 МПа, v = 0,785 м/с. Процес притирання 

відбувався за наступних режимів: максимальний питомий тиск p = 0,25 МПа, 

швидкість ковзання v = 0,785 м / с. Вважалось, що процес притирання 

закінчено при досягненні площі контакту колодки зі спряженим зразком 85 % 

від площі проекції. 

Кількість повторювань всіх дослідів – 3. 

Для оцінки впливу навколишнього середовища на характеристики 

матеріалу проведено випробовування триботехнічних властивостей на 

машині тертя СМЦ-2 за таким режимом: 

- лінійна швидкість ковзання – 0,785 м / с; 

- питомий тиск на зразок – 1,0 МПа. 
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3.5. Методика дослідження фізико-механічних властивостей зразків 

та деталей, виготовлених з полімерно-композитних матеріалів 

 
В процесі дослідження визначали міцнісні властивості та модуль 

пружності. Міцнісні властивості визначали на випробувальній машині FP-100 

(рис. 3.9), згідно ГОСТ 4651-82. 

Для дослідження границі міцності при стисканні використовували 

зразки діаметром 10 і висотою 15 мм і застосовували відповідне 

пристосування 2. При цьому опорні площини зразків повинні бути 

паралельні в межах 0,1% у напрямку перпендикулярному прикладання 

навантаження. 

 

1 – пристосування для випробування на розтяг; 2 – пристосування для 

випробування на стискання; 3 – бланк реєстрації результатів 

Рис. 3.9. Випробувальна машина FP-100 

Границю міцності при стисканні (σр) розраховували за формулою: 

σp = p / A,                                                  (3.3) 

де: Р – тиск, МПа 

А – мінімальна площа поперечного перерізу зразка, мм
2
; 

A = πd
2 
/ 4,                                               (3.4) 

де  d – діаметр зразка, мм. 

1 

2 

3 
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Відносну деформацію при стисканні (ε) розраховували за формулою: 

ε = Δhp·100 / h0,                                          (3.5) 

де: Δhp – величина зменшення висоти зразка при руйнуванні, мм; 

h0 – початкова висота зразка, мм. 

Для визначення модуля пружності Е при стисканні за діаграмою 

визначали значення навантажень, що відповідали величинам відносної 

деформації 0,1 і 0,3% (ГОСТ 9550-81). Розрахунок здійснювали згідно 

співвідношення: 

2 1 0

0 2 1

Р Р h
Е

A h h
,                                           (3.6) 

де: Р1 – навантаження, що відповідає відносній деформації 0,1%, Н; 

Р2 – навантаження, що відповідає відносній деформації 0,3%, Н; 

A0 – площа поперечного перерізу зразка, мм; 

h1 – зміна висоти, що відповідає навантаженню Р1; 

h2 – зміна висоти, що відповідає навантаженню Р2; 

Ударну в’язкість визначали на маятниковому копрі КМ-0,4 за методом 

Шарпі згідно ГОСТ 4647-80 за температури 23 ± 2 °С і відносній вологості 

повітря 50 ± 5%. 

Суть методу заключалась у випробовуванні, при якому зразок, лежачи 

на двох опорах (відстань між опорами 40 мм), руйнується при ударі 

маятника, причому лінія удару знаходиться посередині між опорами. 

Ударну в’язкість зразків з ПКМ розраховували за формулою: 

1000

n
п

J
a

b s
, 

де: Jп – енергія удару, затрачена на руйнування зразка, кДж/(кг∙см
2
), 

фіксується на цифровому табло приладу; 

b – ширина зразку по його середині, мм; 

s – товщина зразка по його середині, мм. 
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3.6. Методика досліджень робочих поверхонь зразків і деталей 

рухомих з'єднань, виготовлених з досліджуваних матеріалів 

 

Металографічні дослідження робочих поверхонь та процесу переносу 

(зносу) матеріалів в рухомих з'єднаннях деталей паралелограмного механізму 

копіювання здійснювали за допомогою мікроскопу МБИ-6 (рис. 3.10). 

Зображення об’єктів досліджень за допомогою спеціалізованої 

окулярної цифрової камери передавали на ПК для аналізу та фіксації 

результатів у вигляді цифрового фотознімку. Металографічні дослідження 

проводили з максимальним збільшенням до × 400 разів. 

Шорсткість поверхні спряженої деталі перед випробуванням становила 

не більше Ra ≤ 0,63 мкм. 

Визначення шорсткості поверхонь сталевих деталей виконували за 

допомогою профілометра 296 (рис. 3.11). 

 

Рис. 3.10. Оптичний мікроскоп МБИ-6 

1 – блок живлення, 2 – окулярний вузол, 3 – стіл для досліджуваних зразків 

1 

2 

3 
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1 – цифрове табло, 2 – індикатор паралельності, 3 – зразок, що досліджується, 

4 – плита, 5 – стійка. 

Рис. 3.11. Профілометр 296 

 

3.7. Методика визначення впливу навколишнього середовища на 

деталі рухомих з'єднань виготовлених з полімерно-композитного 

матеріалу 

 

Основним недоліком ПКМ на основі аліфатичних та ароматичних 

поліамідів (ПА) є їх гігроскопічність [112-113]. У відповідності до ГОСТ-

7751-2009 посівна техніка за довготривалого зберігання повинна 

встановлюватись на відкритих майданчиках або під навісами. У відповідності 

до цих вимог є обов’язковим нанесення захисних покриттів. При цьому 

вимоги до міжзмінного зберігання не дозволяють повністю запобігти впливу 

вологи на складові частини посівних машин. 

Впровадження деталей, виготовлених з ПКМ на основі поліамідів, 

вимагає проведення додаткових досліджень з визначення впливу довкілля на 

їх властивості. 

1 

3 

4 

2 

5 
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Дослідження впливу вологопоглинання ПКМ на його фізико-механічні 

властивості необхідно, наприклад, для встановлення ресурсу роботи деталі 

тощо. 

Найбільш чутливою характеристикою ПКМ на основі ПА на вміст 

вологи в матеріалі є ударна в’язкість. Надлишок вологи усувається за 

допомогою сушіння вихідного матеріалу – гранул в сушильних термошафах. 

Оптимальний режим сушіння обґрунтовано в [83]. Відомі дослідження 

характеристик ароматичних [89, 114] та аліфатичних [83, 115] ПА. При цьому 

залишається невирішеною проблема захисту деталей з аліфатичних 

поліамідів від впливу навколишнього середовища під час експлуатації у 

рухомих з'єднаннях посівних комплексів. 

Для проведення міцнісних досліджень, методом лиття під тиском 

виготовлено зразки (діаметром 10 і висотою 15 мм) з ПКМ за методикою 

наведеною в п. 3.2. Оптимальний режим виготовлення обґрунтований в 

роботах [83, 85]. 

Загальна кількість виготовлених зразків – 20 шт. Через 48 години після 

виготовлення 10 шт. з них були повністю занурені у воду на 24 год. Інша 

група (10 зразків, еталон) зберігались на відкритому майданчику, як 

передбачає оптимальна технологія. 

Через 72 години після виготовлення, проведено випробування 

міцнісних властивостей зразків на розривній гідравлічній машині FP 100/1 за 

методикою: 

- шкала навантаження – 20 кН; 

- швидкість руху траверси – 0,207 мм / хв.; 

- швидкість руху діаграмної стрічки – 10 мм / хв. 

Для вирішення проблеми взаємодії ПКМ з водою запропоновано 

проводити термічну обробку готових деталей з ПКМ в середовищі наступних 

мастил: МС-20, ПМС-400, И-40. 

Режим термічної обробки композиційних матеріалів: 

- температура – 393 К; 
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- режим нагрівання та охолодження – 1 К / хв.; 

- час витримки – 120 хв. 

Одразу після цього визначено вологопоглинання термічно оброблених 

та еталонних (без термічної обробки) деталей за ГОСТ 4650-80. 

 

3.8. Методика лабораторних та експлуатаційних ресурсних 

випробувань деталей рухомих з'єднань виготовлених з полімерно-

композитного матеріалу 

 

Польові випробування експериментальних деталей паралелограмного 

механізму копіювання поверхні грунту посівного комплексу Агро-Союз 

Turbosem II 19-60 здійнювали згідно плану NRr, у відповідності до якого 

одночасно починали випробування N об’єктів. Деталі, що відмовили під час 

випробувань (або досягли граничного зносу) замінювали новими. 

Випробування припиняють тоді, коли кількість деталей, що відмовили 

(досягли граничного зносу), дорівнює r. Одночасно проводили випробування 

2-х посівних комплексів Агро-Союз Turbosem II 19-60, укомплектованих 

експериментальними підшипниками ковзання в одному підприємстві в 

однакових умовах. 

Оцінку показників надійності при скорочених ресурсних 

випробуваннях виконували у відповідності з СОУ 74.3-37-04604309- 

904:2010 [116]. 

Оцінювання гамма-відсоткових показників надійності 

непараметричним методом виконували за цензурованою вибіркою 

напрацювань до відмови (ресурсу), та до припинення випробувань, 

згрупованих за інтервалами. 

Розмах вибірки r визначали за формулою: 

 ,minmax ххr  (3.7) 

де хmax – максимальне значення напрацювання до відмови або до припинення 

випробувань у вибірці, за якою виконується оцінювання; 
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хmin – мінімальне значення напрацювання у вибірці, за якою виконується 

оцінювання. 

Обирали кількість інтервалів k, яка для вибірок обсягом від 30 до 100 

значень відповідно приймається в діапазоні від 6 до 12. 

Визначали довжину інтервалів групування вибірки h за формулою:  

 
k

r
h .  (3.8) 

Отримане значення h округлювали до більшого цілого числа.  

Обчислювали праві межі  xi кожного з  інтервалів за формулою: 

 ,min1 hхx  (3.9) 

 ,12 hxx  

 ;1 hxx ii  

де  і =1, 2,…, k; 

x1– права межа першого інтервалу групування; 

x2– права межа другого інтервалу групування. 

Найбільше значення напрацювання хmax повинно знаходитись в межах 

останнього k-го інтервалу. 

Підраховували окремо кількість напрацювань до відмови nоі і кількість 

напрацювань до припинення випробувань або спостережень nпі, величина 

яких знаходиться в межах кожного інтервалу.  

Визначали значення відносної частоти ωi попадання напрацювань в 

кожний i-й інтервал за формулою: 

 oi пi

i

ci

n + n
ω = ,

N
 (3.10) 

де  N ci – обсяг цензурованої вибірки напрацювань в і-тому інтервалі: 

 
i-1

ci оj пj

j=1

N = N - n +n ,  (3.11) 

де NΣ – загальний обсяг цензурованої вибірки напрацювань, кількість 

напрацювань; 

noi – кількість напрацювань до відмови, які потрапили до і-го інтервалу; 
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nпi – кількість напрацювань до припинення випробувань або спостережень, 

під час яких відмова не наступила, що потрапили до і-го інтервалу; 

Розраховували значення параметра θ, який визначає частку 

напрацювань до припинення випробувань або спостережень, за формулою: 

 i

i

i

1- 1-ω
θ = ,

ω
 (3.12) 

де 1,...,2,1 ki . 

Розраховували умовну кількість випробуваних в кожному інтервалі 

об'єктів ni за формулою:   

 
i-1

i oк пк i пi

к=1

n = n - n +n -θ n ,  (3.13) 

де 1,...,2,1 ki . 

 

Послідовно для кожного інтервалу, крім останнього, визначали 

значення емпіричної імовірності безвідмовної роботи Pi за формулою: 

 
i

oj

i

j=1 j

n
P = 1- ,  

n
 (3.14) 

де 1,...,2,1 ki . 

Оцінювали нижню довірчу межу імовірності безвідмовної роботи Rін       

в i-ому інтервалі:  

 
o o

i n i n

iн o

i n

P - D α ; якщо P > D α
P

0; якщо P < D α ,

 (3.15) 

де o
nD  – критичне значення статистики критерію Колмогорова, яке 

відповідає заданій довірчій імовірності α та еквівалентному обсягу вибірки n: 

 
k-1n= E P 1- P , (3.16) 

де E  – ціла частина числа. 

Значення o
nD  вибираємо з [116, таблиця А.1 додаток А]. 
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Графічне оцінювання гамма-відсоткового показника надійності 

(напрацювання до відмови, ресурсу) виконували шляхом побудови графіка 

імовірності безвідмовної роботи та її нижньої довірчої межі. За допомогою 

графіка для вибраного значення імовірності γ визначали відповідне значення 

гамма-відсоткового показника з [116, додаток Б, рисунок Б.1]. 

Аналітичне (уточнене) оцінювання гамма-відсоткового наробітку до 

відмови або ресурсу tγ виконували за формулою: 

 

γ
- P hi100

t = t - ,γ i P - Pii-1

 (3.17) 

де  – задане значення імовірності безвідмовної роботи (у відсотках), а 

номер інтервалу і та відповідне ti визначали з умови: 

i i-1

γ
P P .

100
 

Аналітичне оцінювання нижньої довірчої межі min tγ для гамма-

відсоткового показника надійності виконували за формулою: 

 
iн

γ i

iнi-1 н

γ
- P h

100
mint = x - ,

P - P

 (3.18) 

де номер інтервалу і та відповідне xi визначають з умови: 

iн i-1 н

γ
P P .

100
,                                (3.19) 

Наведена методика дозволяє визначати показники надійності 

непараметричним методом при скорочених ресурсних випробуваннях. 

 

3.9. Методика визначення закону розподілу зносу 

експериментальних деталей рухомих з’єднань 

 

Виготовлення деталей рухомих з’єднань для модернізації 

паралелограмного механізму виконували у відповідності зі стандартними 

методами лиття під тиском за удосконаленою технологією переробки 
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модифікованого складного ПКМ. Для забезпечення високоточних посадок 

використовували методи механічної обробки на токарно-гвинторізних 

станках. 

Експериментальні деталі встановлювали у рухомі з’єднання на 

посівний комплекс Агро-Союз Turbosem II 19-60, що знаходився в процесі 

ремонтно-відновлюваних робіт. Місце встановлення – ПрАТ «Агро-Союз», с. 

Майське Синельниківського району Дніпропетровської області. Час 

встановлення – 19.04.2014-21.04.2014 рр. 

Визначення закону розподілу зносу експериментальних елементів 

рухомих з'єднань здійснювали згідно ГОСТ 11.006-74. Для цього 

досліджували роботу двох посівних комплексів Агро-Союз Turbosem II 19-60 

за ГОСТ 27.502-83 за планом [NRr], які працювали в ПрАТ «Агро-Союз» в 

однакових умовах. Перед встановленням на посівні комплекси деталі 

нумеровали та проводили мікрометраж. 

Середнє квадратичне відхилення знаходили за формулою: 

n
2

х i i

i=1

1
σ = m x - x

n -1
,                              (3.20) 

Якщо справджується співвідношення для коефіцієнта варіації [117]: 

0,3 ,х
х

x
                                          (3.21) 

то закон розподілу вважають нормальним, де  – середнє квадратичне 

відхилення,  – середнє значення зносу всіх деталей, мм. 

 

3.10. Методика визначення показників довговічності 

експериментальних деталей рухомих з'єднань 

 

Визначення показників довговічності проводили за методикою [118]. 

Розрізняють спрацювання кінематичних пар та спрацювання робочих 

органів, що взаємодіють з ґрунтом або іншими технологічними матеріалами. 

Працездатність у першому випадку визначається зазором ∆(t),в другому – 
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розміром D(t) деталі. Але на практиці зручно розглядати спрацювання U(t), 

що пов’язане з зазором ∆(t)і розміром D(t) лінійними співвідношеннями. 

Якість роботи можна оцінити спрацюванням, а граничну якість – граничним 

спрацюванням UГ. 

Будемо вважати, якщо спрацювання U(t) = UГ, то наступає відмова. Для 

отримання розрахункових залежностей враховували, що спрацювання – 

величина випадкова. 

Встановлено, що зношування деталей відбувається за нормальним 

законом і визначали розподіл зносу, як функцію випадкового аргументу за 

розподілом швидкості спрацювання. 

Г

U

U
T = ,

І  

де UІ  – інтенсивність зношування 

Оцінювали наступні показники довговічності: 

- гама відсотковий ресурс Tγ: 

,
arg ( )

Г

U m

U
T

І Ф
 

де argΦ(γ) – обернена функція Лапласа. 

- найбільш імовірний (модальний) ресурс ТM : 

2

2
1 8 1

4

U

U

U ІГ
M

UІ

U І
T

І
 

- середнє значення ресурсу : 

Г

U

U
T

І
 

До елементів рухомих з’єднань деталей пред’являються високі вимоги, 

тому для оцінки довговічності застосовували Tγ, при γ = 0,8. За необхідності 

зниження вимог оцінку можна провести по ТM  або по , які відповідають Tγ, 

при γ =0,75 та 0,5 відповідно. 

Для визначення ресурсу елементів рухомих з'єднань використовували 

дані отримані в процесі польових випробувань. 
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Середня інтенсивність зношування деталей знаходили за формулою: 

вим
U

ф

U
І =

S
, мм / га, 

де – величина зносу деталі на момент вимірювання, мм; 

Sф – площа, засіяна комплексом за час експлуатації експериментальних 

деталей, знос яких досліджується, га. 

Апроксимуючи спрацювання лінійної залежності  = t;  = t, 

визначали ,  методом найменших квадратів, (мм / га): 

1 1 2 2

2 2

1 2

U

U t U t
І

t t
 

1 21 2

2 2

1 2
U

U U

І

t t

t t
 

Наведена методика дозволить визначити ресурс експериментальних 

деталей та спрогнозувати поточний ремонт паралелограмного механізму 

копіювання. 

вимU
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РОЗДІЛ 4 

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ХАРАКТЕРИСТИК ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ РУХОМИХ 

З'ЄДНАНЬ ПОСІВНИХ КОМПЛЕКСІВ ВИГОТОВЛЕНИХ З 

ПОЛІМЕРНО-КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

 

4.1. Результати дослідження відносної абразивної стійкості зразків, 

виготовлених з полімерно-композитних матеріалів 

 

Після проведення досліджень на відносну абразивну стійкість ПКМ за 

методикою, викладеною в п. 3.3, зразки мали загальний вигляд (рис. 4.1.). 

 
       1                      2                     3                     4                      5                    6 

1 – Nylon 66; 2 – ПА-6-210КС; 3 – PA6/6.6 R196-GF30; 4 – Kocetal GF705; 

5 – Kocetal K300; 6 – УПА-6-30 

Рис. 4.1. Загальний вигляд зразків з полімерних матеріалів після досліджень 

на абразивне зношування 

 

Результати досліджень показали (табл. 4.1), що зразок № 1 (Nylon 66) 

має найвищу відносну абразивну стійкість і вона суттєво позитивно 

відрізняється за інші матеріали. 

Візуальне ранжування зразків за критерієм відносної абразивної 

стійкості показало (рис. 4.2.), що найнижчу абразивну зносостійкість має 

матеріал Kocetal GF705 (у 5 разів нижча від еталону). 
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Таблиця 4.1 

Результати досліджень відносної зносостійкості матеріалів 

Назва  

Середній 

масовий   

знос, г 

Щільність, 

кг/м
3
 

Кількість 

обертів 

ролика, 

од. 

Відносна 

абразивна 

зносостій-

кість 

 

Nylon 66 0,12240 1125 

600 

1 

ПА-6-210КС 0,24000 1340 0,607 

PA6/6.6 R196-GF30  0,28700 1350 0,511 

Kocetal GF705  0,74880 1603 0,233 

Kocetal K300    0,42000 1365 0,353 

УПА-6-30 0,30050 1206 0,436 
 

  

№ 1 – Nylon 66; № 2 – ПА-6-210КС; № 3 – PA6/6.6 R196-GF30; 

№ 4 – Kocetal GF705; № 5 – Kocetal K300; № 6 – УПА-6-30 

Рис.4.2. Ранжування експериментальних зразків за критерієм відносної 

абразивної стійкості 

 

Необхідно також відзначити, що полімери і композити на основі 

поліамідів (№ 1-3, 6) мають більш високу зносостійкість, ніж полімери групи 

Kocetal (зразки № 4 і 5). 
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4.2. Триботехнічні характеристики спряжень зразків з сталевого та 

полімерних матеріалів 

 
Результати триботехнічних досліджень ПКМ матеріалів показали       

(рис. 4.3), що за однакових умов випробувань (фактор pv = 0,392 МПа × м/с) 

мінімальний знос мали зразки за № 6 (УПА-6-30). Максимальний знос мали 

зразки № 4 (Kocetal GF705) – у 18,7 разів більший, ніж матеріал № 6. При 

цьому з рис. 4.3. видно, що матеріали за №№ 1-5 мають величину зносу на 

порядок більшу від № 6. Найближчим до зразка    № 6 за даним показником є 

зразок № 3 (PA6/6.6 R196-GF30), що має у 6,09 разів вищий знос. 

 

№ 1 – Nylon 66; № 2 – ПА-6-210КС; № 3 – PA6/6.6 R196-GF30; 

№ 4 – Kocetal GF705; № 5 – Kocetal K300; № 6 – УПА-6-30 

Рис. 4.3. Величина вагового зносу полімерних зразків при терті без 

змащування по сталі 45 (умови дослідів p = 0,5 МПа, v = 0,785 м/с) 

 
На основі цих результатів можна зробити попередній висновок про 

низьку зносостійкість зразків за №№ 1 – 5 у трибоспряженнях без 

змащування. 

Одним із основних критеріїв при дослідженні роботи спряження 

«полімерний композит – сталь» є величина зносу спряженого з ПКМ 

сталевого зразка. Результати показують (рис. 4.4), що всі матеріали, крім     

№ 6, мають значний негативний вплив на зношування сталевого зразка. У 
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порівнянні зі зразком № 6 (УПА-6-30), інші зразки мали знос спряжених 

деталей більший у 19,2 (№ 1) і 64 (№ 4) рази. Це свідчить про непридатність 

до застосування матеріалів № 1-5 в рухомих з'єднаннях деталей, що 

працюють у спряженні з конструкційними сталями, термообробленими до 

твердості 48 – 50 НRC. 

 

№ 1 – Nylon 66; № 2 – ПА-6-210КС; № 3 – PA6/6.6 R196-GF30; 

№ 4 – Kocetal GF705; № 5 – Kocetal K300; № 6 – УПА-6-30 

Рис. 4.4. Величина вагового зносу сталевого спряженого зразка при терті без  

змащування із полімерними зразками 
 

Визначення коефіцієнта тертя f показало, що його значення 

знаходиться в межах 0,163…0,491 (рис. 4.5). На основі отриманих даних 

можна вважати, що матеріали зразків за №№: 2, 5, 6 відносяться до 

антифрикційних, оскільки мають коефіцієнт тертя f < 0,3, а матеріали зразків 

за №№: 1, 3, 4 є фрикційними матеріалами з помірно високим коефіцієнтом 

тертя. 

За результатами досліджень можна зробити висновок, що 

використовувати ПКМ Nylon 66 (№ 1), PA6/6.6 R196-GF30 (№ 3), Kocetal 

GF705 (№ 4), як антифрикційні матеріали в трибоспряженнях деталей, є 

недоцільним. 
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№ 1 – Nylon 66; № 2 – ПА-6-210КС; № 3 – PA6/6.6 R196-GF30; 

№ 4 – Kocetal GF705; № 5 – Kocetal K300; № 6 – УПА-6-30 

Рис. 4.5. Коефіцієнт тертя при фрикційній взаємодії сталевого спряженого 

зразка із полімерними зразками  
  

Результати дослідження температури в зоні тертя (рис. 4.6) свідчать, 

що цей параметр корелює зі значеннями коефіцієнта тертя f. 

 

№ 1 – Nylon 66; № 2 – ПА-6-210КС; № 3 – PA6/6.6 R196-GF30; 

№ 4 – Kocetal GF705; № 5 – Kocetal K300; № 6 – УПА-6-30 

Рис. 4.6. Температура в зоні тертя при фрикційній взаємодії сталевої  

спряженої деталі із полімерними зразками 
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Граничним значенням температури в трибоспряженнях 

сільськогосподарських машин є (333 К) [40]. Як видно з графіка (рис. 4.6), 

два матеріали задовольняють цій вимозі: Kocetal K300 та УПА-6-30. У решті 

випадків температура зразків в зоні тертя у трибоспряженнях значно вища за 

рекомендовану. Встановлено, що найменшу температуру в зоні тертя має 

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

– у 2,72 рази вищу – (893 К). 

Дослідження залежності коефіцієнта тертя f від тривалості 

експерименту показали (рис. 4.7), що стабілізація f для всіх зразків настає 

через 3…22 хв. від початку випробувань. Для зразків №№ 2 – 6 впродовж 120 

хв f не зростав, або його відхилення знаходилися в межах похибки 

вимірювань. Лише при випробуванні зразка з ПКМ Nylon 66 цей показник 

незначно стабільно зростав. Швидкість зростання цього параметра              

складала 0,01 (год)
-1

. 

 

 
 

№ 1 – Nylon 66; № 2 – ПА-6-210КС; № 3 – PA6/6.6 R196-GF30; 

№ 4 – Kocetal GF705; № 5 – Kocetal K300; № 6 – УПА-6-30 

Рис. 4.7. Залежність коефіцієнту тертя при фрикційній взаємодії сталевого  

спряженого зразка із полімерними зразками від часу досліду  

 
Одним із позитивних факторів для всіх матеріалів з ПКМ (крім Nylon 

66) є стабілізація коефіцієнта тертя трибоспряжень зразків при сталому 
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режимі, що дозволяє прогнозувати їх експлуатацію в трибоспряженнях 

деталей без змащування. 

Стабілізація температури Т в зоні тертя для всіх зразків настає в 

діапазоні від 8 хв. (для Kocetal GF705) до 40 хв (Nylon 66) (рис. 4.8). 

 

 

№ 1 – Nylon 66; № 2 – ПА-6-210КС; № 3 – PA6/6.6 R196-GF30; 

№ 4 – Kocetal GF705; № 5 – Kocetal K300; № 6 – УПА-6-30 

Рис. 4.8. Залежність температури на поверхні тертя при фрикційній взаємодії 

сталевого спряженого зразка із полімерними зразками від часу досліду. 

 

Можна побачити, що, в цілому, закономірність розподілу температури 

між зразками практично корелює з f  (рис. 4.7). 

 

4.3. Результати дослідження фізико-механічних властивостей 

зразків, виготовлених з полімерно-композитних матеріалів 

 

Результати визначення границі міцності при стисканні зразків з ПКМ, у 

відповідності з методикою наведеною в п. 3.5, приведені на рис. 4.9. 

Відповідно до отриманих даних, можна відзначити, 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. В свою чергу Kocetal K300 має 
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найменше значення цього показника – 65 МПа. Деталі, виготовлені з ПКМ 

Kocetal GF705 та УПА-6-30 рекомендуються використовувати в найбільш 

навантажених рухомих з'єднаннях деталей паралелограмного механізму, 

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

МПа відповідно. 

 

Рис. 4.9. Границя міцності при стисканні зразків з ПКМ 

 
Результати досліджень границі міцності показали, що отримані 

показники близькі до розрахункових значень тисків (п. 3.1), що виникають у 

проектованих рухомих спряженнях деталей паралелограмного механізму 

копіювання рельєфу посівного комплексу. 

 

4.4. Результати досліджень робочих поверхонь зразків і деталей 

 

Результати металографічних досліджень поверхонь тертя спряжень 

зразків і деталей, виготовлених з досліджуваних матеріалів, наведено до  

(рис. 4.10) та після випробувань (рис. 4.11 – 4.16). 

92 94 

108 

142 

65 

135 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

Г
р

ан
и

ц
я
 м

іц
н

о
ст

і 
п

р
и

 с
ти

ск
ан

н
і,

 М
П

а 



114 

   
Рис. 4.10. Металографія сталевої робочої поверхні до фрикційної взаємодії з 

поверхнею спряженої деталі, виготовленої з ПКМ (×400). 

   
Рис. 4.11. Металографія сталевої робочої поверхні спряженої деталі після 

фрикційної взаємодії з деталлю, виготовленою з матеріалу Nylon 66 (×400). 

 
 

Для трибоспряження матеріалів “Nylon 66 – сталь 45” виявлено 

характерні окремі незначні пошкодження поверхні сталевої деталі (рис. 4.11, 

вказані стрілками). Це є основним фактором деякого зростання зносу деталі. 

Перенесення полімеру на поверхню спряженої деталі (зразка) слабовиражене 

і не відіграє значної ролі в роботі трибоспряження. 

   
Рис. 4.12. Металографія сталевої робочої поверхні спряженої деталі 

після фрикційної взаємодії із деталлю, виготовленою з  

матеріалу ПА-6-210КС (×400). 

 

Дещо більша кількість борозен виявлена на сталевій робочій поверхні 

при терті зі зразком № 2 (ПА-6-210КС). Це може бути викликано наявністю 

скловолокон, які обумовлюють утворення подряпин та сприяють їх розвитку. 
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В даному випадку також характерне більш виражене перенесення 

полімерного матеріалу на поверхню сталевої спряженої деталі (зразка) 

(рис. 4.12). Виявлено, що дрібні подряпини заповнюються полімером і 

формується більш гладка поверхня тертя. Це забезпечує невисокий 

коефіцієнт тертя (рис. 4.7). 

Для матеріалу PA6/6.6 R196-GF30 характерні локальні руйнування 

(вказані стрілками), які, судячи з рис. 4.13 і 4.3 чинять таке ж зношення 

сталевої деталі, як і у разі використання зразку з ПКМ ПА-6-210КС. 

   
Рис. 4.13. Металографія сталевої робочої поверхні після фрикційної 

взаємодії із спряженим матеріалом PA6/6.6 R196-GF30 (×400). 

 

Фрикційна взаємодія матеріалу Kocetal GF705 із сталлю 45 

характеризується масштабним пошкодження (подряпини, вигортання, 

сколювання) поверхні сталевої спряженої деталі (рис. 4.14). 

   
Рис. 4.14. Металографія сталевої робочої поверхні спряженої деталі 

після фрикційної взаємодії із зразком № 4 – Kocetal GF705 (×400) 

 

Це призводить до найбільшого зношування сталевого матеріалу у 

порівнянні з іншими зразками. Слідів переносу полімерного матеріалу на 

поверхню сталевої  деталі не виявлено, що свідчить про відсутність в зоні 

тертя сприятливих умов для утворення полімерної плівки переносу. 
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Для матеріалу Kocetal K300, пошкодження (рис. 4.15) спряженого 

сталевого матеріалу є характерними до попередніх випадків, крім зразка з 

ПА-6-210КС. При цьому спостерігається залежність пошкоджень від 

кількості скловолокна в ПКМ. 

   
Рис. 4.15. Металографія сталевої робочої поверхні спряженої деталі 

після фрикційної взаємодії із деталлю, виготовленою  

з матеріалу Kocetal K300 (×400) 

 

Виявлено дещо відмінний вигляд поверхні тертя сталевої робочої 

поверхні деталі після фрикційної взаємодії зі деталлю, виготовленою з 

матеріалу УПА-6-30 (рис.4.16). 

   
Рис. 4.16. Металографія сталевої робочої поверхні спряженої деталі 

після фрикційної взаємодії із зразком № 6 – УПА-6-30 (×400) 

 

Спостерігається зменшення глибини пошкоджень та інтенсивне 

заповнення дна борозен полімерним композитом (вказано чорними 

стрілками). Це свідчить про чітку наявність ефекту переносу композиту, що і 

забезпечує мінімальне зношування сталевої поверхні деталі та низькі 

значення коефіцієнту тертя і температури в зоні тертя. 

Результати досліджень показали, що для роботи рухомих з'єднань, що 

працюють умовах високої абразивної дії, із досліджуваних матеріалів 

доцільно використовувати ПКМ Nylon 66, що забезпечує відносну абразивну 
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стійкість, вищу на 39 % ніж композит ПА-6-210КС і на 77 %, ніж              

Kocetal GF705. 

Виявлено, що в умовах примусового абразивного зношування доцільно 

використовувати Nylon 66, що забезпечує відносну зносостійкість, на 39 % 

вище ніж матеріал ПА-6-210КС і на 77 % – ніж матеріал Kocetal GF705. 

Із досліджуваних ПКМ УПА-6-30 володіє найкращим комплексом 

триботехнічних характеристик, необхідних для забезпечення довговічності 

роботи трибоспряжень сталевих деталей з деталями, виготовленими з цього 

ПКМ. Тому цей матеріал доцільно рекомендувати для виготовлення деталей 

трибоспряжень паралелограмного механізму копіювання посівних 

комплексів. 

 

4.5. Результати дослідження впливу навколишнього середовища на 

деталі рухомих з'єднань паралелограмного механізму, виготовлених з 

полімерно-композитного матеріалу 

 

Результати випробувань, у відповідності з методикою, наведеною в      

пунктах 3.5 та 3.7, показали (табл. 4.2), що адсорбція вологи є причиною 

зменшення границі міцності при стисканні σ та модуля пружності Е на 

5,64 % та 14,67 % відповідно [112]. 

Таблиця 4.2 

Вплив вологи на властивості ПКМ 

Показник Еталонні Витримані у воді 

σ, МПа 134,7 127,1 

Е, МПа 1883,1 1606,9 

 

Зміна цих показників може призвести до скорочення ресурсу деталі, 

зниження витримки пікових навантажень тощо. 

Результати досліджень виявили, що коефіцієнти тертя досліджуваних 

матеріалів відрізняються незначно і складають 0,22…0,24. 



118 

Виходячи з цього, можна стверджувати, що наявне погіршення фізико-

механічних властивостей ПКМ при контакті з водою. Тому, при проектуванні 

рухомих з'єднань машин необхідно враховувати вплив можливої негативної 

дії навколишнього середовища на властивості деталей, виготовлених з 

аліфатичних поліамідів та ПКМ на їх основі. 

Проведені дослідження матеріалу УПА-6-30 показали (табл. 4.3, рис. 

4.17) значне зменшення вологопоглинання зразків, у порівнянні з 

контрольним зразком – 0,39 % та 0,65 % мас. відповідно. Зміна маси 

експериментальних та еталонних зразків протягом 7 діб становила 0,1 % та 

0,29 % відповідно. 

Таблиця 4.3 

Середні показники вологопоглинання ПКМ УПА-6-30 
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1     Еталон 12,7426 - - 12,7114 12,7939 0,65 0,36 

2 

  
  

  
3
9
3
 К

, 
1
2

0
 х

в
 

МС-20 12,7512 12,7496 0,00157 12,7364 12,78580 0,39 0,31 

3 
ПМС-

200 
12,7515 12,7453 0,00617 12,7339 12,78585 0,41 0,30 

4 И-40 12,7390 12,7382 0,00083 12,7245 12,77363 0,39 0,29 
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Рис. 4.17. Залежність вологопоглинання ПКМ УПА-6-30 від 

середовища термічної обробки 

 

Можна побачити, що запропонований метод термічної обробки готових 

деталей в середовищі мастил за температури 393 К, дозволяє зменшити 

вологопоглинання ПКМ на 40 %, у порівнянні з еталоном. Крім того, 

запропоновані заходи дозволяють зменшити вплив навколишнього 

середовища (вологи) на деталі з ПКМ, а саме зміна маси деталей при контакті 

з водою не перевищує на 0,1 %. 

 

4.6. Розробка математичної моделі впливу режимів експлуатації на 

зношування деталей, виготовлених з ПКМ 

 

При дослідженні впливу на зношування деталей з ПКМ УПА-6-30 

основних факторів умов роботи рухомих з'єднань зразків (деталей) 
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Вологопоглинання за ГОСТ 4650-80 (через 1 хв після витримки 

у воді 24 години), % 

Залишкова волога через 7 діб після проведення досліджень, % 
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застосовували математичне планування експерименту. Основними 

факторами умов експлуатації, які впливають на триботехнічні 

характеристики рухомих з'єднань є навантаження, лінійна швидкість 

ковзання та зазор в трибоспряженні. 

Вплив цих факторів досліджували за загальною схемою при трьох 

рівнях кожного з них. Для спрощення розрахунків, фактичні значення 

навантаження, швидкості ковзання та зазору перетворювали в умовні 

одиниці. Значення змінних встановлювали таким чином, щоб при 

переведенні в умовний масштаб вони відповідали: –1; 0; +1. 

Різниця значень змінних між нульовим рівнем і ± 1 (крок варіювання) 

визначає границі області досліджень, в межах якої отримували необхідну 

інформацію про зношування деталі, виготовленої з матеріалу УПА-6-30. 

При розробці математичної моделі впливу режимів експлуатації на 

величину зношування, на ПК, складали схему планування експерименту при 

трьох змінних: швидкість ковзання, навантаження та зазор у трибоспряженні 

зразків (деталей). 

Вибір режиму випробування і зазору здійснювали наступним чином: 

а) встановлювали значення нульового (або середнього) рівня хі(ср) 

навантаження, швидкості ковзання та зазору в спряженні, у відповідності з 

реальними експлуатаційними умовами рухомих трибоспряжень 

паралелограмного механізму копіювання посівного комплексу: 

- навантаження 250 Н; 

- швидкість ковзання 0,15 м/с; 

- величина зазору в спряженні – 300 мкм. 

б) задавали інтервали зміни (крок варіювання) кожної змінної: 

- навантаження 50 Н; 

- швидкість ковзання 0,05 м/с; 

- величина зазору в спряженні 50 мкм. 

в) розраховували значення рівнів +1 і –1 шляхом додавання і 

віднімання із середнього рівня кроку варіювання: 
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- навантаження: хі-1(min) = 250 – 50 = 200 Н, 

хі+1(max) = 250 + 50 = 300 Н; 

швидкість ковзання: хі-1(min) = 0,15 – 0,05 = 0,1 м/с, 

хі+1(max) = 0,15 + 0,05 = 0,2 м/с; 

величина зазору в спряженні: хі-1(min) = 300 – 50 = 250 мкм, 

хі+1(max) = 300 + 50 = 350 мкм. 

Результати розрахунку вихідних режимів досліджень наведені               

в табл. 4.4. 

Таблиця 4.4 

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 

 

Коефіцієнти рівняння для трьох змінних розраховували за результата-

ми п’ятнадцяти експериментів на основі плану Бокс-Бенкена (табл. 4.5). 

Рівняння має наступний загальний вигляд: 

2 2 2

0 1 1 2 2 3 3 11 1 22 2 33 3 12 1 2 13 1 3 23 2 3U b b x b x b x b x b x b x b x x b x x b x x  

де U – властивість, що досліджується (інтенсивність зношування); 

b0, b1, b2, b3, b11, b22, b33, b12, b13, b23 – коефіцієнти рівняння; 

х1, х2, х3 – відповідно навантаження, швидкість ковзання та зазор в умовних 

одиницях. 

Фактичні значення навантаження, швидкості ковзання та величини 

зазору при постановці досліду наведені в табл. 4.5. 
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Таблиця 4.5 

Схема планування експерименту для трьох компонентів 

№ екс-

пери-

менту 

Значення параметру 

U, 10
-3

 г Умовних одиниць Реальне значення 

x₁ x₂ x₃ Р, Н v, м/с S, мкм 

1 -1 -1 0 200 0,10 300 6,8 

2 1 -1 0 300 0,10 300 12,5 

3 -1 1 0 200 0,20 300 7,5 

4 1 1 0 300 0,20 300 14,0 

5 -1 0 -1 200 0,15 250 7,9 

6 1 0 -1 300 0,15 250 16,7 

7 -1 0 1 200 0,15 350 7,4 

8 1 0 1 300 0,15 350 11,7 

9 0 -1 -1 250 0,10 250 10,1 

10 0 1 -1 250 0,20 250 9,2 

11 0 -1 1 250 0,10 350 6,4 

12 0 1 1 250 0,20 350 8,4 

13 0 0 0 250 0,15 300 7,7 

14 0 0 0 250 0,15 300 7,2 

15 0 0 0 250 0,15 300 6,9 

 

Використовуючи прикладний пакет програм «STATISTIСA 6», 

визначено коефіцієнти рівняння: 

b0 = 84,7833; b1 = – 0,3470; b2 = – 130,750; b3 = – 0,1940; b11 = 0,0011;   

b22 = 106,6667; b33 = 0,0003; b12 = 0,0800; b13 = – 0,0005; b23 = 0,2900. 

Отримане рівняння для розрахунку має вигляд: 

2 2

1 2 3 1 2

2

3 1 2 1 3 2 3

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

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

 Визначено значення критерію Фішера для надійності P = 0,95 – 1,56. 

Так як F = 1,56 < Fтабл  = 3,59; отримане рівняння регресії другого порядку 

адекватно відтворює результати експерименту. 

Для встановлення впливу факторів на величину зносу проведено 

дослідження та одержані дані наведені в табл. 4.6. На основі приведених 

результатів побудовано поверхні відгуку (рис. 4.18-4.20). 
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Таблиця 4.6 

Вплив навантаження, швидкості ковзання та величини зазору 

в спряженні на величину зносу 

S = 300 мкм 
U, 10

-3
 г 

v = 0,15 м/с 
U, 10

-3
 г 

P = 250 Н 
U, 10

-3
 г 

Р, Н v, м/с P, Н S, мкм v, м/с S, мкм 

200 0,10 6,8 200 250 7,9 0,10 250 10,1 

300 0,10 12,5 300 250 16,7 0,20 300 7,8 

200 0,20 7,0 200 350 7,4 0,10 350 6,4 

300 0,20 14,0 300 350 11,7 0,20 350 8,4 

200 0,15 5,9 250 250 9,5 0,15 300 7,2 

300 0,15 13,1 250 350 7,0 0,15 250 9,5 

250 0,10 7,1 200 300 6,8 0,15 350 7,0 

250 0,20 7,1 300 300 13,1 0,10 300 7,1 

250 0,15 7,7 250 300 6,9 0,20 250 9,5 

 

 

Рис. 4.18 Залежність вагового зносу від навантаження та швидкості ковзання 
 

Дані рис. 4.18 дозволяють зробити висновок, що суттєвий вплив на 

величину зносу має величина навантаження, в той час, як швидкість ковзання 

впливає незначно. Такий вплив швидкості ковзання на ваговий знос 

пов’язаний з обмеженим (від 0,1 до 0,2 м/с) діапазоном її реалізації, який 
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відповідає реальним умовам роботи рухомих спряжень паралелограмного 

механізму копіювання. 

Дані рис. 4.19 свідчать, що найбільший вплив на величину зносу 

зразків має навантаження. 

Встановлено, що величина зазору в спряженні при мінімальному 

значенні  навантаження  суттєво  не  впливає  на  величину  зносу. В режимі  

навантаження Р = 300 Н, спостерігається зростання зносу при мінімальному 

зазорі (S = 250 мкм) у 2,1 рази (з 7,9·10
-3

 г до 16,7·10
-3

 г). 

 

Рис. 4.19 Залежність вагового зносу від навантаження та величини 

зазору в спряженні 

Встановлено, що зменшення зазору в спряженні, а також його 

збільшення від оптимального значення призводить до зростання вагового 

зносу. Невідповідність зазору у поєднанні із навантаженням в рухомих 

з'єднаннях призводить до зменшення їх ресурсу та ресурсу паралелограмного 

механізму копіювання посівного комплексу. 

З наведеної поверхні відгуку (рис. 4.20), очевидно, що зменшення 

величини зазору до мінімального значення S = 250 мкм, незалежно від 

лінійної швидкості ковзання, призводить до підвищеного зносу рухомого 

зєднання (9,2…10,1·10
-3

 г). Слід також зазначити, що при максимальній 

величині 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). 
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Найменше значення вагового зносу отримано при наступних умовах роботи 

рухомого з’єднання: S = 300 мкм та v = 0,1 м/с – 6,4·10
-3

 г. 

 
Рис. 4.20 Залежність вагового зносу від величини зазору в спряженні та 

швидкості ковзання 

 
Таким чином, отримані залежності (рис. 4.18-4.20) дозволяють 

оптимізувати параметри рухомих спряжень в залежності від умов їх 

експлуатації. Для підвищення довговічності рухомих спряжень 

паралелограмного механізму копіювання оптимальна величина зазору в 

трибоспряженні становить порядку 300 мкм, що забезпечує раціональні 

умови їх експлуатації. 

 

4.7. Результати лабораторних ресурсних випробувань деталей 

рухомих з'єднань, виготовлених з полімерно-композитного матеріалу 

 

Для підтвердження підвищення довговічності елементів рухомих з'єд-

нань з ПКМ УПА-6-30М, виконані ресурсні випробування. Насамперед така 

необхідність пов’язана з меншою теплопровідністю, у порівнянні зі сталлю, 

вказаного матеріалу, що може призвести до накопичення теплоти в зоні тертя 

та небажаної зміни властивостей. 

У процесі випробувань реєстрували такі параметри: зміну маси зразків; 

температуру в зоні тертя; відносну вологість повітря. При цьому були задані 
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найбільш жорсткі режими, що відповідають роботі експериментальних 

деталей у рухомих з'єднаннях за екстримальних умов. Так, швидкість 

ковзання складала 0,03 м/с, навантаження 600 Н. Випробування 

здійснювалися протягом 150 годин (рис. 4.18). Відомо, що період 

припрацювання робочих поверхонь трибоспряжень є найбільш 

відповідальним у процесі всієї роботи. Тому у перші 10 годин випробувань 

зміну маси зразків реєстрували 2 рази, а далі – через кожні 25 годин роботи. 

Як видно із графіка (рис. 4.21) з початку і протягом 150 год  випробувань 

зношування зразків з ПКМ відбувалось стабільно і цей процес можна 

описати лінійною функцією. При цьому швидкість зношування 

складає 0,00307 г/год. 

Зростання температури в зоні контакту до 353 К відбувалося в перші 8 

годин роботи, що обумовлено припрацюванням спряження. В період часу 

випробувань від 8 до 50 годин спостерігали зниження температури з 353 К до 

313 
 
К, що є характерним для остаточного припрацювання та виходу на 

сталий режим роботи. 

 

Рис. 4.21. Динаміка зношування експериментальних зразків з УПА-6-30М 
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Динаміка температури в зоні тертя (рис. 4.22) після 50 годин (сталий 

режим роботи) корелюється з відносною вологістю повітря, що пов’язано з 

накопиченням вологи ПКМ УПА-6-30 з зовнішнього середовища. 

 
1 – температура в зоні тертя; 2 – вологість повітря 

Рис 4.22. Залежність температури в зоні тертя від відносної вологості повітря 

та напрацювання 

Результатами ресурсних випробувань доведено стабільність роботи 

елементів рухомих з'єднань виготовлених з ПКМ УПА-6-30 при експлуатації 

в режимі тертя без мащення. 

 

4.8. Результати дослідження триботехнічних характеристик і фізи-

ко-механічних властивостей полімерно-композитного матеріалу від вмі-

сту в ньому графіту 

 

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). 
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Вміст графіту, С % 

Рис. 4.23 – 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 

 

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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Висновки до четвертого розділу 

 

1. Встановлено, що використання в рухомих з'єднаннях, в яких одним з 

матеріалів є матеріали з ПКМ:  Nylon 66, Kocetal GF705 і PA6/6.6 R196-GF30 

забезпечують фрикційний режим експлуатації. 

2. В умовах примусового абразивного зношування доцільно 

використовувати ПКМ Nylon 66, що забезпечує відносну зносостійкість вищу 

на 39 % ніж зразок ПА-6-210КС і на 77 %, ніж Kocetal GF705. 

3. Не рекомендується застосовувати в якості абразивостійких 

матеріалів Kocetal GF705 і Kocetal К300. 

4. Для забезпечення стабільної роботи рухомих з’єднань машин і 

механізмів, що працюють в умовах тертя без змащування та за незначної 

кількості абразиву рекомендується застосовувати полімерний композит – 

УПА-6-30, який за питомого тиску p = 0,5 МПа і швидкості ковзання 

v= 0,785 м/с забезпечує мінімальний коефіцієнт тертя (f = 0,16), температуру 

в зоні тертя (Т = 313 К); знос сталевої спряженої деталі та власний знос, що 

на порядок є меншими за інші досліджувані зразки. Даний композит має 

стабільні показники при тривалій експлуатації. 

5. Встановлено оптимальну величину зазору в трибоспряженні –           

300 мкм, що забезпечує найменший знос деталей з полімерно-композитного 

матеріалу УПА-6-30. Найменше значення вагового зносу (6,4·10
-3

 г) отримано 

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

6. Термообробка матеріалу УПА-6-30 в середовищі мастила МС-20 при 

температурі T = 393 К та часі витримки t = 120 хв забезпечила максимальне 

зниження негативного впливу вологи на полімерно-композитний матеріал. 
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РОЗДІЛ 5 

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВИПРОБУВАНЬ ЕЛЕМЕНТІВ 

РУХОМИХ З'ЄДНАНЬ ПАРАЛЕЛОГРАМНОГО МЕХАНІЗМУ 

ПОСІВНИХ КОМПЛЕКСІВ ТА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАПРОПОНОВАНИХ ЗАХОДІВ 

 

5.1. Результати експлуатаційних випробування рухомих з'єднань 

паралелограмного механізму з використанням експериментальних 

деталей 

 

При досягненні напрацювання 1050 га виконано розбирання рухомих 

з’єднань паралелограмного механізму копіювання поверхні грунту 

укомплектованих сталевими деталями. Виявлені видимі значні сліди 

абразивного зносу, задири, вплив корозійних явищ (рис. 5.1). Шорсткість 

поверхонь відповідних деталей коливалась в межах 0,22…0,92 мкм, що 

пов’язано з пошкодженням поверхні при умові роботи без мащення. 

              

 

Рис. 5.1. Загальний вигляд серійних сталевих деталей рухомих з’єднань 

посівного комплексу Агро-Союз Turbosem II 19-60. 
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Знос деталей становив більше 1,0…1,5 мм. При цьому люфти у 

поперечній площині посівної секції знаходились в межах 6…9 см. В такому 

стані, серійні деталі рухомих спряжень підлягали заміні. 

Експериментальні деталі встановлювали на посівний комплекс Агро-

Союз Turbosem II 19-60, що знаходився в процесі ремонтно-відновлюваних 

робіт. Місце встановлення – ПрАТ «Агро-Союз», с. Майське 

Синельниківського району Дніпропетровської області. Час встановлення – 

19.04.2014-21.04.2014 рр. 

З 21 квітня 2014 р. розпочаті польові випробування експериментальних 

деталей, які тривали до 28 жовтня 2016 року (додаток Б). Протягом всього 

часу випробувань виконувалась сівба в агрегаті з трактором Case MX 310 

Magnum. 

Агрегат виконував сівбу наступних культур: ячмінь ярий, сидерати 

(гірчиця, люцерна, конюшина та ін.), соняшник, пшениця озима, ячмінь 

озимий, ріпак озимий. Технологія сівби – пряма в необроблений                

грунт (рис. 5.2). 

 

Рис. 5.2. Прямий посів пшениці озимої модернізованим  

посівним комплексом (осінь 2015 р.). Попередник – соняшник 

У відповідності до розробленої нової конструкції механізму 

копіювання [119, 120], виконано модернізацію рухомих з'єднань системи 
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копіювання поверхні грунту посівного комплексу Агро-Союз Turbosem II 19-

60 (рис. 5.3). 

 

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

6 – важіль опорного колеса 

Рис. 5.3. Точки модернізації рухомих з’єднань секції посівного комплексу 
 

За сезон 2014 року напрацювання посівного комплексу Агро-Союз 

Turbosem II 19-60 склало 9179,5 га (рис. 5.4), що в перерахунку на кожен 

сошник становить 152,9 га. Станом на кінець сезону 2015 року сумарне 

напрацювання склало 14 680 га і на 2016 – 17 251 га або в перерахунку на 

кожен сошник – 287,5 га. 

 

Рис. 5.4. Динаміка наробітку посівного комплексу з модернізованим 

механізмом копіювання за даними випробувань у 2014 році 

1893,4 

449,7 663,4 

1507 

4666 

1893,4 
2343,1 

3006,5 

4513,5 

9179,5 

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

7000 

8000 

9000 

10000 

Соняшник Сидерат Люцерна Ріпак 

озимий 

Пшениця 

озима 
Площа, га 

Сума площ, га 

П
л
о

щ
а 

сі
в
б

и
 F

 



133 

Загальна кількість експериментальних деталей рухомих з'єднань, 

встановлених на посівну секцію, становить 12 одиниць. Технічне 

обслуговування протягом всього терміну випробувань не проводилося. Це 

дозволило уникнути вимушених зупинок на 3…3,5 год. кожні 48 годин 

роботи (табл. 5.1) для проведення технічного обслуговування. 

Таблиця 5.1 

Порівняння накопичених (статистичних) даних по наробітку і 

трудомісткості ТО посівних комплексів 

Напрацювання, 

год. 

Напрацювання 

серійного 

агрегату, га 

Реальний 

напрацювання 

модернізованого 

агрегату, га 

Різниця, 

га 

Економія 

трудозатрат, 

люд.-год. 

Початок випробувань, квітень 2014 р. 

24 120 120 0 - 

48 240 240 0 3 

72 345 360 15 - 

96 465 480 15 6 

120 570 600 30 - 

144 690 720 30 9 

168 795 840 45 - 

-//- -//- -//- -//- -//- 

408 1920 2040 120 - 

432 2040 2160 120 27 

456 2145 2280 135 - 

480 2265 2400 135 30 

504 2370 2520 150 - 

528 2490 2640 150 33 

-//- -//- -//- -//- -//- 

Остаточні дані, зафіксовані у жовтні 2016 р. 

1752,1 15785 17521 1736 381,9 

 

На основі польових випробувань посівного комплексу протягом 3 років 

встановлено, що при наробітку 1752,1 год. агрегат з розробленим механізмом 

копіювання додатково знаходився в роботі 382 год. (у порівнянні з серійним 

варіантом) і обробив (засіяв) на 1736 га більше (додаток А). Максимальна 

урожайність пшениці озимої на полі, засіяному модернізованим посівним 

комплексом у 2015 році склала – 7,8 т/га; у 2016 – 9,7 т/га (додаток А). 
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З метою визначення ремонтопридатності, як важливого технологічного 

показника, що впливає на темп робіт, проведений експеримент із 

хронометражем технологічної операції заміни композитних деталей 

паралелограма. В процесі досліджень встановлено, що тривалість заміни 

композитних деталей модернізованого механізму копіювання складає 26 хв.; 

серійних – 59 хв. При заміні серійних деталей існує необхідність 

використання спецінструментів і спецобладнання (гідропресу, наставок та 

ін.). Встановлено, що заміна експериментальних деталей можлива в польових 

умовах, а серійних (сталевих) – ні. 

Одним з позитивних ефектів роботи розробленого механізму 

копіювання – відсутність (або знаходиться в межах похибки вимірювання) 

зносу сталевих деталей, що працюють в спряженні з деталями, 

виготовленими з ПКМ (рис. 5.5). 

 

а                                                         б 

а – деталі нижнього паралелограма; б – деталі шарніра опорного колеса 

Рис. 5.5. Елементи рухомих з'єднань розробленої системи копіювання 

посівного комплексу Агро-Союз Turbosem II 19-60 (напрацювання 9179,5 га) 

 

Як видно з рис. 5.5 внутрішня робоча частина рухомого з’єднання 

важеля має нормальну поверхню (рис. 5.5 б), відсутні подряпини та інші види 

пошкоджень. Під час комплектації посівного комплексу експериментальними 

деталями з метою забезпечення компенсації можливих негативних явищ (не 

співвісність, вібрації тощо) найбільш навантажені деталі і конічні втулки 
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були виконані розрізними (рис. 5.6 б). Загальний вигляд конструктивно 

змінених деталей наведено на рис. 5.6. 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

а – деталі нижнього важіля; б – деталі верхнього важіля; в – конічні втулки 

нижнього важіля; г – втулки розрізні 

Рис. 5.6. Загальний вигляд деталей, наданих на випробування 

 

Встановлено, що використання деталей, виготовлених з матеріалу 

УПА-6-30 у рухомих з'єднаннях паралелограмного механізму копіювання 

рельєфу дозволяє зменшити затрати праці на технічне обслуговування на 
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25% та підвищити темп робіт до 10 %, при якісному виконанні всіх 

агротехнічних вимог та регламентів (Додаток А). 

Відхилень в роботі посівного комплексу з модернізованим 

паралелограмним механізмом копіювання рельєфу не було зафіксовано, всі 

агротехнічні вимоги до сівби виконано. 

 

5.2 Визначення величини і характеру зношування 

експериментальних деталей рухомих з'єднань 

 

В результаті мікрометражу деталей рухомих з'єднань, проведеного 

після напрацювання посівних комплексів 17251 га, отримали наступні                 

дані (табл. 5.2). 

Таблиця 5.2 

Результати мікрометражу експериментальних деталей 

№ 
деталі 

Розмір, 
мм 

№ 
деталі 

Розмір, 
мм 

№ 
деталі 

Розмір, 
мм 

№ 
деталі 

Розмір, 
мм 

1 32,63 17 32,78 33 32,46 49 32,65 

2 32,65 18 32,71 34 32,34 50 32,49 

3 32,85 19 32,78 35 32,63 51 32,80 

4 32,67 20 32,48 36 32,49 52 32,64 

5 32,38 21 32,48 37 32,77 53 32,36 

6 32,67 22 32,45 38 32,85 54 32,49 

7 32,93 23 32,61 39 32,78 55 32,63 

8 32,27 24 32,87 40 32,54 56 32,56 

9 32,84 25 32,64 41 33,02 57 32,54 

10 32,37 26 32,92 42 32,85 58 32,37 

11 32,33 27 32,47 43 32,43 59 32,33 

12 32,97 28 32,39 44 32,46 60 32,38 

13 32,33 29 32,52 45 32,93 61 32,41 

14 32,37 30 32,46 46 32,76 62 32,69 

15 32,38 31 32,33 47 32,53 63 32,32 

16 32,53 32 32,41 48 32,55 64 32,51 
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У відповідності до отриманих даних середнє значення зносу всіх 

деталей складає 1,77 мм (номінальний розмір деталі – 34,35 мм). 

Середнє квадратичне відхилення знаходили за формулою: 

0,194  

Звідси коефіцієнт варіації дорівнює: 

0,194
0,109 0,3

1,77
 

Отже, знос деталей відбувається за нормальним законом розподілу. 

Перевірку узгодженості експериментального розподілення з 

теоретичним проводили за критерієм Колмогорова та Ліллієфорса із 

застосуванням математичної статистики за допомогою пакету прикладної 

програми «STATISTIСA 6». Графік розподілу зносу експериментальних 

деталей, виготовлених з УПА-6-30 наведено на рис. 5.7. 
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1 – гістограма величини зносу деталей, 2 – теоретична крива розподілу 

Рис. 5.7. Розподіл величини зносу експериментальних деталей, 

виготовлених з ПКМ 
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Результати розрахунків показали, що критерій Ліллієфорса λ < 0,01, 

критичне значення при рівні значимості 0,05 становить – 0,103, отже гіпотеза 

про нормальний закон розподілу підтверджується. 

Оцінку показників надійності при скорочених ресурсних 

випробуваннях виконували у відповідності з методикою наведеною в п.3.8. 

В результаті спостережень в умовах експлуатації за роботою посівних 

машин отримані випадково цензуровані дані відносно зносу в мм до 

припинення спостережень. Загальний варіаційний ряд напрацювань до 

припинення спостережень без відмов має вигляд приведений в табл. 5.2. 

Визначаємо розмах вибірки r: 

r = 33,1-32,3 = 0,8 (мм)  

Обравши кількість інтервалів k = 8, визначали довжину інтервалу в мм: 

(мм)
0,8

h = = 0,1
8  

Визначаємо межі інтервалів, по яких групують варіаційний ряд:  

minх = 32,3 мм;     1 (мм)х = 32,3 + 0,1 = 32, 4 ;  

                              2 (мм)х = 32, 4 + 0,1 = 32,5 ;  

                              3 (мм)х = 32,5 + 0,1 = 32,6 ;  
                                   . . . . . . . . . 

                               8 (мм)х = 32,9 + 0,1 = 33,0 .  

Підрахунок кількості наробітків до припинення спостережень nпі в 

кожному інтервалі виконуємо окремо і результати заносимо в таблицю 5.3 

(як і усі результати подальших розрахунків). 

Визначаємо значення відносної частоти (частості) ωi попадання 

наробітків в i-й інтервал. Згідно з отриманими даними, частість у першому 

інтервалі буде дорівнювати: 

1 = 7 / 64 = 0,1094 , 

Підраховуємо частість у другому інтервалі: 

2 = 11 / 57 = 0,1930  

Підрахунки частості по інших інтервалах виконуємо за аналогічною 

схемою, та заносимо до табл. 5.3. 
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Таблиця 5.3 

Оцінка емпіричної імовірності безвідмовної роботи експериментальних 

деталей 

№ 

інтер-

валу 

Межі 

интервалу, 

мм 
nп ωi θi ni Pi Piн 

1 32,3…32,4 7 0,1094 0,5145 60,3987 0,8841 0,7516 

2 32,4…32,5 11 0,1930 0,5268 51,2055 0,6942 0,5616 

3 32,5…32,6 15 0,3261 0,5492 37,7624 0,4184 0,2859 

4 32,6…32,7 8 0,2581 0,5372 26,7021 0,2931 0,1605 

5 32,7…32,8 6 0,2609 0,5377 19,7737 0,2041 0,0716 

6 32,8…32,9 7 0,4118 0,5659 13,0384 0,0945 0 

7 32,9…33,0 6 0,6000 0,6126 6,3246 0,0049 0 

8 33,0…33,1 4 - - - - - 
 

Розраховуємо параметр θ, який визначає частку напрацювання до 

припинення спостережень, які враховують по кожному з інтервалів під час 

визначення показників надійності: 

- у першому інтервалі:  

1

1- 1 - 0,1094
θ = = 0,5145;

0,1094
 

- у другому інтервалі: 

2

1- 1 - 0,1930
θ = = 0,5268.

0,1930
 

Підрахунки по інших інтервалах виконуємо аналогічно. 

Визначаємо кількість умовно випробуваних в кожному інтервалі 

об’єктів: 

- перший інтервал: 

1n = 64 - 0,5145 7 = 60,3987;  

- другий інтервал: 

2n = 64 - 7 - 0,5268 11 = 51, 2055,  

і т.д., результати розрахунків заносимо до таблиці 5.3. 
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Визначаємо ймовірність безвідмовної роботи експериментальних 

деталей з полімерно-композитного матеріалу: 

у першому інтервалі: 

1

7
Р 1 0,8841,

60,3987

 

у другому інтервалі: 

2

7 11
Р 1 1 0,6942,

60,3987 51, 2055
 

Підрахунки по інших інтервалах виконуємо за аналогічно. 

Визначаємо нижню довірчу межу імовірності. Еквівалентний об’єм 

вибірки дорівнює: 

n E 64 1 0,0049 Е 63,6 63.  

Для визначеного значення n = 63 та заданій довірчій імовірності α = 0,9 

[116, таблиця А.1 додатка А] вибираємо критичне значення статистики 

критерію Колмогорова, яке дорівнює 
o

nD α = 0,1325.  

Нижня довірча межа імовірності безвідмовної роботи у першому 

інтервалі складає: 

1нР 0,8841 0,1325 0,7516,  

у другому інтервалі:  

2нР 0,6942 0,1325 0,5616,  

і т.д. Результати розрахунків заносимо до табл. 5.3. 

На основі експлуатаційних випробувань встановлено, що при 

напрацюванні посівного комплексу Агро-Союз Turbosem II 19-60 – 17251 га, 

середній знос експериментальних деталей становить 1,77 мм. Проведено 

аналіз визначених показників надійності при скорочених випробуваннях. В 

першу чергу це ймовірність безвідмовної роботи експериментальних деталей 

з полімерно-композитного матеріалу: для першого інтервалу (32,3…32,4 мм) 

– 0,88, для другого (32,4…32,5 мм) та третього (32,5…32,6 мм) – 0,69 та 0,42 

відповідно. 
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5.3 Визначення ресурсних характеристик експериментальних 

деталей, встановлених у рухомих з'єднаннях паралелограмного 

механізму посівного комплексу 

 

Для першого інтервалу напрацювання (9179,5 га) середнє значення 

зносу у відповідності до наведеної формули становить 0,967 мм, для другого 

(17521 га) – 1,771 мм. 

Середня інтенсивність зношування експериментальних деталей 

дорівнює: 

д1

0,967
І 0,0001053 мм / га

9179,5  

д2

1,771
І 0,0001010 мм / га

17521  
Середнє квадратичне відхилення: 

1
0,272 мм

U

 

2
0,194 мм

U  

Тоді: 

2 2

0,967 9179,5 1,771 17521
0,000102

9179
мм / га

,5 17521
UІ

2 2

0,272 9179,5 0,391 17521
0,000015

9179
мм / га

,5 17521І  

На основі визначених даних розраховували ресурс: 

2,0
18810 га

0,000102 0,000 0,28810 415
T  

Середнє значення ресурсу: 

2
20588 га

0,000102
T  

При середньостатистичному сезонному навантаженні посівних 

комплексів Агро-Союз Turbosem II 19-60  3…4 тис. га, загальний термін 

експлуатації експериментальних деталей складе не менше 4 роки, що як 

мінімум у вчетверо вище у порівнянні із серійними. 
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5.4. Техніко-економічна ефективність використання 

експериментальних деталей у рухомих з'єднаннях паралелограмного 

механізму 

 

Основними експлуатаційними показниками роботи агрегатів є: 

продуктивність, витрати робочого часу, паливно-мастильних матеріалів, 

питомі експлуатаційні і приведені затрати. 

Техніко-економічну ефективність визначали шляхом порівняння 

показників існуючого агрегату (базового) з запропонованим. 

Вихідними даними для розрахунку річного економічного ефекту є 

показники, наведені в таблиці 5.4. 

Таблиця 5.4 

Вихідні дані для розрахунку техніко-економічних показників 

Показники 
Варіанти 

базовий запропонований 

Вид роботи, що виконується Сівба 

Склад агрегату  Case MX 310+ 

Агро-Союз 

TURBOSEM II 

19-60 

Case MX 310+ 

Агро-Союз 

TURBOSEM II 

19-60 Composite 

Обсяг роботи Q (планове річне 

навантаження), га 
6000 6460 

Середній темп робіт агрегату у 

розрахунку на годину робочої зміни, 

га/год. 

6,6 7,1 

Витрата палива gп, л/га 6,5 6,2 

Балансова вартість агрегату Б, грн. 3000000 3240000 

Тривалість зміни Тзм, год. 7 7 

Кількість обслуговуючого персоналу 

Кпр, осіб 
1 1 

Комплексна ціна 1 кг пального Цк, грн. 30 30 
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Проведемо розрахунки експлуатаційних витрат посівних агрегатів   

Агро-Союз TURBOSEM II 19-60 в парі з трактором Case MX 310, 

укомплектованого серійними та запропонованими деталями. 

Питомі експлуатаційні витрати посівного агрегату визначали за 

формулою: 

, 

де,  – вартість паливно-мастильних матеріалів, грн./га; 

 – оплата праці персоналу, який обслуговує агрегат, грн./га. 

 – сума витрат на реновацію, капітальний і поточний ремонт, технічне 

обслуговування, зберігання, заміну шин, грн./га. 

Вартість паливно-мастильних матеріалів знаходили за формулою: 

 

де  – комплексна ціна 1 кг палива; 

 – витрата палива, л/га (для  Case MX 310=6,5 л/га); 

 – коефіцієнт який враховує індексацію цін на паливо (К=1). 

Визначали вартість ПММ для двох варіантів: 

 = 30 · 6,5 · 0,83 · 1 = 161,85 грн./га 

 = 30 · 6,2 · 0,83 · 1 = 154,38 грн./га 

Питомі експлуатаційні витрати визначали за формулою: 

 = 
100

прм том змm рм

ім рік рік

зм н н

С С СБ a
К

n G G
, 

де –  – відповідно балансова вартість (грн.) та норма відрахувань на 

реновацію машини (%), норму амортизаційних відрахувань на трактор та 

посівний комплекс приймаємо – 11 %. 

 – відповідно питомі нормативні витрати на поточний ремонт, 

технічне обслуговування, зберігання зчіпки, (грн). Для модернізованого 

агрегату витрати на ТО зменшаться з 8,5 до 4,5 відсотків, за рахунок 

відсутності проведення ТО модернізованих спряжень; 
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 – річне нормативне завантаження (нормо-змін) та річне 

завантаження агрегату (га). 

Фактична балансова вартість серійної машини – 3000000 грн., 

експериментальної: 3240000 грн. (додатково необхідно витратити 240000 на 

проведення модернізації в умовах спеціалізованої дільниці). 

При використанні серійного комплексу маємо: 

=
3000000 11 255000

1
100 130 6000 6000

 = 49,92 грн/га 

При використанні комплексу з модернізованим паралелограмним 

механізмом копіювання:  

= 
3240000 11 145000

1
100 130 6460 6460

= 22,86 грн/га 

Оплату праці обслуговуючого персоналу розраховували за формулою: 

 
1,49 1,02нк мех м

з

е

м

х зК m f К

W
, грн/га 

де 1,49 і 1,02 – коефіцієнти, які беруть до уваги при нарахуванні оплати 

праці; 

 – коефіцієнт, який передбачає класність механізаторів. Приймаємо 

коефіцієнт 1,2 для трактористів-машиністів першого класу; 

 – кількість трактористів-машиністів; 

 – оплата праці за змінну норму (тарифні ставки) виробітку відповідно 

трактористам машиністам, грн../зм.; 

 – змінна продуктивність серійного посівного агрегату, дорівнює 46,2 га,  

з модернізованим паралелограмним механізмом копіювання – 49,7; 

 – коефіцієнт збільшення оплати праці за рахунок інфляції,          

приймаємо  = 1. 

Підставивши наведені дані маємо: 

 
1,49 1,2 1 200 1,02 1

46,2
 = 7,89 грн/га 
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1,49 1,2 1 200 1,02 1

49,7
 = 7,33 грн/га 

Розраховуємо питомі експлуатаційні витрати посівного агрегату. 

Для базового: 

 161,85 49,92 7,89  = 219,66 грн/га 

Для запропонованого: 

154,38 22,86 7,33  = 184,57 грн/га 

Величину капітальних вкладень визначали за формулою: 

грн
 ,  

100 га

м рмсер

рік

н

Б а
К

G
 

При експлуатації серійного посівного агрегату маємо: 

3000000 10
50 /

100 6000
грн га  

Величина капітальних вкладень при експлуатації посівного агрегату з 

модернізованим паралелограмним механізмом копіювання: 

 
3240000 10

50,15 грн / га
100 6460

 

Приведені витрати розраховували за формулою: 

, грн/га 

де Е = 0,15 – нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень. 

При використанні серійного посівного комплексу маємо: 

219,66 0,15 50  = 227,16 грн/га 

При використанні запропонованого посівного комплексу: 

184,57 0,15 50,15 = 192,09 грн/га 

Отже, економічний ефект на 1 га складе: 

 = 227,16 192,09 35,07 грн/га 

При завантаженні модернізованого комплексу 6460 га/рік, річний 

економічний ефект від впровадження складе: 

227,16 192,6460 ( 09) 226552,2рік

еф в

п

в

бЕ F П П грн 
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Термін окупності капітальних вкладень: 

То = К / П 

Термін окупності капітальних вкладень: 

То = 240000,0 / 226552,2 = 1,06 років 

Отримані показники заносимо в таблицю 5.5. 

Таблиця 5.5 

Техніко-економічна ефективність роботи 

Показник 
Одиниця 

виміру 

Варіант 

Базовий Запропонований 

Склад агрегату - 

Case MX 310 

Агро-Союз 

TURBOSEM II 

19-60 

Case MX 310 

Агро-Союз 

TURBOSEM II 

19-60 Composite 

Продуктивність агрегату  6,6 7,1 

Балансова вартість агрегату: грн 3000000 3240000 

Сума витрат на реновацію, 

ремонт та ТО 
грн/га 42,50 22,44 

Вартість ПММ грн/га 161,85 154,38 

Оплата праці грн/га 7,89 7,33 

Експлуатаційні витрати грн/га 219,66 184,57 

Величина капітальних 

вкладень 
грн/га 50 50,15 

Приведені витрати грн/га 227,16 192,09 

Питомий економічний ефект грн/га - 35,07 

Річний економічний ефект грн - 226552,2 

Термін окупності капітальних 

вкладень: років - 1,06 

 

Крім того додатковий економічний ефект від впровадження 

трибоспряжень з ПКМ дозволить підвищити врожайність на 2…4 ц/га. Це 

можливо за рахунок підвищення рівномірності вкладання насіння на задану 

глибину та, як наслідок отримання більшої кількості одновікових рослин на 

полі, що в свою чергу дозволяє мінімізувати негативний вплив хімічних 

засобів захисту рослин. 
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Якщо врахувати той факт, що за рахунок підвищення рівномірності 

сівби врожайність збільшиться на 3 ц/га, то при загальній площі 

вирощування близько 6000 га, маємо додатковий валовий збір 1800 т. При 

середній ціні реалізації 4000 грн/т , маємо економічний ефект від 

реалізації 7200000 грн. 

Техніко-економічними розрахунками встановлено, що економічний 

ефект від експлуатації, модернізованого паралелограмного механізму 

експериментальними деталями з ПКМ, посівного комплексу Агро-Союз 

TURBOSEM II 19-60 в агрегаті трактором Case MX 310, складає 218541 грн. 

Вартість модернізації посівного комплексу Агро-Союз TURBOSEM II 19-60 в 

умовах спеціалізованого підприємства – 240000 грн. Термін окупності 

додаткових капіталовкладень – 1,06 року. Якщо врахувати збільшення 

валового збору врожаю на 3 ц/га за рахунок підвищення якості сівби, то 

термін окупності додаткових капітальних вкладень – в рази менший. 

 

5.5. Рекомендації виробникам та споживачам посівного комплексу 

з модернізованим паралелограмним механізмом копіювання підвищеної 

довговічності 

 

Теоретичні та експериментальні дослідження підвищення 

довговічності рухомих з’єднань паралелограмного механізму копіювання 

поверхні дають можливість розробити ряд рекомендацій виробникам та 

споживачам посівної техніки. 

Рекомендації виробникам: 

- для зменшення матеріалоємності рухомих спряжень механізмів 

копіювання посівних комплексів та трудомісткості технічного 

обслуговування доцільно впроваджувати розроблені деталі з ПКМ, зокрема 

УПА-6-30; 
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- при впровадженні в конструкцію спряження “ПКМ-сталь” у рухомих 

з'єднаннях не потрібно забезпечувати конструкторський захист від 

абразивного зовнішнього середовища; 

- після впровадження запропонованих ПКМ у рухомі спряження 

необхідно вилучити регламент технічного обслуговування цих спряжень з 

документації планово-запобіжної системи технічного обслуговування 

посівних комплексів; 

- забезпечувати зазор у трибоспряженнях паралелограмного механізму 

копіювання рівний 300 мкм; 

- організовувати повторну переробку вибракуваних деталей 

паралелограмного механізму копіювання виготовлених з ПКМ УПА-6-30. 

Рекомендації споживачам: 

- після встановлення експериментальних деталей в рухомі з'єднання 

паралелограмного механізму копіювання, необхідно після напрацювання 

перших 250 га виконати контрольно-регулювальні роботи; 

- не передбачається технічне обслуговування (мащення) 

модернізованих рухомих спряжень у процесі експлуатації; 

- зберігання модернізованого посівного комплексу необхідно 

виконувати під навісами або в ангарі; 

- виконувати перевірку технічного стану після зняття із зберігання. Не 

допускаються люфти посівної секції більше 5 см; 

- забезпечувати збір і передачу вибракуваних деталей, з ПКМ            

УПА-6-30, виробникам для подальшої переробки. 

 

Висновки до п’ятого розділу 

 

1. Встановлено позитивний ефект відсутності (або знаходження в 

межах похибки вимірювання) зносу сталевих деталей рухомих з’єднань, що 

працюють в спряжені з ПКМ. 
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2. Середнє значення ресурсу експериментальних деталей в шарнірах 

паралелограмного механізму копіювання посівних комплексів Агро-Союз 

Turbosem II 19-60 складає 20588 га. 

3. Визначено середнє значення зносу експериментальних деталей – 

1,77 мм та інтенсивність їх зношування – 1,01×10
-4

 мм / га. 

4. Встановлено, що знос деталей з ПКМ УПА-6-30 у рухомих 

з'єднаннях механізму копіювання відбувається за нормальним законом 

розподілу (  = 0,109), що дозволяє з високою точністю прогнозувати їх 

ресурс. 

5. Виконано перевірку узгодженості експериментального розподілу з 

теоретичним за критерієм Колмогорова. Підтверджено, що розподіл 

відбувається за нормальним законом. Проведений аналіз показників 

надійності при скорочених випробуваннях. Визначено ймовірність 

безвідмовної роботи експериментальних деталей з полімерно-композитного 

матеріалу. 

6. За результатами польових випробувань елементів рухомих з’єднань 

механізму копіювання посівного комплексу встановлено, що отримане 

значення ресурсу 20558 га перевищує показники серійних деталей в 4 рази. 

7. Прямий річний економічний ефект від експлуатації посівного 

комплексу з модернізованим паралелограмним механізмом копіювання 

становить 226552,2 грн. Термін окупності додаткових капіталовкладень – 

1,06 року. 
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ЗАГАЛЬНІ 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. 
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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. 

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 
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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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