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Порівняльний прогноз ресурсу та якості роботи 
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Зуби борін  

з різними характеристиками носка 
 

Виробник – ТОВ «Українське конструкторське бюро  

трансмісій і шасі» (ТОВ «УКБТШ») 
вул. Маршала Батицького, буд. 4,  м. Харків, 61038 

 
За останні роки в Україні суттєво збільшилося валове виробництво продукції рослинницт-

ва. Поряд з використанням нових технологій одним з трендів є значне використання традиційних, 

про що свідчить продаж плугів. При основному  плужному обробітку з обертанням шару ґрунту 

важливою операцією є закриття вологи. За таких умов, що особливо актуально при   змінах кліма-

ту, додатково зростає значущість використання борін в яких основний робочий елемент – зуб, що 

визначає якість і надійність роботи знаряддя. 

Носок зуба – найбільш абразивно навантажена його частина. Її зносостійкість визначає ре-

сурс, який є похідною параметрів і характеристик зуба. Складовими елементами зуба борони є ос-

нова 1, носок 2, хвостовик з різзю 3, фіксатор 4, ребра - робоче 5 та пасивне 6, грані - робоча 7 та 

пасивна 8. Параметрами зуба є кути загострення (конфігурації носка   та  , входження носка в 

грунт  ; розкриття борозни  ; довжина а та ширина в   перерізу профілю основи, висота носка Н). 

Крім наведених параметрів, важливою характеристикою зуба, що впливає на ресурс, є його твер-

дість 
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 Умови випробувань:  лабораторні випробування шляхом імітації дії абразиву (піску) на 

робочу грань зуба в області на висоті  10 мм вище носка. 

 

Режим роботи: дія на всі 4 зуба з однаковим тиском, однаковою подачею кількості абрази-

ву та відстанню переміщення до робочої грані.  

 

Критерії оцінювання:  прогнозований ресурс та працездатність носка зуба по 3-х перері-

зах:  при збереженні високої якості роботи в сегменті носка зуба висотою  0 – 10 мм (загострення); 

при забезпеченні прийнятої якості роботи в сегменті висото 10 - 20 мм (заокруглення); при низь-

кий якості роботи та повній втраті працездатності в сегменті висотою 20 – 30 мм (втрата конфігу-

рації). 

 

Технічні параметри зубів 
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Конфігурація 
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1 
ромб   

19,5 14,5 
гострий вузький 

твердий 
30,0 145 18 65 

48 (твер-

дий) 

2 
ромб  

23,1 17,4 
загострений широ-

кий твердий 
30,0 150 19 59 

48 (твер-

дий) 

3 

ромб  

22,4 16,0 

гострий середньо-

широкий та серед-

ньотвердий 

30,0 152 15 65 
39 (твер-

дий) 

4 
ромб  

24,2 16,2 
гострий середньо-

широкий твердий 
30,0 150 15 70 

48-49 (тве-

рдий) 
                                   

 

 

Схема лабораторної установки для локальної 

дії  абразивом на  нерухомий носок зуба. 

 

 

Загальний вигляд носків зубів 

 після 3-го етапу абразивної дії                                                                 

(від збоку) 
 

                               

 

 

1 – компресор 
2 – манометр 

3 – калібрована 

трубка 
4 – ємність з 

 абразивним піском 

 5 – штатив 
 6 – тримірна  

 система кріплень 

 7 – зуб 
 8 – нерухома 

ланка (станина) 

 9 – циклон  
10 – збірна ємність  

відпрацьованого 

 абразиву 
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Коментарі 

Порівняльний прогноз ресурсу сегментів носка зуба на його пошарових горизонтальних пере-

різах висотою 0-10 мм; 10-20 мм; 20-30 мм за методом прискореного зношення локальною дією аб-

разиву свідчить, що найбільший ресурс у всіх сегментах пошарових перерізів прогнозують зуби 2-ї 

партії, при цьому: 

- в сегменті 0–10 мм вони найдовше тримають загострення, що забезпечує якісну роботу, а 

зуби інших партій прогнозують в 1,4…2,3 рази менший ресурс; 

- ресурс зубів в сегменті 10-20 мм,  з появою  заокруглення носка, дозволяє забезпечити при-

йнятну якість роботи і буде зберігатися на зубах 2-ї партії довше порівняно з  іншими партіями  в 

1,2… 1,7 разів; 

- в сегменті 20-30 мм, де має місце  прогнозована втрата конфігурації, що відповідає різко-

му погіршенню якості роботи, зуби 2-ї партії є більш стійкими порівняно з  іншими  в 1,1…1,5 рази. 

Відповідно до сказаного рейтинг прогнозу відносного ресурсу досліджених зубів розподіля-

ється в послідовності: 1 місце – 2 партія, 2 і 3 місце – 4 і 3 партії (практично наближений ресурс), 

4 місце – 1партія. 

 

Резюме 

Ресурс досліджуваних зубів майже на 2/3 залежить від геометричних чинників, 

пов’язаних з параметрами ромбовидного профілю основи і гостроти носка та приблизно на 1/3 

від твердості. 

Виробники сільсьгосподарської техніки пропонують зуби з різними характеристиками , 

що задовольняють вимоги та фінансові спроможності споживачів: і тих, що інтенсивно вико-

ристовують борони і часто змінюють зуби, і  тих, що практикують ситуативне використання 

борін - чим підтверджується можливість  вибору прийнятного ресурсу. 
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