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Capitolul 1 

 

ANALIZA REGIMURILOR DE FUNCŢIONARE  
ALE MOTOARELOR DE PE TRACTOARE 

 
1.1. Indicii de exploatare ai motorului 

Cunoaşterea indicilor de exploatare ai motorului serveşte la aprecierea modului de 
comportare a tractorului. 

Indicii de exploatare ai motorului sunt: 
- puterea efectivă a motorului, în CP; 
- turaţia arborelui motor, în rot/min; 
- momentul motor, în daNm; 
- consumul orar de combustibil, în kg/h; 
- consumul specific de combustibil, în g/CPh. 
Între aceşti indici există o strânsă legătură astfel încât prin schimbarea din anumite 

cauze a valorii unui anumit indice, se modifică şi valoarea celorlalţi indici. De aceea este 
necesar ca exploatarea motorului să se facă de aşa natură încât valoarea pe care au avut-
o la început aceşti indici să se păstreze un timp cît mai îndelungat. Aceasta se realizează 
prin aplicarea corectă şi la timp a întreţinerilor tehnice şi reparaţiilor. 

Puterea efectivă pe care o dezvoltă motorul influenţează asupra productivităţii 
agregatelor agricole. La motoarele care au fost folosite mai mult timp, datorită uzurii, 
puterea efectivă se micşorează iar consumul de combustibil se măreşte. De aceea este 
necesar să se verifice la timp starea tehnică a motorului pentru a realiza o productivitate 
ridicată şi a micşora preţul de cost al lucrărilor executate. 

Folosirea cît mai completă a puterii motorului în agregatul format din tractor şi 
maşini agricole, asigură obţinerea unor productivităţi ridicate şi a unui consum mai mic de 
combustibil raportat la unitatea de suprafaţă. 

După executarea reparaţiei motorului, se verifică valorile puterii efective, turaţiei, 
momentului motor, consumului orar şi a consumului specific de combustibil. Această 
verificare se face pe bancul de rodaj cu ajutorul frânelor care pot fi: hidraulice, mecanice 
sau electrice.  

La determinarea puterii cu ajutorul frânei hidraulice, lucrul mecanic dezvoltat de 
motor este absorbit de frecarea paletelor rotorului frânei cu apa. 
 

1.2. Caracteristica de regulator 

 Calităţile dinamice şi economice ale motorului în diferite regimuri de funcţionare se 
apreciază prin caracteristica de regulator ridicată pe baza datelor experimentale obţinute 
la bancul de probă.  
 Caracteristica de regulator cuprinde curbele de variaţie ale indicilor motorului: 
puterea efectivă Pe, momentul motor Mm, turaţia arborelui motor n, consumul orar de 
combustibil Gh  şi consumul specific de combustibil gs. 
 În exemplul următor se prezintă modul de determinare a indicilor de exploatare ai 
unui motor D-110. Pentru determinarea indicilor de exploatare ai motorului s-a folosit 
instalaţia pentru rodat şi încercat motoare IRIM-150. Pe această instalaţie s-a rodat şi s-a 
verificat un motor reparat D-110 (motorul tractorului U-650M).  
 Frâna hidraulică a instalaţiei IRIM-150 este prezentată în figura 1.1. 
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Fig. 1.1. Frâna hidraulică a instalaţiei IRIM-150 

1-carcasa frânei; 2-arborele cântarului; 3-ac indicator; 4-cadran; 
5-amortizor hidraulic; 6- robinet de alimentare; 7-contragreutate; 8-cuplaj. 

 
 Pentru determinarea puterii dezvoltate de motorul Diesel, se introduce apă în 
carcasa frânei. Forţa de frecare dintre paletele rotorului frânei şi apă determină rotirea 
carcasei frânei cu nu anumit unghi a cărui valoare depinde de turaţia rotorului şi nivelul 
apei din carcasa frânei. Valoarea forţei de frecare se citeşte pe cadranul gradat în daN. 
 La mersul în gol arborele motorului nu antrenează rotorul frânei şi deci motorul nu 
are de învins nici o rezistenţă exterioară ceea ce face ca puterea efectivă consumată să 
fie egală cu zero. În acest caz acul indicator va indica pe cadran diviziunea zero. Turaţia 
motorului va avea valoarea cea mai mare.  
 Cu ajutorul robinetului de alimentare se introduce apă în carcasa frânei asigurându-
se astfel un anumit grad de încărcare al motorului. Apa antrenată de paletele rotorului 
tinde să rotească carcasa frânei. Rotirea carcasei este frânată de contragreutatea 7 (figura 
1.1), folosită pentru echilibrare. În timpul determinărilor se asigură motorului turaţia 
constantă prin menţinerea apei din interiorul carcasei frânei la acelaşi nivel. 
 Puterea consumată de frână în timpul funcţionării motorului depinde de nivelul apei 
din interiorul carcasei frânei. Prin creşterea nivelului apei se măreşte gradul de încărcare 
al motorului, iar motorul trebuie să dezvolte o putere efectivă mai mare. 
 Calităţile dinamice şi economice ale motorului D-110 în diferite regimuri de 
funcţionare se apreciază prin caracteristica de regulator ridicată pe baza datelor 
experimentale obţinute la bancul de probă (tabelul 1.1). 

După fixarea motorului D-110 pe instalaţia de rodat şi încercat motoare,  înainte de 
începerea determinărilor, acesta s-a  pornit şi a funcţionat în gol până ce a ajuns la 
temperatura normală corespunzătoare regimului de sarcină nominală, după care s-a trecut 
la efectuarea determinărilor necesare pentru trasarea caracteristicii de regulator. 

Prima determinare s-a făcut la regimul de mers în gol al motorului, corespunzător 
turaţiei maxime. Celelalte încercări s-au făcut încărcând succesiv motorul cu sarcini 
corespunzătoare puterii efective egală ca valoare cu 0,25; 0,5 şi 0,75 din puterea efectivă 
maximă. Pentru a scoate în evidenţă punctul de inflexiune al curbei puterii şi aspectul 
ramurii fără regulator a caracteristicii, sarcina s-a mărit treptat în apropierea puterii efective 
maxime. 
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Încărcarea motorului s-a făcut prin introducerea apei în corpul frânei hidraulice. De 
nivelul apei din corpul frânei hidraulice depinde rezistenţa la rotaţie a rotorului frânei şi prin 
urmare şi încărcarea motorului. De aceea încărcarea succesivă a motorului s-a făcut 
mărind treptat cantitatea apei din interiorul frânei, până la limita de funcţionare în regim de 
suprasarcină maximă, când motorul a prezentat tendinţa de oprire. 

Rotirea carcasei frânei sub influenţa rotorului şi a apei este frânată de 
contragreutatea folosită pentru echilibrare. Contragreutatea este astfel dispusă faţă de 
punctul de oscilaţie, încât pentru un braţ de 716,2 mm încărcat cu 1 daN, acul indicator se 
deplasează pe cadran cu o diviziune. 

Relaţia cu care se calculează puterea efectivă în funcţie de forţa F citită pe cadranul 
frânei şi turaţia n a arborelui motor (măsurată cu ajutorul tahometrului) se stabileşte 
plecând de la formula: 
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în care: 
Mm este momentul motor, în daNm; 

 - viteza unghiulară; 
n - turaţia, în rot/min. 
 
Din relaţia (1.1) rezultă: 
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respectiv:  
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Momentul motor al arborelui motor tinde să rotească carcasa frânei însă este 
echilibrat de momentul produs de greutatea de echilibrare adică: 
 

    lFMm       (1.4) 

unde: 
F este forţa citită pe cadranul frânei, în daN; 
l - lungimea braţului de echilibrare luată faţă de punctul de oscilaţie şi 

egală cu 0,7162 m. 
Din cele arătate rezultă: 
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În cadrul încercărilor, pentru fiecare încărcare, după ce se uniformizează mersul 
motorului se determină: 

1. turaţia arborelui motor cu ajutorul tahometrului, în rot/min; 
2. numărul de diviziuni de pe cadranul frânei hidraulice arătat de acul 

indicator, în daN; 
3. volumul de combustibil V consumat de motor din vasul gradat,  

în timpul t cît a durat fiecare determinare; 
4. timpul t cît durează determinarea, în s. 
 
În afară de acestea, la fiecare determinare se notează indicaţiile aparatelor de la 

pupitrul de comandă. Aceste indicaţii servesc pentru aprecierea condiţiilor în care a avut 
loc determinarea. 
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Cu ajutorul valorilor citite n, F, V, t se calculează indicii motorului folosind 
următoarele relaţii: 

 
1. Puterea efectivă dezvoltată de motor: 
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  , [CP];     (1.6) 

2. Momentul motor al arborelui cotit: 
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3. Consumul orar de combustibil: 

    
t

V
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 63  [kg/h];    (1.8) 

unde:  este greutatea specifică a combustibilului folosit, în g/cm3 . 
 

4. Consumul specific de combustibil este dat de relaţia: 
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Valorile obţinute din calcul, folosind relaţiile de mai sus, sunt centralizate în  tabelul 
1.1, care cuprinde indicii motorului D-110 al tractorului U-650M. 

 
 

Tabelul 3.1 

Valorile indicilor motorului D-110 determinate la instalaţia IRIM-150 

Indicii de  
exploatare 

Turaţia motorului (rot/min) 

2000 1900 1800 1700 1600 1400 1200 1100 1000 

Pe [CP] 0 48 65 61 58 56 51 47 42 

Me [daNm] 0 10,2 25,8 26,2 27,4 28,8 29,5 29,2 29 

Gh [kg/h] 5 9,4 10,8 10,5 10,2 9,6 8,8 8,2 7,8 

gs [g/CPh]  223 175 178 179 180 182 183 186 

 
 Pe baza datelor din tabelul 1.1 s-a trasat caracteristica de regulator a motorului D-
110 (figura 1.2). 
 
 Din tabelul 1.1 şi din figura 1.2 se deosebesc următoarele regimuri de funcţionare 
ale motorului: 
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Fig.1.2. Caracteristica de regulator a motorului D-110 

 
  1. Regimul de funcţionare în gol (fără sarcină) la turaţia maximă a motorului 
(2000 rot/min). La acest regim puterea efectivă Pe şi momentul motor Me sunt egale cu 
zero, consumul specific de combustibil tinde spre infinit. 
 

 2. Regimul de funcţionare în sarcină nominală la turaţia nominală a motorului (1800 
rot/min).   La acest regim de funcţionare motorul dezvoltă   puterea maximă (65 CP), 
momentul motor are valoarea nominală de 25,8 daNm, consumul specific de combustibil 
are valoarea minimă de 175 g/CPh iar consumul orar de combustibil are valoarea maximă 
de 10,8 kg/h.  
 

 3. Regimul de suprasarcină caracterizat prin valoarea maximă a momentului motor 
de 29,5 daNm, la turaţia motorului de 1400 rot/min. Puterea motorului scade iar consumul 
specific de combustibil creşte. 
 

 4. Regimul de suprasarcină maximă caracterizat prin turaţia ns la care mai este 
posibilă funcţionarea stabilă a motorului. Prin încărcarea peste acest regim motorul se 
opreşte. Funcţionarea motorului în regim de suprasarcină nu este permisă decât în cazul 
unei funcţionări de scurtă durată, necesară învingerii variaţiilor temporare ale rezistenţei 
maşinilor agricole din agregat. 
 

 Din cele arătate rezultă că regimul de funcţionare la sarcina nominală este cel mai 
indicat deoarece puterea dezvoltată de motor are valoarea maximă iar consumul specific 
de combustibil are valoarea minimă. 
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Capitolul 2 
 

DINAMICA AGREGATELOR AGRICOLE 
 

2.1. Clasificarea agregatelor agricole 

Agregatul agricol este mijlocul de bază în mecanizarea proceselor producţiei 
agricole şi reprezintă o îmbinare a sursei de energie cu una sau mai multe maşini agricole. 
El poate efectua una sau mai multe lucrări agricole în acelaşi timp. 

 

În funcţie de modul de executare a lucrărilor agricole, agregatele se împart în:  
a. agregate mobile (de tracţiune) care execută lucrările prin deplasarea pe teren;  
b. agregate staţionare care execută lucrările agricole fără a se deplasa pe teren.  
 

După denumirea lucrărilor efectuate, agregatele se împart în agregate de arat, 
semănat, prăşit, recoltat etc.  

 

După numărul de lucrări pe care le execută, agregatele se împart în agregate 
simple şi agregate complexe.  

Agregatul simplu este format din una sau mai multe maşini agricole de acelaşi fel, 
destinat să efectueze o singură lucrare agricolă. De exemplu, agregatul de arat, semănat, 
cultivat etc.  

Agregatul complex este format din mai multe maşini diferite, având ca scop 
efectuarea în acelaşi timp a unui complex de lucrări, care după natura lor se succed. De 
exemplu, agregatul de arat şi grăpat, agregatul de cultivat, grăpat şi semănat etc.  
 

În funcţie de natura energiei folosite, agregatele se împart în agregate acţionate de 
energia mecanică, electrică sau pneumatică.  

În cazul când pe şasiul maşinii agricole se montează un motor care pune în mişcare 
atât organele active ale maşinii cât şi ale sistemului de deplasare, agregatul se numeşte 
autopropulsat.  

 

După felul în care maşinile agricole se ataşează la tractor, agregatele se împart în 
agregate tractate, purtate şi semipurtate.  

Agregatele tractate sunt acelea la care maşina agricolă este articulată cu bara de 
tracţiune a tractorului şi este prevăzută cu organe de deplasare care preiau asupra lor 
toată greutatea maşinii agricole.  

Agregatele purtate se caracterizează prin aceea că maşina agricolă este purtată pe 
tractor, fără să aibă organe proprii de deplasare. 

La agregatele semipurtate, maşina agricolă se sprijină atât pe tractor cît şi pe 
organele proprii de deplasare. Din această cauză o parte din greutatea maşinii este 
preluată de tractor, iar cealaltă parte revine roţilor ei.  

Tractoristul şi ceilalţi muncitori care deservesc maşinile agricole, formează 
personalul agregatului. Numărul de muncitori care deservesc agregatul determină gradul 
de mecanizare al lucrării efectuate. 

 

2.2. Parametrii de exploatare ai tractorului 
 

 2.2.1. Forţa de rezistenţă la deplasarea în gol a tractorului 

În timpul deplasării tractorului asupra fiecărei roţi acţionează o parte din greutatea 

tractorului reprezentată prin forţa rG  precum şi forţa dF  necesară de a propulsa roata 

tractorului, ambele aplicate în centrul roţii, a căror rezultantă este dR  (figura 2.1). 
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Fig. 2.1 

             rdd GFR                (2.1) 

 În zona de contact „C” a roţii cu 

solul apare reacţiunea lR  egală şi de 

sens contrar cu rezultanta dR , 

reacţiune care are punctul de aplicaţie 

la distanţa xa  de verticala ce trece prin 

centrul roţii. Prin descompunerea 

reacţiunii lR  după o direcţie verticală şi 

una paralelă cu suprafaţa solului se 

obţin componentele xR  şi yR . 

 

           yxl RRR                (2.2) 

 

 Componenta xR  se numeşte rezistenţă la rulare (la autodeplasare) a roţii, 

componenta yR  este reacţiunea solului asupra roţii iar distanţa xa  caracterizează 

frecarea prin rostogolire a roţii. 

 Din condiţia de echilibru rezultă că xd RF   şi yr RG  .  

 Din ecuaţia de momente faţă de punctul O rezultă: 

  xyyx aRarR      (2.3) 

sau 

      
y

x

y

x

ar

a

R

R


      (2.4) 

 Datorită deformării pneului distanţa ya  se poate neglija, astfel încât relaţia 2.4 

devine: 
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R

R x

y

x       (2.5) 

 Raportul dintre distanţa xa  şi raza roţii r  se notează cu 1f  şi se numeşte coeficient 

de rezistenţă la rulare (rostogolire) a roţii 

      
r

a
f x1 .     (2.6) 

 Înlocuind coeficientul 1f  în relaţia 2.5 se obţine 

      1f
R

R

y

x   

sau 

      1fRR yx       (2.7) 

 Ţinând cont că dx FR   şi ry GR  , din relaţia 2.7 se obţine: 

      1fGF rd       (2.8) 
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 Deci rezistenţa la rulare a unei roţi se poate exprima prin produsul dintre greutatea 
tractorului repartizată pe roata respectivă şi coeficientul de rezistenţă la rulare a roţii. 

 Rezistenţa la rulare a tractorului rF  va fi egală cu suma rezistenţelor la rulare a 

tuturor roţilor, adică: 

     21222 fRfRRRF ysyfxsxfr  ,  (2.9) 

în care: 

 - xfR  este rezistenţa la rulare a roţilor din faţă; 

 - xsR  este rezistenţa la rulare a roţilor din spate; 

 - 1f  este coeficientul de rezistenţă la rulare a roţilor din faţă; 

 - 2f  este coeficientul de rezistenţă la rulare a roţilor din spate. 

  Pentru acelaşi teren valoarea coeficientului de rezistenţă la rulare a roţilor din faţă  
este egală cu valoarea coeficientului de rezistenţă la rulare a roţilor din spate, adică: 

fff  21 , 

unde prin f  s-a notat valoarea coeficientului de rezistenţă la rulare a tractorului. 

 Suma reacţiunilor solului asupra roţilor tractorului este egală cu greutatea tractorului 

G , adică: 

       GRR ysyf 2 . 

 Ţinând cont de aceste considerente, relaţia 2.9 devine: 

      GfFr  .     (2.10) 

 Rezultă că pentru a pune în mişcare tractorul este necesar ca acestuia să-i fie 

aplicată o forţă de propulsie (de deplasare) rF  egală cu suma rezistenţelor la rulare a 

tuturor roţilor. 
 Valoarea rezistenţei la rulare depinde de greutatea tractorului, de construcţia 
organelor de rulare şi de starea terenului. 

 Coeficientul de rezistenţă la rulare f  are valori cuprinse între: 

 0,03 – 0,07 pe teren uscat; 
 0,08 – 0,18 pe teren afânat. 
 
 2.2.2. Forţa de rezistenţă la deplasarea tractorului în pantă 

La deplasarea tractorului in pantă, asupra lui acţionează greutatea tractorului care 

se descompune în două componente, şi anume: sinG   paralelă cu panta şi  cosG   
normală la pantă (figura 2.2). 

 
Fig. 2.2 

 Componenta sinG   reprezintă 
rezistenţa la urcare a pantei. Ea este o forţă 
rezistentă la urcarea pantei (are sensul 
opus deplasării), respectiv o forţă motoare 
la coborârea pantei (are acelaşi sens cu 
deplasarea tractorului). 
 

sinGFp   

 Rezistenţa la rulare a tractorului este: 
 

cosGfFr   
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 Prin urmare rezistenţa la deplasarea tractorului în pantă va fi: prrp FFF  , adică: 

     sincosfGsinGcosGfFrp    (2.11) 

 2.2.3. Forţa tangenţială a tractorului 

 În timpul deplasării tractorului momentul motor mM  obţinut la arborele motorului se 

transmite la roţile motrice prin intermediul transmisiei, al cărui raport de transmitere este 

Ti  iar pierderile de putere, cauzate de frecări, se exprimă prin randamentul transmisiei 

T . 

 Deci la roţile motrice se va transmite momentul motor 

     TTmmr iMM      (2.12) 

 Forţa tangenţială tgF  este forţa care se obţine la periferia roţilor motrice ca urmare 

a acţiunii momentului motor al roţilor şi este dată de raportul dintre momentul motor 

transmis roţilor motrice mrM  şi raza roţilor motrice r , adică: 
 

     
r

iM

r

M
F

TTmmr
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    (2.13) 

 Ţinând cont că puterea efectivă, exprimată în kw, este 
1000

mm
e

M
P


  

relaţia 2.13 devine 
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   (2.14) 

 În cazul când o parte din puterea motorului se foloseşte la acţionarea maşinilor 
agricole prin arborele prizei de putere a tractorului, forţa tangenţială se calculează cu 
relaţia: 

     
 

m
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iPP
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310
   (2.15) 

unde epP  este puterea efectivă utilizată la arborele prizei de putere. 

 
 2.2.4. Forţa motoare a tractorului 

 Momentul mrM  transmis roţilor motrice poate fi înlocuit cu un cuplu de forţe 

tgtg FF  , una aplicată în centrul roţii şi alta aplicată la periferia roţii, în punctul de contact 

al acesteia cu solul (figura 2.3). 

rFM tgmr    
r

M
F mr

tg   

 Forţa tangenţială obţinută la periferia roţii motrice, fiind o forţă interioară, nu 
produce deplasarea roţii şi a tractorului. În zona de contact a roţii cu solul, acesta 

reacţionează asupra roţii cu forţa aF , egală şi de sens contrar cu tgF . Forţa aF  reprezintă 

rezistenţa la comprimare şi dislocare a solului sub acţiunea antiderapanţilor pneului. 
Această forţă se numeşte forţă de aderenţă.  
 Deci forţa tangenţială de la periferia roţii este anulată de forţa de aderenţă încât 

forţa tangenţială tgF  din centrul roţii va produce deplasarea tractorului cu viteza v . 
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Fig. 2.3 

 
Fig. 2.4 

    

Se constată că forţa tangenţială devine forţă motoare a tractorului numai în 
prezenţa reacţiunii orizontale a solului, deci în prezenţa forţei de aderenţă. Forţa de 

aderenţă aF  devine forţă maximă de aderenţă atunci când patinarea roţilor este maxim 

admisă.  
Patinarea maximă admisă are următoarele valori: 

a) pe mirişte                – 15 ÷ 20 % pentru tractoarele pe roţi; 
                 –   7 ÷ 12 % pentru tractoarele pe şenile. 

b) pe terenuri afânate  – 25 ÷ 30 % pentru tractoarele pe roţi; 
               – 15 % pentru tractoarele pe şenile. 

 Pe lângă deplasarea tractorului, forţa tangenţială din centrul roţii mai trebuie să 
învingă şi rezistenţa la tracţiune a maşinii agricole aplicată la bara de tracţiune. Aşadar, 

datorită aderenţei roţii motrice cu solul, cuplul de forţe interioare tgtg FF   este înlocuit de 

cuplul de forţe exterioare TFa    (figura 2.4)care acţionează asupra tractorului. 

 Forţa motoare trebuie să echilibreze atât rezistenţele ce se opun deplasării 

tractorului rF  şi pF  (la deplasarea în gol şi la deplasarea în pantă) cât şi forţa necesară 

tractării maşinilor agricole tF . Forţa tF  se numeşte forţă de tracţiune.  

La limită se poate scrie: 

     ptrtg FFFFT     (2.16) 

 În concluzie forţa motoare reprezintă reacţiunea orizontală a solului în prezenţa 
forţei de aderenţă, având acelaşi sens cu sensul de deplasare al tractorului. 
 

2.3. Greutatea de aderenţă a tractorului 

 Prin greutatea de aderenţă se înţelege suma reacţiunilor verticale ce apar la roţile 

motrice sub acţiunea greutăţii G  a tractorului. 

 
 

Fig. 2.5 

L-ampatamentul;  
a-distanţa de la centrul de 
greutate la axa roţilor din faţă; 

thr   - înălţimea de cuplare a 

maşinii. 
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 În figura 2.5 sunt reprezentate forţele care acţionează asupra unui tractor cu două 
roţi motrice în timpul deplasării acestuia pe un teren orizontal în agregat cu o maşină 

agricolă tractată care solicită o forţă de tracţiune tF . 

 Greutatea dinamică de aderenţă a tractorului este reacţiunea verticală 2R  aplicată 

roţilor motrice. Din ecuaţia de echilibru a momentelor forţelor în raport cu punctul de sprijin 
al roţilor de direcţie pe sol (O1) se obţine: 
 

  02  tt hrFaGLR  

din care rezultă: 

     
 

L

hrFaG
R tt 

2     (2.17) 

 
 Analizând relaţia 2.17 se constată că greutatea de aderenţă creşte odată cu 
creşterea greutăţii tractorului a forţei de tracţiune şi a înălţimii punctului de cuplare la 
tractor a maşinii agricole.  
 Odată cu creşterea forţei de tracţiune sarcina repartizată pe roţile de direcţie se 
micşorează. Descărcarea roţilor din faţă este limitată până la valoarea de 15 % din 
greutatea tractorului, depăşirea acestei limite ducând la deraparea roţilor de direcţie sau la 
cabrarea tractorului. În aceste cazuri se recomandă mărirea aderenţei prin lestarea punţii 
din faţă a tractorului cu greutăţi suplimentare.  
 La deplasarea în gol a tractorului forţa de tracţiune fiind nulă, greutatea de aderenţă 
se numeşte greutate statică de aderenţă şi are expresia: 
 

      
L

aG
R


2     (2.18) 

 La tractoarele cu patru roţi motrice şi la tractoarele pe şenile greutatea de aderenţă 

poate fi considerată ca fiind egală cu greutatea G  a tractorului. 
 

2.4. Analiza forţei motoare  a agregatului 

 Forţa motoare a agregatului este una din cele mai importante componente ale 
bilanţului de tracţiune şi apare ca rezultat al funcţionării motorului, iar valoarea ei depinde 
de mărimea momentului motor dezvoltat la arborele motor care prin intermediul transmisiei 
se transmite roţilor motrice (relaţia 2.12). 

La contactul roţilor motrice cu solul apare forţa de frecare, care în anumite limite 
este egală cu forţa motoare.  Pentru ca agregatul să se deplaseze trebuie ca forţa de 
frecare să fie mai mare decât suma forţelor rezistente ce se opun deplasării agregatului 
(relaţia 2.16). 
 În timpul deplasării agregatului, solul opune o rezistenţă oarecare la comprimarea şi 
dislocarea particulelor de sol care vin în contact cu proeminenţele organelor de rulare. 
Când această rezistenţă este insuficientă, particulele de sol se deplasează iar organele de 
rulare patinează.  

Din cele arătate rezultă că pentru a fi asigurată deplasarea agregatului este 
necesar să existe o forţă exterioară (reacţiunea orizontală a solului) capabilă să opună 
proeminenţelor (nervurilor) anvelopelor o rezistenţă mai mare decât forţa tangenţială  
corespunzătoare încărcării tractorului. De asemenea forţele de rezistenţă corespunzătoare 
autodeplasării tractorului şi cele opuse de maşinile agricole din agregat în timpul lucrului, 
trebuie să aibă o valoare mai mică decât valoarea forţei tangenţiale corespunzătoare 
regimului normal de lucru. Rezultă deci că aderenţa roţilor sau a şenilelor cu solul se 
apreciază în funcţie de mărimea reacţiunii orizontale a solului.  

Aderenţa tractorului cu solul este influenţată de următorii factori: proprietăţile fizico-
mecanice ale solului, starea şi umiditatea terenului, greutatea repartizată pe roţile motrice 
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ale tractorului, dimensiunile şi construcţia organelor de rulare, presiunea din pneuri, viteza 
de deplasare etc. 

Datorită numărului mare de factori care influenţează asupra aderenţei tractorului, 
este greu de stabilit o expresie analitică care să reprezinte legătura cantitativă ce există 
între diferiţi factori. De aceea proprietăţile de aderenţă ale tractoarelor şi maşinilor 
autopropulsate se exprimă prin intermediul coeficientului de aderenţă determinat pe cale 
experimentală. În practică se constată că roţile sau şenilele tractorului patinează mai mult 
sau mai puţin în funcţie de mărimea reacţiunii orizontale a solului.  
 

Forţa de aderenţă, corespunzătoare unei patinări maxime admise se numeşte forţă 

maximă de aderenţă şi se notează cu maxF .  

Forţa maximă de aderenţă se calculează în funcţie de greutatea de aderenţă 2R  şi 

de coeficientul de aderenţă a  cu relaţia: 

 

     2RF amax   .    (2.19) 

 Valorile coeficientului de aderenţă, în funcţie de starea terenului, sunt date în 
tabelul 2.1. 

Tabelul 2.1 

Nr.  
crt 

 Starea terenului 

Valorile coeficientului de 
aderenţă pentru tractoarele 

pe roţi pe şenile 

1 Ţelină compactă 0,7 0,9 – 1,0 

2 Pajişte umedă 0,6 0,8 – 0,9 

3 Mirişte pe sol compact 0,7 0,8 – 0,9 

4 Mirişte pe sol nisipos 0,6 0,7 – 0,9 

5 Teren proaspăt arat 0,4 – 0,5 0,6 – 0,8 

6 Arătură umedă după ploaie 0,3 0,4 – 0,6 

7 Teren pregătit pentru semănat 0,4 – 0,5 0,6 – 0,7 

8 Teren noroios 0,1 0,4 – 0,5 

 
 Pe solurile compacte şi uscate, valorile coeficientului de aderenţă sunt mai mari 
decât pe terenurile afânate şi umede. Pentru acelaşi tip de sol, tractoarele pe şenile au o 
aderenţă mai bună decât tractoarele pe roţi. 

 Pentru a pune în evidenţă legătura care există între forţa maximă de aderenţă maxF  

şi forţa tangenţială tgF  în figura 2. 6 se reprezintă grafic variaţia acestor forţe în funcţie de 

coeficientul de aderenţă (în funcţie de starea terenului). Pentru o anumită treaptă de viteză 
a tractorului, forţa tangenţială este o mărime constantă, şi se reprezintă in grafic printr-o 
dreaptă paralelă cu abscisa. Această forţă nu depinde de starea terenului. Forţa maximă 
de aderenţă depinde de starea terenului şi se reprezintă grafic printr-o dreaptă înclinată. 
Valoarea ei este mare pe terenurile compacte şi mică pe cele afânate.  

Din grafic se constată că sunt zone în care forţa maximă de aderenţă este mai mică 

decât forţa tangenţială ( maxF < tgF ). În acest caz avem condiţie de aderenţă nesatisfăcută. 
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Acest fapt arată că rezistenţa la dislocare a solului este mai mică decât forţa tangenţială 
pe care poate să o dezvolte tractorul în regim nominal de funcţionare în treapta respectivă 
de viteză. Deci motorul tractorului nu poate fi încărcat (nu poate fi solicitat) până la 
valoarea forţei tangenţiale pe care poate să o dezvolte, ci numai până la o valoare limită a 
forţei tangenţiale egală cu forţa maximă de aderenţă. Dacă se încarcă motorul peste 
această limită, organele de rulare ale tractorului încep să patineze peste limita admisă fiind 
posibilă chiar oprirea tractorului. Această situaţie se întâlneşte îndeosebi la tractoarele de 
putere mare în treptele inferioare de viteză. 

 

 
Fig. 2.6 

 În zona în care forţa maximă de 
aderenţă este mai mare decât forţa 

tangenţială ( maxF > tgF ) avem condiţie de 

aderenţă satisfăcută. În acest caz 
motorul tractorului poate fi încărcat până 
la regimul nominal de funcţionare.  
 
 Din cele analizate se constată că 
odată cu mărirea încărcării, tractorul se 
poate opri din următoarele cauze: 

 
 1. Motorul tractorului tinde să se oprească, ceea ce înseamnă că suma forţelor de 
rezistenţă depăşeşte valoarea forţei tangenţiale, iar forţa de aderenţă cu solul are o 
valoare mai mare decât forţa tangenţială, adică: 
 

maxF > tgF < ptr FFF  . 

 2. Roţile tractorului patinează total astfel încât tractorul stă pe loc, ceea ce 
înseamnă că forţa de aderenţă cu solul este mai mică decât suma forţelor de rezistenţă 
ale agregatului şi în acelaşi timp mai mică decât forţa tangenţială, adică: 
 

tgF > maxF < ptr FFF  . 

 Punctul de intersecţie dintre dreptele de variaţie a forţei tangenţiale şi a forţei 
maxime de aderenţă cu solul reprezintă limita la care 
 

maxF = tgF = ptr FFF  . 

 Din cele analizate mai sus rezultă că agregatul se deplasează numai în cazul când 
condiţia de aderenţă este satisfăcută, adică: 
 

maxF > tgF . 

 În situaţia când condiţia de aderenţă nu este satisfăcută, respectiv atunci când forţa 
tangenţială este mai mare decât forţa maximă de aderenţă, în calculele de exploatare 

privind formarea agregatelor se va considera maxtg FF  . 
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2.5. Forţa de tracţiune a tractorului 

 În timpul lucrului tractorul se deplasează sub acţiunea forţei motoare. Când condiţia 

de aderenţă nu este satisfăcută ( maxF < tgF ) forţa motoare este egală cu forţa maximă de 

aderenţă. În acest caz forţa de tracţiune pe care poate să o dezvolte tractorul este 
 

      prmaxt FFFF      (2.20) 

 Când condiţia de aderenţă este satisfăcută ( maxF > tgF ) forţa motoare este egală cu 

forţa tangenţială. În acest caz forţa de tracţiune se determină cu relaţia: 
 

      prtgt FFFF      (2.21) 

 Forţa de tracţiune descarcă roţile din faţă (reacţiunea 1R  din figura 2.5) şi încarcă 

roţile din spate (reacţiunea 2R  din figura 2.5). Valoarea forţei de tracţiune tF  este limitată 

de starea terenului. Cu cât solul este mai compact cu atât aderenţa este mai mare şi deci 
forţa de tracţiune este mai mare. 
 Pentru a pune în evidenţă această proprietate se dă următorul exemplu: 
 Să se analizeze condiţia de aderenţă a unui agregat de arat (tractor pe roţi + plug 

purtat) dacă: 1500maxF  daN,   300rF  daN,   ştiind că rezistenţa solului la arat este 

aF = 1400 daN.  

 Forţa de tracţiune pe care o dezvoltă tractorul este 

daNdaNdaNFFF rmaxt 12003001500   

 Deoarece tF < aF  tractorul se opreşte (rezistenţa la arat este mai mare decât forţa 

de tracţiune pe care o poate dezvolta tractorul. 
 În acest caz pentru efectuarea lucrării de arat se pot adopta următoarele soluţii: 
 - se micşorează rezistenţa la arat cu minim 200 daN prin demontarea unei trupiţe 
de la cadrul plugului; 
 - se măreşte reacţiunea solului prin mărirea greutăţii de aderenţă a tractorului. 
 

2.6. Patinarea organelor de rulare. Viteza reală de lucru a agregatului. 

 Procesul cinematic de rulare a roţilor, cu alunecare, fără alunecare sau prin 
patinare, constă în rotirea acestora în jurul centrului instantaneu de rotaţie care se 
deplasează pe lungimea parcursă de roată.  
 Alunecarea roţii este o mişcare inversă patinării roţii. Alunecarea roţii se produce în 
sensul mişcării iar patinarea roţii se produce în sens invers mişcării. De regulă patinarea 
apare la roţile motrice ale tractorului iar alunecarea la roţile de direcţie sau la roţile 
maşinilor agricole (roţi care nu sunt motrice). 
 Să considerăm o roată motoare a tractorului de rază r . Lungimea parcursă la o 
rotaţie a roţii (la mersul în gol al tractorului) va fi: 

- fără patinare: rl 2 ; 

- cu patinare  rrl   21 . 

Distanţa pierdută datorită patinării la mersul în gol l  este: 

  rrrrl  222  . 

 Patinarea roţii, la mersul în gol, va fi: 
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 La mersul în sarcină (la deplasarea agregatului în teren) patinarea se calculează în 

funcţie de lungimea parcursă la mersul în gol 1l  a tractorului şi de lungime la mersul în 

sarcină a agregatului 2l : 
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1

2

1

21  

unde: 

 - sn  este turaţia roţii motrice la mersul în sarcină a agregatului; 

 - gn  turaţia roţii motrice la mersul în gol al tractorului.  

 Valorile sn  şi gn  se determină experimental cu diferenţialul blocat. 

 De regulă patinarea se exprimă în procente cu relaţia: 

     100



s

gs

n

nn
  [%] .   (2.22) 

 Viteza teoretică tv  se poate aproxima cu viteza de mers în gol a tractorului, şi se 

calculează cu relaţia: 

     
T

m
t

i

r
v


  [m/s].      (2.23) 

în care: 

 - m  este viteza unghiulară a arborelui motorului; 

 - Ti  - raportul de transmitere de la arborele motorului la roţile motrice. 

 Viteza de lucru lv  a agregatului va fi: 
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vv  [m/s].    (2.24) 

 
2.7. Forţa de rezistenţă la tracţiune a maşinilor agricole 

Forţa de rezistenţă la tracţiune a maşinilor agricole este dată de componenta 
paralelă cu suprafaţa terenului a rezultantei tuturor forţelor de rezistenţă ce apar ca urmare 
a efectuării procesului de lucru de către maşinile agricole.  

În forma generală, bilanţul forţei de rezistenţă la tracţiune a maşinilor agricole MR  

se exprimă cu relaţia: 
 

   ipTdfrM RRRRRRRR      (2.25) 

în care:  

rR  este forţa de rezistenţă la rulare care rezultă din frecarea axelor în lagărele 

roţilor, frecarea pneurilor cu suprafaţa solului şi din deformarea solului de către roţile 
maşinilor agricole;  

fR  - forţa de rezistenţă datorită frecării cu alunecare a mediului de prelucrat (sol, 

tulpini, seminţe, îngrăşăminte etc.) pe suprafaţa organelor active ale maşinii (brăzdare, 
cormane, aparate de tăiere, de distribuţie etc.) şi a frecărilor interioare în mediul de 
prelucrat, ca urmare a acţiunii organelor active asupra acestuia; 
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dR  - forţa de rezistenţă la deformare a materialului prelucrat datorită acţiunii 

organelor active (deformarea brazdei la arat, afânarea solului la grăpat şi lucrat cu 
cultivatorul, deformarea solului la brăzdarele maşinilor de semănat, tăierea buruienilor în 
timpul prăşitului şi a tulpinilor în timpul recoltatului etc.);  

 R  - forţa de rezistenţă datorită transmiterii energiei cinetice particulelor de sol în 

timpul lucrărilor de arat şi de pregătire a terenului în vederea însămânţării, precum şi altor 
materiale, în timpul procesului de lucru al maşinilor;  

 TR  - forţa de rezistenţă rezultată din frecările în mecanismele de transmisie;  

pR  - forţa de rezistenţă suplimentară la deplasarea pe terenuri în pantă;  

 iR  - forţa de rezistenţă care apare în timpul mişcării neuniforme a maşinilor, 

datorită forţelor de inerţie;  
 

Relaţia 2.25 se foloseşte în cadrul activităţii de cercetare în vederea perfecţionării 
construcţiei şi exploatării maşinilor. 

Forţa de rezistenţă la tracţiune a maşinilor agricole tractate se determină, de obicei, 
pe cale experimentală prin dinamometrare. Forţa indicată de dinamograf, în timpul tractării 
maşinii agricole, reprezintă rezistenţa la tracţiune. Forţa de rezistenţă la tracţiune a maşini-
lor agricole se poate măsura când organele de lucru sunt în poziţie de transport sau în 
poziţie de lucru.  

Forţa de rezistenţă la tracţiune în gol este egală cu forţa de rezistenţă la rulare 

rR  şi depinde de parametrii constructivi ai roţilor, cît şi de natura şi starea terenului pe 

care se deplasează maşina, fiind direct proporţională cu coeficientul de rezistenţă la rulare 

a roţilor maşinii agricole mf  şi cu greutatea maşinii mG  repartizată pe roţi, adică :  
 

     mmr GfR       (2.26) 

 Forţa de rezistenţă la tracţiune în lucru a maşinilor agricole tractate, în mod 
curent, în calculele de exploatare, se determină cu relaţia:  
 

     nbKBKR lM     (2.27) 

în care: 

K  este rezistenţa specifică a maşinii agricole, în daN/m;  

 lB  - lăţimea de lucru constructivă a maşinii, în m ( nbBl  ); 

 b  - lăţimea de lucru a unui organ activ, în m; 

 n  - numărul de organe active. 

Rezistenţa specifică K  se determină pe cale experimentală. Valoarea ei se obţine 
făcând raportul dintre forţa de rezistenţă la tracţiune a maşinilor agricole şi lăţimea de 

lucru. Pentru diferite maşini agricole, valorile orientative ale rezistenţei specifice K  sînt 
indicate în tabelul 2.2. 

Tabelul 2.2 

Maşina agricolă 
Rezistenţa specifică K  

[daN/m] 

Grape cu colţi 
- uşoare 
- mijlocii 
- grele 

 
25 – 40 
50 – 70 

80 – 100  

Grape stelate 80 – 200  

Grape cu colţi oscilanţi 100 – 200  
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Grape elicoidale 25 – 50  

Grape cu discuri 
- uşoare 
- mijlocii 
- grele 

 
150 – 200  
200 – 350 
350 – 800  

Tăvălugi 
- netezi 
- inelari 

 
120 – 280 
60 – 130  

Cultivatoare echipate cu: 
- dălţi pentru afânare 
- cuţite săgeată 
- rariţe 

 
250 – 350 
80 – 200  

50 – 100 daN/rariţă 

Maşini de semănat şi plantat echipate cu  
- brăzdare culturale 
- brăzdare cu discuri 
- brăzdare patină 

 
2 – 5 daN/brăzdar 
3– 6 daN/brăzdar 

30 – 80 daN/brăzdar 

Freze cu rotor orizontal 200 – 600  

Freze cu rotor vertical 200 – 300 

  
Forţa de rezistenţă la tracţiune a maşinilor agricole purtate se compune din 

forţa de rezistenţă la tracţiune a organelor active şi forţa de rezistenţă suplimentară la 
autodeplasare a tractorului datorită preluării părţii din greutatea maşinii. Dacă se notează 

cu p  raportul dintre valoarea greutăţii maşinii agricole preluate de tractor ( mtG ) şi 

greutatea totală a maşinii agricole ( mG ) , forţa de rezistenţă la tracţiune a maşinilor 

agricole purtate este dată de relaţia: 
 

fGBKR pmlpmp     (2.28) 

unde:  

pK  este rezistenţa specifică pe metru lăţime de lucru a maşinilor agricole purtate, având 

valoarea cu 15 ÷ 20 % mai mică decât rezistenţa specifică K  a maşinilor agricole tractate, 
deoarece, în general, maşinile purtate sînt mai uşoare şi o parte din greutatea lor este 

preluată de tractor. Deci   K,...,K p  85080 . 

Valoarea coeficientului p  variază în limite mari şi depinde de construcţia maşinilor, 

de condiţiile de lucru etc.  
Pe terenurile situate în pantă, când se lucrează pe linia de cea mai mare pantă, 

forţa de rezistenţă la tracţiune a maşinilor agricole se măreşte la urcare şi se micşorează 

la coborâre cu valoarea sinGm  . 

Pentru micşorarea forţei de rezistenţă la tracţiune MR , pe lângă perfecţionarea 

construcţiei şi reducerea greutăţii maşinilor, este necesar ca acestea să fie menţinute în 
perfectă stare tehnică, montate corect, bine reglate, gresate la timp, organele de lucru să 
fie curăţite de resturi vegetale şi pământ, cuplarea la tractor să se facă corect.  

Forţa de rezistenţă la tracţiune pe care o opune plugul în timpul lucrului depinde 
de o serie de factori, care se referă atât la construcţia plugului (forma cormanei, 
brăzdarului, plazului, greutatea plugului etc.) cât şi la condiţiile de lucru (tipul şi starea 
solului, gradul de îmburuienare şi de umiditate, viteza de lucru etc.).  

În calculele practice de exploatare, forţa de rezistenţă la tracţiune a plugului se 
stabileşte cu ajutorul relaţiei:  
 

    nbaKRplug  0     (2.29) 
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în care: 

 0K  este rezistenţa specifică a solului la arat; 

 a  - adâncimea de arat; 

 b  - lăţimea de lucru a unei trupiţe; 

 n  - numărul de trupiţe. 

Valorile rezistenţei specifice a solului la arat 0K  se determină prin împărţirea forţei 

de rezistenţă a plugului, stabilită pe cale experimentală, la suprafaţa secţiunii transversale 

a brazdelor răsturnate de plug nba  .  
Construcţia plugului în general şi în special forma cormanei influenţează asupra 

forţei de rezistenţă la tracţiune a plugului, respectiv asupra rezistenţei specifice 0K . 

Diferitelor construcţii de pluguri, lucrând în aceleaşi condiţii de sol, adâncime şi viteză de 

lucru, le vor corespunde rezistenţe specifice 0K  diferite ca valori (cuprinse, în general, în 

limite relativ restrânse), datorită particularităţilor lor constructive.  

Rezistenţa specifică a solului la arat 0K  se foloseşte drept criteriu de bază pentru 

clasificarea solurilor pe diferite categorii de rezistenţă, clasificare necesară pentru 
normarea lucrărilor agricole, a consumului de combustibili, piese de schimb etc. Pentru a 
se evita erorile la stabilirea categoriilor de soluri, determinările trebuie făcute după o 
metodologie riguroasă, cu un plug considerat etalon, lucrând la o adâncime de 20 cm şi cu 
o viteză de lucru de 1,2 - 1,4 m/s (4,3 – 5,0 km/h), într-un teren luat de mult timp în cultură. 

După rezistenţa specifică 0K , solurile de pe terenurile arabile din ţara noastră sunt 

grupate în patru categorii: 

- soluri uşoare, cu o rezistenţă specifică 0K  < 
3104   daN/m2 ; 

- soluri mijlocii, cu o rezistenţă specifică 0K  = 
3104   ÷ 

3106   daN/m2; 

- soluri grele, cu o rezistenţă specifică 0K  = 
3106   ÷ 

3109   daN/m2; 

- soluri foarte grele, cu o rezistenţă specifică 0K  > 
3109   daN/m2 . 

Rezistenţa specifică a solului influenţează capacitatea de lucru a agregatelor şi 
consumul de combustibil la hectar. Pe solurile grele, capacitatea de lucru a agregatelor de 
arat este cu 15÷30% mai mică decât pe solurile mijlocii şi cu 25÷30% mai mică decât pe 
solurile uşoare.   

Rezistenţa specifică a solului este influenţată de umiditatea şi compactitatea solului. 
Pe solurile compacte şi uscate, arate la un interval de 10÷20 zile după recoltare, valoarea 

rezistenţei specifice 0K  creşte până la 80÷100%. De aceea, este raţional ca, odată cu 

recoltarea cerealelor, să se facă şi arăturile de vară, cu scopul de a împiedica uscarea 

terenului şi deci creşterea forţei de rezistenţă 0K , contribuind astfel la reducerea con-

sumului de combustibil şi energie.  
Forţa de rezistenţă la tracţiune a plugului este influenţată de mărimea vitezei de 

lucru. Din datele experimentale obţinute de diferiţi cercetători, rezultă că, prin mărirea 
vitezei de lucru cu 0,27 m/s (1 km/h), rezistenţa specifică a solului la arat creşte cu 3÷5%, 
valorile inferioare corespunzând cormanelor de viteză.  

Gradul de ascuţire a brăzdarelor are o mare influenţă asupra forţei de rezistenţă la 
tracţiune. Astfel, prin îngroşarea muchiei tăietoare a brăzdarelor de la 1 mm (brăzdare noi) 
la 3,5 mm, forţa de rezistenţă la tracţiune creşte cu până la 45 % . 

Asupra forţei de rezistenţă la tracţiune a plugului, influenţează în mare măsură şi 
alţi factori, ca: starea tehnică a plugului, montarea şi reglarea corectă a organelor de lucru, 
cuplarea la tractor etc.  
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Capitolul 3 
 

PROPRIETĂŢILE DE TRACŢIUNE ALE TRACTOARELOR 

3.1. Caracteristica de tracţiune a tractorului 
 
 Caracteristica reală de tracţiune a tractorului este o diagramă în care se reprezintă 

grafic variaţia puterii de tracţiune tP , a vitezei de lucru lv , a patinării  , a consumului orar 

de combustibil hG  şi a consumului specific de combustibil sg  în funcţie de încărcarea 

tractorului, caracterizată prin forţa de tracţiune tF , pentru toate treptele de viteză. 

 Valorile indicilor din caracteristica de tracţiune se determină pe cale experimentală, 
pe o parcelă de lungime L = 100m, delimitată la capete prin jaloane. Se deplasează (un 
dus şi un întors) agregatul format din tractor şi carul de frânare în fiecare treaptă de viteză. 
Pentru fiecare treaptă de viteză se fac mai multe probe, menţinându-se la fiecare probă 
încărcarea constantă.  
 La prima probă a treptei respective de viteză se execută deplasarea în gol a 

agregatului, când nu se măsoară forţa de tracţiune, ci numai turaţia gn  a roţilor motrice la 

mersul în gol al tractorului. La probele următoare tractorul se încarcă treptat cu ajutorul 
carului de frânare, de la sarcina minimă până la sarcina maximă, măsurându-se forţa de 

tracţiune tF  (în N) cu ajutorul dinamometrului sau dinamografului plasat între tractor şi 

carul de frânare. Tot la aceste probe se determină turaţia sn  a roţilor motrice în sarcină, 

durata t  a probei şi volumul de combustibil cV  consumat de motor. 

 Indicii care trebuie reprezentaţi în diagramă se calculează astfel: 

- patinarea organelor de rulare [%]
n

nn

s

gs
100


 ; 

- viteza de lucru ]s/m[
t

L
vl  ; 

- puterea de tracţiune ]kW[
vF

P lt
t 310


 ; 

- consumul orar de combustibil ]h/kg[
t

V
,Gh


 63 ; 

- consumul specific de combustibil ]hkW/kg[
P

G
g

t

h
s  . 

Valorile rezultate din calcul se reprezintă la scară şi se obţin curbele caracteristicii 
de tracţiune, care au alura din figura 3.1 pentru un tractor pe roţi cu pneuri cu puterea de 
45 kW, respectiv din figura 3.2 pentru un tractor pe şenile metalice cu puterea de 33 kW. 
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Fig.3.1. Caracteristica de tracţiune a unui tractor pe roţi  

de 45 kW la deplasarea pe mirişte 
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Fig.3.2. Caracteristica de tracţiune a unui tractor pe şenile  

de 33 kW la deplasarea pe mirişte 
 

 Caracteristicile de tracţiune ale tractoarelor se folosesc în exploatare pentru 
stabilirea vitezei optime de deplasare a agregatului, sau pentru determinarea numărului de 
maşini care pot fi tractate de tractor. 
 Când viteza de deplasare este limitată din punct de vedere tehnologic, din valoarea 
forţei de tracţiune, de pe axa absciselor, se ridică o verticală care intersectează mai multe 
curbe de variaţie a puterii de tracţiune. Se alege pentru lucru acea viteză la care punctul 
de intersecţie este situat în intervalul 0,8 – 0,95 din puterea maximă de tracţiune.  
 Când viteza de deplasare a agregatului este limitată de cerinţele tehnologice ale 
lucrării, în caracteristica de tracţiune se delimitează domeniul de exploatare pentru viteza 
dată şi apoi se citeşte pe scara absciselor forţa de tracţiune de care dispune tractorul, în 
funcţie de care se stabileşte numărul de maşini din agregat sau numărul de organe active. 
 
 



 22 

3.2. Bilanţul de putere al tractorului 

În timpul deplasării agregatului format din tractor şi o anumită maşină agricolă, 

puterea efectivă eP  dezvoltată de motor este egală cu suma puterilor utilizate pentru 

învingerea rezistenţelor opuse, adică: 
 

    pTrepte PPPPPPP      (3.1) 

în care: 

 tP  este puterea utilizată pentru tractarea maşinilor agricole; 

 epP  - puterea utilizată pentru acţionarea maşinilor prin priza de putere; 

 rP   - puterea utilizată pentru învingerea rezistenţei la autodeplasare; 

 TP  - puterea pierdută pentru învingerea forţelor de frecare  

         în transmisia tractorului; 
 

 P  - puterea pierdută prin patinarea organelor de rulare; 

 pP  - puterea utilizată pentru învingerea rezistenţei la urcarea pantei. 

 Puterea utilizată pentru tractarea maşinilor agricole se calculează cu relaţia: 

     ]kW[
vR

P lM
t 210


     (3.2) 

în care:  MR  este forţa de rezistenţă la tracţiune a maşinilor agricole, în daN; 

  lv  - viteza de lucru în m/s. 

 Rezistenţa la tracţiune a maşinilor agricole MR  se calculează cu relaţia 2.26 

( mmr GfR  ) pentru maşinile agricole tractate care nu prelucrează solul, cu relaţia 2.27 

( nbKRM  ) pentru maşinile agricole tractate care prelucrează solul, respectiv cu 

relaţia 2.29 ( nbaKRplug  0 ) pentru agregatele de arat. 

 Viteza de lucru se calculează cu relaţia 2.24. 

   Puterea utilizată pentru învingerea rezistenţei la autodeplasare rP  se calculează 

cu relaţia: 

     ]kW[
vF

P lr
r 210


     (3.3) 

în care rF  este forţa de rezistenţă la deplasarea în gol a tractorului, în daN.  

Puterea pierdută pentru învingerea forţelor de frecare în transmisia tractorului TP  

se calculează cu relaţia: 

       ]kW[PP TorT  1    (3.4) 

în care:  orP  este puterea dezvoltată de roţile motrice; 

  T  - randamentul transmisiei tractorului. 

 Puterea dezvoltată de organele motrice de rulare orP  se calculează cu relaţia: 
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]kW[
RFv

P

T

rrt
or






210
   (3.5) 

 Puterea pierdută prin patinarea organelor de rulare P  se calculează cu relaţia: 

     ]kW[PP or       (3.6) 

 Puterea utilizată pentru învingerea rezistenţei la urcarea pantei pP  se calculează 

cu relaţia: 

     ]kW[
vF

P
lp

p 210


     (3.7) 

unde sinGFp   este forţa de rezistenţă la urcarea pantei. 

 În cazul când se urmăreşte stabilirea puterii disponibile pentru acţionarea maşinilor 
agricole prin priza de putere, din relaţia 3.1 se obţine: 
 

     pTrteep PPPPPPP   .   (3.8) 

 Orice maşină agricolă acţionată de la priza de putere are stabilită, prin proiectare şi 
construcţie, puterea efectivă necesară a se consuma pentru realizarea procesului 
tehnologic la indicii calitativi şi de productivitate corespunzători. De aceea la formarea 
agregatelor se va avea în vedere ca puterea disponibilă la priza de putere a tractorului să 
fie mai mare cu 5 ÷ 15 % decât puterea efectivă necesară acţionării organelor de lucru ale 
maşinii agricole. 
 În cazul când maşinile agricole din agregat nu sunt acţionate de la priza de putere 

( epP ) bilanţul de putere al tractorului se va calcula cu relaţia: 

 

     pTret PPPPPP   .    (3.9) 

 
 

3.3. Randamentul tractorului 

 Randamentul tractorului   reprezintă raportul dintre puterea utilă şi puterea 

nominală a tractorului. Puterea utilă este suma dintre puterea de tracţiune tP  şi puterea 

dezvoltată la priza de putere epP . Puterea nominală a tractorului este puterea dezvoltată 

de motor eP . 

      
e

ept

P

PP 
     (3.10) 

 În cazul tractoarelor care nu dezvoltă putere la priză randamentul este 

e

t

P

P
  

 Randamentul tractorului se poate exprima şi ţinând seama de puterea dezvoltată de 

organele de rulare orP , astfel: 

 

     Tor
e

or

or

t

or

or

e

t

P

P

P

P

P

P

P

P
    (3.11) 

unde: 
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or

t
or

P

P
  este randamentul organelor de rulare; 

 
e

or
T

P

P
  este randamentul transmisiei. 

 

3.4. Optimizarea proprietăţilor de tracţiune ale tractoarelor 

 Datorită patinării organelor de rulare, tractoarele pe roţi au proprietăţi de tracţiune 
inferioare tractoarelor pe şenile din următoarele cauze: 

- numai o parte din greutatea tractorului se utilizează ca greutate de aderenţă; 
- pneurile au proprietăţi de aderenţă mai reduse decât şenilele; 
- presiunea specifică a pneului asupra solului este mai mare decât a şenilei, datorită 

suprafeţei mici de contact cu solul a roţilor motrice.  
 Datorită acestor cauze tractoarele pe roţi cu pneuri pot fi utilizate mai greu pe 
terenurile cu umiditate ridicată afânate în adâncime. 
 Îmbunătăţirea proprietăţilor de tracţiune la tractoarele pe roţi se poate realiza prin 
următoarele procedee:  

- mărirea greutăţii de aderenţă; 
- realizarea unei presiuni optime a aerului din pneuri; 
- montarea unor dispozitive suplimentare pe roţile tractorului. 

 
Tractoarele moderne se realizează prin construcţie cu o greutate redusă.  Acest 

fapt prezintă avantajul că pe terenuri compacte şi la lucrări agricole uşoare sau de 
transport se micşorează presiunea specifică pe sol reducându-se şi rezistenţa la rulare. În 
alte cazuri însă greutatea redusă a tractorului prezintă dezavantaje la aderenţă, de aceea 
este necesară mărirea greutăţii de aderenţă. Mărirea greutăţii de aderenţă a tractorului se 
poate realiza prin următoarele procedee: 

- montarea de greutăţi suplimentare la roţile motrice;  
- repartizarea unei părţi din greutatea maşinii agricole pe roţile motrice ale 

tractorului prin ataşarea adecvată a maşinii agricole purtate la tractor; 
- transferul de sarcină de la maşina agricolă la tractor cu ajutorul dispozitivelor 

hidraulice de mărire a aderenţei; 
- blocarea diferenţialului; 
- folosirea tractoarelor pe roţi cu tracţiune integrală; 
- reducerea presiunii aerului din pneuri la limita optimă: 
- montarea de roţi duble pe arborii roţilor de tracţiune.  
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Capitolul 4 
 

CINEMATICA AGREGATELOR 

4.1. Consideraţii generale 

 Agregatele agricole folosite pentru efectuarea lucrărilor în câmp execută deplasări 
(parcursuri) a căror lungime este destul de mare. Deplasările efectuate de agregat sînt de 
două feluri: deplasări în timpul lucrului şi deplasări în gol. Deplasările în timpul lucrului se 
efectuează cu organele active în poziţie de lucru. Deplasările în gol se fac în timpul 
întoarcerilor la capetele parcelelor şi în timpul trecerii de la o parcelă la alta. La aceste 
deplasări, maşinile agricole sunt trecute în poziţie de transport.  

Lungimea deplasărilor   în gol la capetele parcelelor reprezintă  aproximativ    8 - 
15% din lungimea totală parcursă de agregat. Dacă se ţine seama că fiecare kilometru 
parcurs de agregat duce la sporirea consumului de combustibil şi la micşorare a capacităţii 
de lucru, rezultă necesitatea studierii mişcării agregatului cu scopul de a reduce la minim 
deplasările în gol. 

Lungimea deplasărilor în gol este influenţată de următorii factori: lungimea 
deplasărilor în lucru, dimensiunile agregatului, lăţimea parcelei, felul întoarcerilor şi lăţimea 
zonei de întoarcere.  

Pentru folosirea raţională a agregatelor, este necesar să se ia următoarele măsuri :  
- deplasările în gol să fie reduse la minimum;  
- agregatele formate să aibă o rază mică de întoarcere şi să fie alcătuite de 

preferinţă din maşini purtate şi semipurtate;  
- agregatele să aibă o greutate mică.  
În timpul întoarcerilor, la capetele parcelelor, agregatul se deplasează pe traiectorii 

curbe. Raza de întoarcere a agregatului depinde de construcţia mecanismului de direcţie 
şi a organelor de rulare, de lungimea şi lăţimea agregatului, de construcţia maşinilor ce 
intră în agregat, de viteza de deplasare, de starea şi relieful terenului şi de calificarea 
conducătorului. La agregatele purtate, raza de întoarcere a agregatului este egală cu raza 
de întoarcere a tractorului. 
 

4.2. Metode de întoarcere 

Lungimea distanţei parcurse de agregat în timpul întoarcerilor la capetele parcelelor 
depinde de lungimea şi lăţimea parcelelor, de felul întoarcerilor, de lăţimea de lucru şi de 
raza de întoarcere.  

Efectuarea necorespunzătoare a întoarcerilor duce la mărirea distanţei parcurse în 
gol, din care cauză, într-o campanie, se totalizează zeci de kilometri în plus de fiecare 
tractor. Din această cauză, alegerea felului întoarcerilor şi efectuarea acestora cu 
lungimea minimă de deplasare reprezintă o mare importanţă pentru reducerea consumului 
de combustibil.  

Întoarcerile la capetele parcelelor se pot împărţi în întoarceri la 90°, întoarceri la 
180° şi întoarceri prin schimbarea sensului de deplasare (Tabelul 4.1). 

Din analiza comparativă a metodelor de întoarcere prezentate în tabelul 4.1, rezultă 
că lungimea minimă de deplasare în gol se obţine la întoarceri fără buclă. Întoarcerile la 
90° se efectuează prin deplasarea agregatului intr-un singur sens sau prin schimbarea 
sensului de deplasare. Întoarcerile la 180° se efectuează în formă de semicerc (când 
lăţimea agregatului este de două ori mai mare decât raza de întoarcere), în formă de buclă 
şi prin schimbarea sensului de deplasare.  

La stabilirea lungimii întoarcerilor s-au luat în consideraţie elementele geometrice 
din care sînt formate schemele diferitelor forme de întoarcere. Lăţimea zonei de întoarcere 
E cuprinde şi o fâşie de teren situată între marginea parcelei şi curba ce reprezintă 
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traiectoria descrisă de centrul agregatului (mijlocul axei roţilor motoare). Această fâşie de 
teren este egală cu 0,5 Bl (lăţimea de lucru), pentru agregate tractate, sau 0,5(D+bo) din 
lăţimea tractorului (D este ecartamentul tractorului, iar bo este lăţimea roţii sau şenilei), 
pentru agregate purtate.  

Tabel 4.1 

Metode de întoarcere a agregatelor 

Întoarceri la 900 Întoarceri la 1800 
Întoarceri prin schimbarea 

sensului de deplasare 

 
Fără buclă 

 
Semicirculară 

 
În formă de ciupercă 

 
Cu buclă încrucişată 

 
Cu buclă simplă 

 
În formă de ciupercă 

 
Cu schimbarea sensului  

de deplasare 

 
Cu buclă încrucişată 

 

 
Cu buclă încrucişată 

 
Întoarcerile prezentate în tabelul 4.1 se efectuează cu buclă şi fără buclă. 

Întoarcerile fără buclă se folosesc la lucrări de arat, grăpat şi tăvălugit etc., iar cele în 
formă de buclă simplă, la lucrările de semănat şi întreţinere a culturilor. Celelalte forme de 
întoarceri prezentate in tabelul 4.1 se folosesc mai rar, când zona de întoarcere este 
relativ mică.  

Pentru agregate purtate, se pot folosi metode de întoarcere la 180°, prin 
schimbarea sensului de deplasare, ale căror scheme sînt prezentate în tabelul 4.1. 
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4.3. Metode de deplasare 

 4.3.1. Metode de deplasare în parcursuri liniare 

 Metodele de deplasare în parcursuri liniare sunt: deplasarea în părţi, deplasarea la 
cormană, deplasarea în suveică, deplasarea în diagonală, deplasarea prin acoperire. 
 

Metodele de deplasare în părţi şi la cormană.  

Metodele de deplasare în părţi şi la cormană se utilizează la lucrările de arat cu 
pluguri normale care răstoarnă brazdele în partea dreaptă. 

Deplasarea după metoda in părţi se realizează prin intrarea agregatului în partea 
dreaptă a parcelei (figura 4.1) şi continuarea deplasării în sens invers sensului acelor de 
ceasornic, până când parcela ajunge să aibă o lăţime egală cu două raze de întoarcere, 
care determină ca întoarcerile să se facă în formă de buclă. La marginile parcelei se 
formează coame iar pe mijlocul parcelei se formează un şanţ.  
 

 
 

Fig. 4.1. Metoda de  
deplasare în părţi 

 
 

Fig. 4.2. Metoda de  
deplasare la cormană 

 
Metoda de deplasare la cormană (figura 4.2) se deosebeşte de metoda de 

deplasare în părţi, prin aceea că agregatul intră în lucru la mijlocul parcelei, deplasându-se 
apoi de la centru spre periferie. Pe mijlocul parcelei se formează o coamă iar la marginile 
parcelei se formează şanţuri. 

La deplasarea în părţi sau la cormană, distanţa dintre ieşirea şi intrarea agregatului 
pe aceeaşi parte a parcelei, este din ce în ce mai mică la deplasarea în părţi şi din ce în ce 
mai mare la deplasarea la cormană.  

Parcelarea terenurilor agricole înainte de începerea lucrărilor mecanizate, stabilirea 
zonelor de întoarcere şi alegerea metodelor optime de deplasare sunt necesare pentru 
executarea lucrărilor cu o capacitate maximă de lucru şi un consum minim de energie şi 
combustibil.  
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Optimizarea dimensiunilor parcelelor în scopul reducerii deplasărilor în gol ale 
agregatelor necesită stabilirea relaţiilor dintre lungimea deplasărilor în gol, parametrii de 
întoarcere şi dimensiunile parcelelor.  

Pentru micşorarea deplasărilor în gol, este necesar ca sola să se împartă în parcele 
a căror lăţime să fie corect delimitată. Arătura se va efectua prin deplasarea la cormană şi 
în părţi sau prin deplasarea fără buclă pe două parcele alăturate.  

Metoda de deplasare la cormană şi în părţi prin alternarea parcelelor (figura 4.3) se 
efectuează prin executarea arăturii pe prima şi a treia parcelă după metoda la cormană. 
Pe parcela a doua se foloseşte metoda de deplasare în părţi. Rezultă că parcelele fără soţ 
se ară la cormană, iar parcelele cu soţ se ară în părţi. Prin folosirea metodei de deplasare 
la cormană şi în părţi prin alternarea parcelelor, numărul şanţurilor şi al coamelor se 
reduce aproape la jumătate.  
 

 
 

Fig. 4.3. Metoda de deplasare la cormană şi în 
părţi prin alternarea parcelelor 

 
 
 

Fig. 4.4. Metoda de deplasare  
fără buclă pe două parcele 

 
La metoda de deplasare fără buclă pe două parcele se împarte sola în parcele 

egale (figura 4.4). Se execută arătura pe două parcele prin folosirea metodei de deplasare 
în părţi. În momentul când pe fiecare din cele două parcele a rămas câte o fâşie de teren, 
a cărei lăţime este egală cu două raze de întoarcere, acestea se ară prin treceri succesive 
de la o parcelă la alta.  
 

Metoda de deplasare în suveică.  

Deplasarea în suveică este cea mai răspândită metodă de deplasare în parcursuri 
liniare şi se foloseşte la lucrările de semănat, întreţinerea culturilor, executarea lucrărilor 
de arat cu pluguri reversibile. 

La deplasarea în suveică (figura 4.5), agregatul începe cursa de lucru pe latura 
marginală a parcelei. După terminarea cursei de lucru, când organele de lucru ale maşinii 
agricole ajung în dreptul zonei de întoarcere, delimitată prin linia ab, cu ajutorul 
mecanismului de ridicare se comandă trecerea lor în poziţie de transport. Din acest 
moment, se efectuează întoarcerea (în formă de buclă, semicirculară sau prin schimbarea 
sensului de deplasare) până în momentul când organele active ale maşinii agricole ajung 
în dreptul zonei de întoarcere, delimitată prin linia cd. În dreptul acestei linii, organele 
active sînt trecute în poziţie de lucru, se efectuează întoarcerea,  după care agregatul 
continuă cursa de lucru. La fiecare capăt al parcelei, operaţia de întoarcere se repetă, iar 
distanţa dintre începutul şi sfârşitul întoarcerii este egală cu lăţimea de lucru.  
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Fig. 4.5 

 
Fig. 4.6 

 
 

 
Fig. 4.7  

Fig. 4.8 
 

Metodele de deplasare în suveică se deosebesc unele de altele prin forma 
întoarcerii la capetele parcelelor. În figura 4.6 este prezentată metoda de deplasare în 
suveică la care întoarcerile se fac prin schimbarea sensului de deplasare al agregatului, 
iar în figura 4.7 metoda de deplasare în suveică cu întoarceri semicirculare.  

În figura 4.8 se reprezintă schema de întoarcere a agregatului la capetele 
parcelelor, precum şi modul de întoarcere a brazdelor la agregatele formate cu pluguri 
reversibile când efectuează arături pe terenuri în pantă.  

Plugurile reversibile se caracterizează prin faptul că realizează arături cu 
răsturnarea brazdelor în aceeaşi parte a parcelei. Ele sunt echipate cu trupiţe duble 
răsturnând brazdele spre dreapta (la dus – fig.6.6) şi spre stânga (la întors – fig.6.7). De 
aceea sunt folosite pentru arături pe terenuri în pantă, deplasarea agregatului făcându-se 
de-a lungul curbelor de nivel, pentru prevenirea eroziunii solului, cu răsturnarea brazdei 
numai spre vale. De asemenea plugurile reversibile se utilizează cu mare eficienţă şi pe 
terenurile plane, deoarece evită arătura cu coame şi şanţuri.  
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Fig. 4.9 

 
Fig. 4.10 

 
Metoda de deplasare prin acoperire.  

După împărţirea terenului în parcele de lăţimea 
C, se stabileşte mijlocul acestora, la distanţa C/2 de la 
marginea terenului (figura 4.11). Agregatul intră în 
lucru la marginea din stânga parcelei şi apoi se întoar-
ce la mijlocul ei, după care continuă deplasarea 
alternativă pe cele două jumătăţi de parcelă, iar 
lungimea întoarcerii în gol este constantă pe toată 
lăţimea ei.  

Metoda de deplasare prin acoperire se 
foloseşte în special la recoltarea culturilor prăşitoare. 

 
Fig. 4.11 

 
Metoda de deplasare în diagonală.  

Deplasarea în diagonală se poate realiza în două moduri, şi anume: deplasare în 
diagonală cu o singură urmă şi deplasarea în diagonală cu două urme.  

În cazul metodei de deplasare în diagonală cu o singură urmă, agregatul se 
deplasează după direcţia şi sensul indicate în figura 4.12. Agregatul lucrează prima dată o 
jumătate de parcelă, când întoarcerile se fac în formă de buclă, după sensul acelor de 
ceasornic. Pe cea de-a doua jumătate a parcelei, întoarcerile au loc în sens invers.  
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Fig. 4.12  

Fig. 4.13 
 

Metoda de deplasare în diagonală cu două urme, când maşinile agricole sînt 
dispuse pe un singur rând, este prezentată în schema din figura 4.13. La această metodă, 
agregatul se deplasează pe direcţia unei diagonale şi continuă cursa cu întoarceri la 
marginea parcelei. Ca rezultat al acestei metode de deplasare, se formează treceri 
încrucişate, iar terenul este prelucrat de două ori. La deplasarea în diagonală cu două 
urme, forma cea mai raţională a parcelei este cea pătrată sau apropiată de acesta. 
 

4.3.2. Metode de deplasare în parcursuri circulare 

Metoda de deplasare în parcursuri circulare se caracterizează prin aceea că 
organele de lucru ale agregatului se găsesc în lucru de-a lungul celor patru laturi ale 
parcelei. După această metodă, agregatele se pot deplasa atât de la periferie la centru, cît 
şi de la centru la periferie.  

Schema metodei de deplasare în parcursuri circulare de la centru spre margine 
este reprezentată în figura 4.14. Folosirea acestei metode impune jalonarea parcelei. 

Deplasarea în parcursuri circulare de la margine spre centru se face după schema 
din figura 4.15. Cu toate că agregatul se deplasează cu organele de lucru In poziţie de 
lucru, paralel cu toate laturile parcelei, totuşi sînt deplasări parţiale în gol, la întoarcerile de 
90°.  

Deplasarea în parcursuri circulare de la margine spre centru cu întoarceri prin 
schimbarea sensului de deplasare este reprezentată în figura 4.16. Această metodă se 
utilizează la recoltarea cerealelor păioase cu ajutorul combinelor autopropulsate. Se 
recomandă ca înainte de începerea lucrului prin deplasări circulare să se lucreze 
diagonalele pentru a facilita descărcarea buncărelor. 
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Fig. 4.14  

 
Fig. 4.15 

 

 
Fig. 4.16 

 
Fig. 4.17 

 
La recoltarea unor culturi cu ajutorul agregatelor asimetrice, metoda de deplasare 

în parcursuri circulare este cea indicată în schema din figura 4.17. Întoarcerile în formă de 
buclă la cele patru colţuri ale parcelei contribuie la mărirea lungimii totale a deplasărilor în 
gol. 
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Capitolul 5 
 

CAPACITATEA DE LUCRU A AGREGATELOR 

 

5.1. Consideraţii generale 

Creşterea producţiilor şi productivităţii muncii din agricultură constituie rezultatul 
aplicării celui mai corespunzător complex de măsuri, în funcţie de condiţiile concrete în 
care se desfăşoară procesele de producţie privind lucrările solului, folosirea 
îngrăşămintelor, folosirea seminţelor de înaltă productivitate, lupta împotriva bolilor şi 
dăunătorilor plantelor etc.  

Executarea lucrărilor agricole cu mijloace mecanizate contribuie, în mod hotărâtor, 
la mărirea productivităţii muncii din agricultură, deoarece ele dau posibilitatea efectuării 
lucrărilor în termeni optimi şi de calitate superioară. Executarea lucrărilor agricole în 
termeni optimi şi cu cheltuieli cît mai reduse depinde în mare măsură de capacitatea de 
lucru a agregatelor utilizate.  

Capacitatea de lucru a agregatului reprezintă cantitatea medie de lucrări de o 
calitate dată, corespunzătoare cerinţelor impuse, realizată de agregat în unitatea de timp. 
În funcţie de natura lucrării executate, capacitatea de lucru a agregatelor se exprimă în 
unităţi de suprafaţă (la lucrările de arat, grăpat, semănat etc.), în unităţi de greutate (la 
lucrările de selectat, tocat etc.), în unităţi de volum (la lucrările cu buldozerul, cu screperul 
etc.), în unităţi de lungime (la lucrările de săpat şanţuri etc.), raportate la unitatea de timp.  

După unitatea de timp considerată la care se raportează, se deosebesc: 

capacitatea de lucru orară hW  şi capacitate de lucru pe schimb sW .  

 
5.2. Capacitatea de lucru teoretică şi reală 

Capacitatea de lucru a unui agregat mobil „W” reprezintă cantitatea medie de lucrări 
efectuate în unitatea de timp. Capacitatea de lucru poate fi exprimată în unităţi de 
suprafaţă (m2, ha), de volum (m3, l), de masă (kg, t), în unităţi de lucru convenţionale 
(hectarul convenţional) etc. 

Capacitatea de lucru a unui agregat mobil depinde de lăţimea B  a agregatului, de 

viteza v  a agregatului şi de timpul de lucru T . 

Capacitatea de lucru teoretică se exprimă cu următoarele relaţii:  

 ]h/m[TvBW t
sch

23600   sau  ]h/ha[TvB,W t
sch  360   (5.1) 

în care:  B  este lăţimea constructivă agregatului în metri; 
  v  - viteza teoretică a agregatului în metri pe secundă; 

  T  - timpul de lucru în ore. 

 Dacă în relaţia 5.1 se exprimă viteza teoretică în km/h, ţinând cont că 

s/m
,

h/km
63

1
1  , capacitatea de lucru teoretică va fi: 

 

     ]h/ha[TvB,W t
sch  10 .  (5.2) 

Capacitatea de lucru reală reprezintă cantitatea de lucrări pe care o realizează un 

agregat mobil care are lăţimea efectivă ]m[Bl , şi se deplasează cu viteza de lucru 

]h/km[vl , în timpul efectiv de lucru ]h[Tl .    
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 Capacitatea de lucru reală diferă de cea teoretică din următoarele cauze: 

Lăţimea efectivă de lucru a agregatului lB  diferă de lăţimea constructivă B , 

datorită formării incorecte a agregatului, a conducerii imprecise a agregatului, a zonei de 
acoperire dintre două treceri alăturate ce se recomandă la unele lucrări de pregătire a 
patului germinativ. 

Gradul de folosire a lăţimii de lucru constructive se apreciază cu ajutorul 

coeficientului de folosire a lăţimii de lucru bC , care reprezintă raportul dintre lăţimea 

efectivă de lucru a agregatului lB  şi lăţimea de lucru constructivă B , adică:  
 

B

B
C l

b    BCB bl  .   (5.3) 

 Pentru a obţine o capacitate de lucru ridicată, cu respectarea indicilor calitativi de 

lucru este necesar ca valoarea coeficientului bC  să fie cât mai apropiată de unitate. 

 

Viteza de lucru a agregatului lv  este mai mică decât viteza teoretică tv  din cauza 

patinării organelor de rulare, a micşorării razei roţii motoare datorită deformării pneurilor şi 
a modificării turaţiei arborelui motor ca urmare a variaţiei sarcinii. 

Gradul de folosire a vitezei teoretice a agregatului se apreciază cu ajutorul 

coeficientului de folosire a vitezei de lucru vC , care reprezintă raportul dintre viteza de 

lucru a agregatului lv  şi teoretică tv , adică:  
 

t

l
v

v

v
C    tvl vCv  .    (5.4) 

 Viteza de lucru se mai poate determina, ţinând cont de patinarea  , cu ajutorul 

relaţiei   1tl vv  (2.24). 

 

Timpul efectiv de lucru lT , este mai mic decât timpul total al schimbului de lucru sT , 

deoarece o parte din acesta se consumă pentru deplasări în gol, pentru deservirea 
tehnologică şi deservirea tehnică a agregatului.  

Gradul de folosire a timpului unui schimb de lucru al agregatului se apreciază cu 

ajutorul coeficientului de folosire a timpului de lucru pe schimb sK  care reprezintă raportul 

dintre timpul efectiv de lucru lT  şi timpul total al schimbului de lucru sT , adică:  
 

s

l
s

T

T
K    ssl TKT      (5.5) 

Valoarea coeficientului sK  variază în funcţie de lucrarea agricolă ce se execută, de 

agregatul folosit, de metoda de deplasare aleasă, de dimensiunile parcelelor etc. Valorile 

coeficientului sK  sunt date în tabelul 5.l. 

Dacă în relaţia (5.2) se introduc valorile reale ale lăţimii de lucru, vitezei şi timpului, 
se obţine capacitatea de lucru reală pe oră a agregatului, denumită pe scurt capacitate de 
lucru orară (T = 1 oră), adică:  
 

]h/ha[KvB,W sll
r

h  10     (5.6) 

în care:  lB  este lăţimea efectivă de lucru a agregatului în metri; 

  lv  - viteza de lucru în km/h. 
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Tabelul 5.1 

Valorile coeficientului de folosire a timpului de lucru  pentru diferite lucrări 

Nr. 
crt. Lucrarea executată Coeficientul sK  

1 Arat  0,72 – 0,82 

2 Administrat îngrăşăminte 0,55 – 0,65 

3 Pregătirea patului germinativ 0,75 – 0,80  

4 Semănat sau plantat 0,56 – 0,65 

5 Prăşit  0,70 – 0,80 

6 Stropit în culturile de câmp 0,55 – 0,65 

7 Recoltat cereale păioase 0,60 – 0,75 

8 Recoltat sfeclă de zahăr 0,63 – 0,70 

9 Recoltat cartofi  0,55 – 0,75 

10 Cosit furaje ierboase 0,75 – 0,85 

11 Greblat furaje ierboase 0,70 – 0,80 

12 Balotat 0,68 – 0,75 

13 Recoltat furaje pentru siloz 0,60 – 0,70 

 
 Capacitatea de lucru pe schimb se calculează cu relaţia: 

    ]sch/ha[TWW s
r

h
r

sch      (5.7) 

în care:  sT  este timpul total al schimbului de lucru în ore. 

Pentru combinele de recoltat cereale păioase capacitatea de lucru orară se 
calculează cu relaţia: 

    
 

]h/ha[
m

Kq
W

pb

sr
h






1

3600
    (5.8) 

în care:  q  este debitul de material pe care îl poate prelucra combina în kg/s; 

  bm  - masa boabelor de pe un hectar în kg/ha; 

  p  - raportul dintre masa resturilor vegetale (paie + pleavă, coceni) şi  

   masa produsului principal (boabe, ştiuleţi).  
 

Pentru agregatele mobile sau staţionare la care procesul de lucru constă în 
prelucrarea unui produs agricol (prese de balotat, combine de recoltat cereale păioase, 
porumb, floarea-soarelui, soia etc., combine de recoltat plante furajere pentru siloz, maşini 
de tocat resturi vegetale, selectoare etc., capacitatea de lucru orară se determină cu 
ajutorul relaţiei: 

   ]h/kg[KQW s
r

h  3600     (5.9) 

în care: Q  este debitul de material prelucrat în kg/s. 

Practic, capacitatea de lucru reală a unui agregat se determină prin fotografierea 
schimbului de lucru (întocmirea fişelor de cronometrare pe elementele de timp, exprimate 
în minute) şi măsurarea volumului de lucrări realizat, în hectare. 



 36 

 
 

5.3. Consumul de combustibil la executarea lucrărilor agricole 

 În timpul efectuării lucrărilor agricole de către agregatele mobile se disting, în 
principal, trei regimuri de funcţionare ale motorului: 
 

- regimul de funcţionare în sarcină, când agregatul execută efectiv lucrarea 
agricolă; 

 

- regimul de deplasare în gol a agregatului, la efectuarea întoarcerilor de la 
capetele parcelei, la deplasarea de la o parcelă la alta sau de la sediul fermei la 
parcelă; 

 

- regimul de relanti, când agregatul staţionează cu motorul pornit pentru 
efectuarea deservirilor tehnologice. 

  

Consumul total de combustibil într-un schimb sC  este dat de suma consumurilor în 

fiecare regim de funcţionare a agregatului pe durata unui schimb de lucru. 

Consumul de combustibil pe un schimb de lucru sC  se poate determina pe cale 

experimentală. Pentru aceasta, înainte de începerea lucrului se umple rezervorul de 
combustibil (se face plinul), după care se efectuează lucrarea în câmp pe toată durata 
schimbului. După terminarea schimbului se face din nou plinul. Cantitatea de combustibil 
completată reprezintă consumul de combustibil într-un schimb.  

 

Consumul de combustibil pe un hectar haC  este egal cu raportul dintre consumul 

de combustibil pe un schimb şi capacitatea de lucru pe schimb a agregatului, adică: 
 

     ]ha/litri[
W

C
C

r
sch

s
ha     (5.10) 

 Consumul de combustibil la hectar se poate calcula şi cu relaţia: 
 

     ]ha/kg[
W

C
C

r
h

hnc
ha





   (5.11) 

în care: hnC  reprezintă consumul orar de combustibil al motorului la regimul 

   nominal, în kg/h (valoarea se ia din caracteristica de regulator); 

  c  - coeficient de corecţie ce ţine seama de încărcarea incompletă a motorului 

  în timpul lucrului. Valorile coeficientului c  sunt date în tabelul 5.2.  
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Tabelul 5.2 

Valorile coeficientului de corecţie c  pentru agregate agricole 

formate cu tractoare pe roţi 

Nr
. 
crt Lucrarea agricolă 

Lăţimea 
de lucru 

[m] 

Lungimea parcelelor [m] 

sub  
400 

400  
÷ 

600 

600  
÷ 

800 

800  
÷ 

1000 

Coeficientul de corecţie c  

1 Lucrări cu consum mare de energie 
(arat, afânarea adâncă a solului etc.) 
 
 
 

1,05  
1,40  
1,75  
3,50 

0,89 
0,85 
0,85 
0,78 

0,91 
0,87 
0,87 
0,84 

0,93 
0,89 
0,89 
0,86 

0,94 
0,91 
0,91 
0,88 

2 Lucrări cu consum mediu de energie 
(cultivaţie totală, prăşit, dezmiriştire 
etc.) 
 
 
 

4 
8 

12 
16 

0,9 
0,77 
0,72 

- 

0,92 
0,82 
0,78 
0,74 

0,93 
0,88 
0,85 
0,82 

0,94 
0,90 
0,88 
0,83 

3 Lucrări cu consum mic de energie 
(grăpat, tăvălugit etc.) 
 
 
 

12 
18 
24 
36 

0,84 
0,77 
0,67 
0,62 

0,87 
0,81 
0,73 
0,68 

0,80 
0,85 
0,79 
0,74 

0,92 
0,90 
0,85 
0,79 

4 Lucrări ale solului şi de întreţinere a 
culturilor care necesită opriri în timpul 
lucrului (semănat, plantat, administrare 
de îngrăşăminte şi pesticide etc.) 
 

3,6 
7,2 

11,0 
14,0 

0,85 
0,80 
0,71 
0,67 

0,86 
0,83 
0,76 
0,72 

0,88 
0,85 
0,80 
0,78 

0,89 
0,87 
0,83 
0,81 

5  
Lucrări de recoltat cu maşini tractate 
 

2,5 ÷ 
4,0 

0,70 0,71 0,72 0,73 

6 Lucrări de recoltat cu  
combine autopropulsate 

3,0 ÷ 
8,0 

0,81 0,82 0,83 0,84 
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Capitolul 6 
 

TEHNOLOGII DE MECANIZARE ŞI EXPLOATARE  
ÎN PRODUCŢIA AGRICOLĂ 

6.1. Conţinutul tehnologiilor de mecanizare 

Tehnologia de mecanizare reprezintă un ansamblu de procese de producţie, 
procese tehnologice, lucrări şi operaţii agricole justificate din punct de vedere economic şi 
tehnic. Acestea trebuie să se desfăşoare într-o anumită înlănţuire, respectând anumite 
condiţii stabilite şi folosind o gamă bine precizată de utilaje agricole. Tehnologia de 
mecanizare este determinată de specificul ramurii de producţie, încadrată într-o formulă 
precisă de executare mecanizată a lucrărilor agricole, la epocile optime, legate de fazele 
procesului biologic cu specificarea modului lor de executare pentru obţinerea unor 
producţii maxime cu cheltuieli minime pe unitatea de produs. 

La elaborarea unei tehnologii de mecanizare se va ţine cont de următoarele 
aspecte: 

1. Ce se produce ? 
2. Cum se produce ? 
3. Cu ce se produce ? 
4. Cu cât se produce ? 
Primul aspect al tehnologiei de mecanizare „ce se produce” prezintă produsele, 

care în final constituie scopul economic al producţiei. Aceste produse pot fi: cereale 
păioase, porumb, floarea soarelui, sfeclă de zahăr, cartofi, legume, fructe etc. 

Al doilea aspect al tehnologiei de mecanizare „cum se produce” prezintă lucrările 
agricole ce se execută şi cerinţele agrotehnice ale lucrărilor agricole mecanizate faţă de 
plante şi sol. 

Al treilea aspect al tehnologiei de mecanizare „cu ce se produce” prezintă 
agregatele necesare pentru a executa fiecare lucrare mecanizată, forţa de muncă 
necesară şi metodele de exploatare raţională a agregatelor. 

Al patrulea aspect al tehnologiei de mecanizare „cu cât se produce” prezintă 
indicatorii tehnico-economici care reflectă necesarul energetic, numărul de utilaje la o 
suprafaţă dată, cheltuielile materiale şi de muncă pentru fiecare lucrare şi pe ansamblul 
tehnologiei pentru obţinerea produsului respectiv. 

La elaborarea tehnologiilor optime de mecanizare se ţine seama de următoarele 
criterii: 

a) Zonalitatea mecanizării, adică elementele care constituie cadrul specific al 
intreprinderii (relieful terenului, rezistenţa specifică a solului, structura planului de cultură, 
disponibilul de forţă de muncă). 

b)Nivelul tehnicii din intreprindere (caracteristicile agregatelor, productivitatea 
agregatelor, modul în care agregatele satisfac cerinţele agrotehnice).  

c) Asigurarea fluxului tehnologic optim pentru atenuarea ştrangulărilor, prin 
corelarea capacităţilor de lucru ale agregatelor cu numărul de agregate. 

d)Economicitatea variantei economice stabilită; tehnologia optimă trebuie să 
realizeze cei mai buni indicatori economici, comparativ cu celelalte variante de tehnologii 
posibile de aplicat. 

În general o tehnologie de mecanizare din producţia vegetală cuprinde următoarele 
părţi: fertilizarea solului, lucrările de bază ale solului, lucrările de pregătire a patului 
germinativ, semănatul, lucrările de întreţinere a culturilor, recoltatul produsului principal, 
recoltatul produsului secundar. 

Organizarea producţiei agricole în flux industrial asigură creşterea productivităţii 
muncii, reducerea costurilor de producţie, obţinerea de recolte mari şi contribuie la 
diminuarea pierderilor. 
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Caracteristicile cele mai importante ale producţiei în sistem industrial sunt: 
- concentrarea culturilor în suprafeţe mari (3000 – 6000 ha); 
- organizarea teritoriului în sole mari cu lungimea de 1,5 – 3,0 km; 
- stabilirea asolamentului pe complexul agroindustrial cu o structură şi o rotaţie 

optimă de culturi; 
- dotarea cu mijloace mecanizate de mare capacitate de lucru; 
-  aplicarea de tehnologii avansate care permit eliminarea unor lucrări (folosirea 

agregatelor complexe care efectuează mai multe lucrări la o singură trecere, folosirea 
chimizării pentru eliminarea unor lucrări de întreţinere etc.). 
 

6.2. Elaborarea fişelor tehnologice de mecanizare 

Procesul de producţie mecanizat reprezintă un proces tehnic complex pentru 
obţinerea unui produs, constituit din unul sau mai multe procese tehnologice de lucru şi din 
procese tehnologice de transport, de control, de pregătire a producţiei, de încărcare a 
produselor agricole, folosind şi procesele biologice ce au loc în organismele vegetale şi 
animale. Fişele tehnologice prevăd tehnologiile moderne pentru diferite culturi, 
componenţa agregatelor folosite şi indicatorii economici ai producţiei.  

Fişa tehnologică din tabelul 6.1 este întocmită pentru fertilizarea cu gunoi. 
 

Tabelul 6.1 

Fişa tehnologică de mecanizare a lucrărilor de fertilizare cu gunoi de grajd 

Nr
. 
crt 

Denumire
a lucrării 

Agregatul Indicii economici 

TOTAL 
(lei) 

Tracto
r 

Maşin
a 

agricol
ă 

Consum  
pe U.M. 
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Ca Cm CS Cc CA Cdt Cac CT 

1. 
Încărcat 
gunoi în 
remorci 

IF 65          

2. 
Transport 
gunoi 

U 650 RM 2         

3. 
Încărcat 
gunoi în 
maşini  

IF 65          

4. 
Fertilizat 
cu gunoi 

U 650 MIG 5         

 
Agregatele prevăzute în fişa tehnologică se stabilesc ţinând seama de 

caracteristicile funcţionale şi constructive ale maşinilor agricole din dotare, de 
caracteristicile zonei de activitate şi cerinţele care trebuie respectate la executarea 
lucrărilor.  

Numărul de agregate an  necesar pentru executarea unui anumit volum de lucrări 

se determină în funcţie de suprafaţa S  de lucrat, de capacitatea de lucru pe schimb 
r

schW , 

de numărul de zile zn  în care se efectuează volumul de lucrări şi de numărul de schimburi 

sn  dintr-o zi, cu relaţia: 
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sz

r
sch

a
nnW

S
n


     (6.1) 

Consumul de ore-agregat se apreciază cu ajutorul coeficientului aC , care se 

calculează în funcţie de durata unui schimb sT  şi de suprafaţa lucrată pe schimb 
r

schW , 

adică: 

     
r

sch

s
a

W

T
C    [ore-agregat/ha]  (6.2) 

La unele lucrări agricole, capacitatea de lucru 
r

schW  este dată în tone.  

Coeficientul mC , exprimat în ore-om/ha, pentru deservirea agregatului se 

calculează în funcţie de coeficientul aC  şi de numărul de muncitori m , adică: 
 

     mCC am    [ore-om/ha]   (6.3) 

Cheltuielile de producţie pentru efectuarea unei lucrări agricole executate 
mecanizat se compun din cheltuieli indirecte şi cheltuieli directe.  

Cheltuielile indirecte sunt acelea care se fac pentru efectuarea mai multor lucrări 
mecanizate sau în interesul general al întreprinderii. Cheltuielile indirecte se înregistrează 
separat şi apoi, după anumite criterii, se repartizează cota parte pentru fiecare lucrare 
executată mecanizat.  

Cheltuielile directe sunt acelea care se determină direct şi se includ în costul 
fiecărei lucrări executate mecanizat. În aprecierea eficienţei economice a unui agregat 
agricol, se foloseşte numai indicatorul cheltuielilor directe, deoarece el exprimă reducerea 
cheltuielilor de muncă şi de materiale prin folosirea agregatului agricol respectiv. 

 Cheltuielile directe dC  calculează cu relaţia: 
 

    dtAcSd CCCCC      (6.4) 

în care: SC  sunt cheltuielile pentru plata retribuţiilor; 

   cC  - cheltuieli pentru combustibil; 

   AC  - cheltuieli pentru amortizare; 

  dtC  - cheltuieli pentru deservirea tehnică a agregatului. 
 

Cheltuielile pentru plata retribuţiilor SC  se stabilesc în funcţie de numărul de 

muncitori pe diferite categorii de calificare, retribuţia tarifară orară hS  pentru diferite 

categorii de calificare şi consumul de ore-om/ha mC , adică: 
 

     hmS SCC    [lei/ha]    (6.5) 

Cheltuielile pentru combustibil cC  se stabilesc în funcţie de consumul de 

combustibil haG  (litri/unitatea de lucru) şi de costul combustibilului lp  (lei/litru), adică: 
 

     ihac pGC    [lei/ha]    (6.6) 

Cheltuielile pentru amortizarea agregatului AC  se calculează atât pentru tractor cât 

şi pentru maşinile agricole din agregat, ţinând cont de valoarea iniţială a agregatului iV  şi, 

respectiv, valoarea reziduală a agregatului rV ,de capacitatea de lucru pe schimb 
r

schW , de 
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numărul de schimburi sn , de numărul de zile lucrate într-un an zn  şi de durata de serviciu 

D  exprimate în ani, adică: 

     
DnnW

VV
C

zs
r

sch

ri
A




    [lei/ha]  (6.7) 

Cheltuielile pentru deservirea tehnică a agregatului dtC  sunt: cheltuieli pentru 

întreţineri tehnice, cheltuieli pentru revizii tehnice şi cheltuieli pentru reparaţii. Aceste 
cheltuieli se determină pe toată durata de serviciu a tractoarelor şi a maşinilor din agregat. 
Pentru ca aceste cheltuieli să fie cât mai reduse, se cere ca tractoarele şi maşinile agricole 
să aibă un coeficient de siguranţă mare în exploatare, să efectueze un volum de lucrări cât 
mai mare într-un timp cât mai scurt, iar durata de serviciu să fie cît mai mare.  

Pentru tractoare şi combine autopropulsate cheltuielile de deservire tehnică se 
calculează cu relaţia: 

      
n

hai
dt

C

GV
C


   [lei/ha]  (6.8) 

în care: iV  reprezintă valoarea de inventar, în lei; 

   nG  - consumul normat de combustibil pe durata de serviciu, în litri; 

   haC  - consumul de combustibil la hectar în litri.  

Pentru maşini agricole cheltuielile de deservire tehnică se calculează cu relaţia: 

      
n

i
dt

W

V
C    [lei/ha]   (6.9) 

în care: iV  reprezintă valoarea de inventar, în lei; 

   nW  - volumul de lucrări pe durata de serviciu, în hectare. 

 Valorile nG  şi nW  s-au determinat experimental şi se regăsesc în tehnologiile de 

întreţineri, revizii şi reparaţii ale tractoarelor şi maşinilor agricole. 
 

 Cheltuielile auxiliare acC  sunt cheltuieli pentru materiale principale şi auxiliare, 

cheltuieli pentru stocarea şi conservarea tractoarelor şi maşinilor agricole. Ele se 
calculează procentual (15 – 20%) din cheltuielile directe. 

 Costul unei lucrări TC , executate mecanizat, reprezintă cheltuielile directe la care 

se adaugă cheltuielile auxiliare. 
 

Folosind fişele tehnologice, se poate determina necesarul de forţă de muncă, de 
tractoare, maşini agricole, combustibili, lubrifianţi, seminţe etc. Fişele tehnologice permit 
efectuarea analizei economice pentru fiecare lucrare în parte, precum şi a întregului 
complex de lucrări din cadrul unei culturi. Valoarea cheltuielilor pentru obţinerea unităţii de 
produs se determină din raportul cheltuielilor totale, la producţia realizată.  

În cazul când de pe suprafaţa unui hectar se obţine producţia rP , costul unui 

kilogram de produs pC  este dat de relaţia: 

     
r

T
p

P

C
C    [lei/kg].    (6.10) 

Având în vedere că producţia rP , de pe suprafaţa unui hectar, depinde de calitatea 

lucrărilor executate în toată perioada de vegetaţie a culturii respective, rezultă că se 
micşorează costul producţiei pe măsură ce calitatea lucrărilor este mai bună, 
productivitatea muncii este mai mare, iar cheltuielile directe sunt mai mici.  
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6.3. Conţinutul tehnologiilor de exploatare 

Tehnologia de exploatare a agregatelor agricole reprezintă totalitatea operaţiilor 
privind utilizarea lor cu maximum de randament în diferite condiţii de lucru. O tehnologie 
de exploatare cuprinde următoarele părţi: cerinţele agrotehnice privind calitatea lucrărilor 
executate, alegerea şi pregătirea agregatului pentru lucru, pregătirea terenului, stabilirea 
măsurilor tehnice şi organizatorice pentru a obţine o capacitate de lucru maximă, 
corespunzătoare unui consum minim de combustibil, deservirea tehnologică a agregatelor 
şi controlul calităţii lucrărilor executate. 
 
 6.3.1. Cerinţe agrotehnice 

La realizarea unui anumit proces tehnologic din agricultură se impun anumite 
cerinţe agrotehnice, respectiv indicatori tehnologici, care reprezintă normele obligatorii 
privind calitatea lucrărilor agricole. La stabilirea acestor indicatori, trebuie avut în vedere 
obţinerea unor producţii maxime, prin îmbunătăţirea calităţii procesului tehnologic şi 
mărirea fertilităţii solului. Indicatorii de calitate se împart în:  

- indicatori ce caracterizează termenul optim şi durata lucrării; prin efectuarea 
lucrărilor în termene optime se obţin producţii maxime pe unitatea de suprafaţă;  

- indicatori ce caracterizează procesul tehnologic, adică acele mărimi care rezultă în 
urma efectuării lucrării (adâncimea de lucru, gradul de mărunţire a brazdei, înălţimea de 
tăiere, gradul de tăiere a buruienilor, gradul de curăţire a boabelor etc.);  

- indicatori ce caracterizează consumul de material, precum şi pierderile cantitative 
şi calitative ale produselor (consumul de seminţe şi de produse chimice, gradul de 
spargere a seminţelor etc.).  

Indicii tehnologici ai calităţii lucrărilor agricole se modifică în funcţie de proprietăţile 
materialelor prelucrate, tipul şi construcţia maşinilor utilizate şi condiţiile de executare a 
lucrărilor. Calitatea lucrărilor este influenţată de: 

- condiţiile exterioare de lucru: proprietăţile fizice şi mecanice ale materialului 
prelucrat, starea suprafeţei câmpului, umiditatea, relieful terenului, infestarea cu buruieni a 
câmpului;  

- starea tehnică a maşinilor - starea organelor active (forma, dimensiunile, 
proprietăţile fizice şi mecanice, ascuţirea, reglarea şi siguranţa în exploatare);  

- regimul de exploatare a maşinilor (viteza, uniformitatea deplasării agregatelor, 
regimul de alimentare). 
 
 6.3.2. Alegerea şi pregătirea agregatelor pentru lucru 

În funcţie de felul lucrării şi condiţiile de lucru, se aleg tractorul, maşinile agricole 
corespunzătoare şi dispozitivul de cuplare, care, în agregat, trebuie să execute lucrarea în 
concordanţă cu cerinţele agrotehnice. Pregătirea agregatelor pentru lucru constă din 
efectuarea următoarelor operaţii:  

- verificarea stării tehnice a tractoarelor şi maşinilor agricole şi efectuarea 
întreţinerilor tehnice în concordanţă cu normativele în vigoare; - montarea şi reglarea 
organelor de lucru la maşinile agricole;  

- formarea agregatului şi, dacă este nevoie, echiparea maşinilor cu marcatoare şi 
indicatoare de urme;  

- încercarea agregatelor în gol şi în lucru.  
Prin pregătirea cu minuţiozitate a agregatelor, înainte de începerea lucrului, se 

obţine o capacitate de lucru ridicată şi un cost scăzut.  
Folosirea agregatelor agricole la parametrii de exploatare proiectaţi reclamă 

reglarea corectă a motorului tractorului şi maşinilor agricole, utilizarea completă a 
capacităţii de tracţiune a tractoarelor şi a lăţimii de lucru a maşinilor agricole. 
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6.3.3. Pregătirea terenului pentru lucru 

Folosirea agregatelor cu o capacitate de lucru ridicată şi executarea lucrărilor de o 
calitate superioară depind în mare măsură de pregătirea terenului pentru lucru, care 
constă în următoarele:  

- verificarea şi înlăturarea cauzelor care pot provoca crearea condiţiilor neprielnice 
lucrului maşinilor; 

- delimitarea zonelor de întoarcere şi alegerea celor mai eficiente metode de 
deplasare;  

- împărţirea terenului în parcele şi jalonarea liniei pentru prima trecere.  
Verificarea câmpului şi înlăturarea cauzelor care ar putea crea condiţiile neprielnice 

pentru lucrul maşinilor. Pentru efectuarea lucrărilor mecanizate, parcelele se aleg astfel 
încât să asigure lucrul pe un timp mai îndelungat, fără treceri la alte parcele. Mărimea 
minimă a parcelei trebuie să asigure lucrul pe cel puţin un schimb. Amenajarea terenului 
este necesară în special când parcelele sunt mici şi intersectate de canale, şanţuri etc.  

Alegerea metodei şi direcţiei de deplasare. Înainte de a împărţi terenul în parcele, 
este necesar să se aleagă metoda şi direcţia de deplasare a agregatelor, în lungul căreia 
vor fi dispuse parcelele. Alegerea se face pe baza unui studiu amănunţit al particularităţilor 
câmpului, dimensiunilor, formei şi reliefului, precum şi în funcţie de cerinţele impuse faţă 
de lucrare. Astfel, la arat pe teren în pantă, direcţia de deplasare se alege după curbele de 
nivel.  

Delimitarea zonelor de întoarcere. După alegerea direcţiei de deplasare, se 
delimitează la capetele parcelei zonele de întoarcere. La început, zona de întoarcere se 
delimitează prin jaloane, după care se trage o brazdă la adâncimea de 6 - 8 cm, sau se 
face o urmă cu ajutorul roţilor tractorului sau şenilei. Aceste urme arată locul de trecere în 
poziţie de transport şi de lucru a organelor active. Zonele de întoarcere se lucrează după 
terminarea lucrului pe parcelă.  

Împărţirea terenului în parcele şi jalonarea liniei pentru prima trecere. Terenul 
destinat pentru a fi lucrat cu agregate agricole se împarte în parcele. Mărimea parcelei 
depinde de metoda de deplasare. Împărţirea corectă a terenului în parcele are o mare 
importanţă pentru asigurarea calităţii lucrului şi a capacităţii de lucru a agregatului. Când 
parcelele nu sînt bine împărţite, apar clinuri pentru a căror lucrare se pierde mult timp, iar 
din cauza unui număr sporit de treceri ale tractorului, solul se bătătoreşte mai mult. Acest 
fapt duce la micşorarea capacităţii de lucru a agregatului şi la mărirea consumului de 
combustibil.  
 

6.4. Elaborarea fişelor tehnologice de exploatare 

În afară de fişele tehnologice de mecanizare pe culturi agricole, se elaborează şi 
fişe tehnologice de exploatare a agregatelor agricole. Aceste fişe prezintă ordinea 
tehnologică de executare a procesului sau lucrării agricole, organizarea procesului de 
lucru şi metodele cele mai eficiente de folosire a maşinilor sau agregatelor agricole.  

În tabelul 6.2 este prezentată fişa tehnologică de exploatare a agregatului de arat 
format din tractorul U-650M + plugul PP 3-30 + grapa stelată GS-1,2. 
 Fişa tehnologică de exploatare a agregatului cuprinde următorii indicatori: condiţiile 
de lucru (caracteristicile terenului), cerinţele agrotehnice, indicaţii privind caracteristicile 
agregatului şi pregătirea lui pentru lucru, pregătirea pentru lucru a terenului, indicatori 
privind organizarea lucrului şi controlul calităţii lucrării. 
 Regimul de lucru se stabileşte ţinând seama de încărcarea motorului şi tractorului. 
Fişele tehnologice cuprind şi cei mai importanţi indicatori de organizare a procesului 
tehnologic (durata ciclului de deplasare, suprafaţa lucrată şi consumul de combustibil la 
hectar).  
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 Tabelul 6.2 
 

Fişa de utilizare a agregatului U-650M+PP-3-30+GS-1,2 

Nr. 
crt. 

Indicatori de bază Caracteristicile procesului tehnologic 

1 Caracteristicile terenului 

Suprafaţa de arat                            S=100 ha 
Lungimea parcelei                         L=1120 m 
Relieful terenului                               plan 
Rezistenţa specifică        K0 = 5000 daN/m2 

2 Cerinţe agrotehnice 

Adâncimea de arat                          a =20 cm 
Gradul de încorporare  
a resturilor vegetale                   – peste 90 % 
Arătură uniformă, fără coame sau şanţuri 
mai mari de 5 cm 

3 
Caracteristicile agregatului 
şi pregătirea lui pentru lucru 

Lăţimea de lucru                            Bl = 0,9 m 
Raza de întoarcere                          R = 5 m 
Se reglează adâncimea de lucru  
Se reglează orizontalitatea plugului 
Se reglează lăţimea de lucru a primei 
trupiţe şi lăţimea totală 

4 Pregătirea terenului 

Lăţimea zonei de întoarcere               15 m 
Număr de parcele                                 6 
Lăţimea unei parcele                        149 m 
Linia de control se marchează prin 
brazdă de control 
Se parcelează terenul la norma zilnică 
pentru fiecare agregat. 

5 
Indicatori privind 
organizarea lucrului 

Durata unui ciclu                       Tc=1594 sec. 
Suprafaţa lucrată pe ciclu      Wc=0,196 ha/ciclu 
Capacitatea de lucru orară         Wh=0,375 ha/h 
Capacitatea de lucru pe schimb   Wsch=3 ha/sch 
Consumul de combustibil         Cc=25 litri/ha 
Metoda de deplasare: arătură la cormană 
alternantă cu arătură în părţi. 

6 Controlul calităţii lucrării 

Se fac 20 de măsurători pentru adâncimea de 

lucru; abaterea admisă este de 1 cm. 
Se controlează gradul de încorporare a restu-rilor 
vegetale/m2;  Gmv=90% 
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Ciclul deplasării reprezintă un circuit închis al elementelor traiectoriei care se repetă 
periodic. Deplasarea agregatului pe parcelă, după o anumită metodă de deplasare, constă 
dintr-o serie de cicluri, care se aseamănă între ele după o formă geometrică. Durata 

ciclului cT  constă din timpul corespunzător pentru două deplsări în lucru şi două întoarceri 

în gol. Durata cT  a unui ciclu se calculează în funcţie de lungimea medie lL  de deplasare 

în lucru, lungimea medie gL  de deplasare în gol, viteza lv  de deplasare în lucru, viteza 

gv  de deplasare în gol, numărul ln  de curse în lucru şi numărul gn  de curse în gol, adică: 
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 .     (6.11) 

Cunoscând suprafaţa parcelei S , capacitatea de lucru pe schimb a unui agregat 
r

schW  şi numărul de zile zn  în care se execută lucrarea, se calculează numărul de parcele 

pn  cu relaţia: 
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 Lăţimea l  a unei parcele va fi: 

m
m
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în care L  este lungimea parcelei (1120 m). 

 Lăţimea zonei de întoarcere E  se calculează cu relaţia: 

mRE 15533   

în care R  este raza de întoarcere a agregatului. 

 Lungimea deplasării în lucru lL  se calculează cu relaţia: 

mELLl 10902   

 Lungimea medie de deplasare în gol gL  se calculează cu relaţia: 

ml,RLg 907553503  . 

 Viteza de lucru (treapta II rapidă) este: 

    h/km,s/m,,,vv tl 54548115017411    

 Considerând gl vv  , din relaţia (6.11), durata unui schimb va fi: 

 
.sec
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 După ce s-a stabilit durata ciclului, se determină suprafaţa lucrată după un ciclu cu 
relaţia: 
 

ciclu/ha,
,BnL

W lll
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10000

9021090

104






 . 
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 Capacitatea teoretică de lucru orară va fi: 

h/ha,
,

T

W
W

c

c
h 440

1594

1960
36003600  . 

 Capacitatea de lucru reală orară se calculează cu relaţia (5.6): 

h/ha,,,,,KvB,W sll
r

h 3750780345901010   

Capacitatea de lucru reală pe schimb se calculează cu relaţia (5.7): 

sch/ha,TWW s
r

h
r

sch 383750  . 

Consumul de combustibil la hectar haC  se calculează in funcţie de consumul orar în 

sarcină lC  (10 kg/h), consumul orar la deplasarea in gol gC  (5 kg/h) şi de capacitatea de 

lucru reală orară 
r

hW . 

Timpul de lucru pentru un hectar este: 

ha/ore,
ha

ore

W

T
T

r
sch

s
ha 662

3

8
 . 

Acest timp se compune din timpul efectiv de lucru lhaT  şi timpii auxiliari axT  (deplasări în 

gol, reglaje etc.). 
 

axlhaha TTT   

 Timpul efectiv de lucru pentru un hectar se calculează cu relaţia: 

ore,sec
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 Timpii auxiliari au valoarea: 

ore,,,TTT lhahaax 570092662  . 

 Numărul de curse în gol gn , la efectuarea întoarcerilor este: 

curse,
,LB

m
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 . 

 Timpul de deplasare în gol la efectuarea întoarcerilor este: 

ore,sec
,v
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v

L
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 . 

 Consumul de combustibil la hectar va fi: 

ha/kg,,,CTCTCCC gghallhaghalhaha 7521517010092  . 

 Ţinând cont că densitatea motorinei este litru/kg,860 , consumul de combustibil 

la hectar, exprimat în litri de motorină, este: 
 

.ha/litri
,

,
Cha 25

860

7521
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Indicatorii privind calitatea lucrului se stabilesc în funcţie de normele agrotehnice. 
Acestea se determină făcând media unui număr determinat de măsurări.  

Indicii de calitate ai lucrărilor agricole se pot împărţi în trei grupe:  
- indici ce caracterizează termenul optim şi durata lucrării;  
- indici ce caracterizează procesul tehnologic, adică acele mărimi care rezultă în 

urma efectuării lucrării (adâncimea de lucru, gradul de mărunţire, înălţimea de tăiere, 
gradul de curăţire a boabelor etc.);  

- indici ce caracterizează consumul de material, precum şi pierderile cantitative şi 
calitative ale produsului (gradul de spargere a seminţelor, consumul de produse chimice, 
consumul de seminţe etc.).  

Indicii tehnologici privind calitatea lucrărilor se modifică în funcţie de proprietăţile 
fizico-mecanice ale materialelor prelucrate, construcţia maşinilor agricole şi condiţiile de 
executare a lucrărilor. Este necesar ca, în diferite condiţii de lucru, să se obţină valorile 
optime ale indicilor calitativi, în concordanţă cu cerinţele agrotehnioe.  

Factorii care influenţează calitatea lucrărilor agricole sunt:  
- condiţiile de lucru (proprietăţile fizico-mecanice ale materialului prelucrat, starea 

suprafeţei terenului, relieful terenului, gradul de îmburuienare a câmpului); 
- starea tehnică a maşinilor agricole (starea tehnică a organelor de lucru, reglarea 

corectă a organelor de lucru şi a mecanismelor, fiabilitatea);  
- regimul de exploatare a maşinilor agricole (regimul de deplasare a agregatelor, 

uniformitatea deplasării în timpul lucrului, respectarea corelaţiei între cantitatea de 
alimentare şi debitul optim al maşinilor agricole).  
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Capitolul 7 
 

7.1. EXPLOATAREA AGREGATELOR DE ARAT 
 

7.1.1. Cerinţe agrotehnice impuse agregatelor 

Aratul reprezintă lucrarea de bază a solului, prin care se asigură răsturnarea, 
mărunţirea şi afânarea solului, introducerea sub brazdă a resturilor vegetale şi 
îngrăşămintelor, creându-se astfel condiţii pentru o bună dezvoltare a sistemului radicular 
al plantelor şi aprovizionarea acestora cu apă şi elemente nutritive.  

 

După premergătoare timpurii, este indicat să se efectueze două arături: prima 
imediat după recoltare la o adâncime de 16 - 18 cm, iar cea de-a doua, în lunile august-
septembrie, la o adâncime de 25 - 30 cm, încorporând cu această ocazie sub brazdă şi 
îngrăşămintele organice şi minerale. Efectuarea arăturii de vară, imediat după recoltarea 
plantelor premergătoare, aduce sporuri de producţie de până la 10% faţă de situaţia 
întârzierii acesteia cu mai mult de 30 de zile de la recoltare. Renunţarea la arătura 
superficială de vară şi amânarea lucrării de bază, până în toamnă târziu, reduce producţia 
cu 15 - 20%, ca urmare a îmburuienării excesive a terenului. După premergătoare târzii, 
arătura de bază se execută imediat după eliberarea terenului, la o adâncime de până la 30 
cm, iar în zonele cu sol greu, până la adâncimi de 40 cm (folosind şi organe pentru 
subsolaj).  

 

Lucrarea de arat, prin adâncimea la care mobilizează şi răstoarnă solul şi indicii de 
calitate îndepliniţi, implică în mod direct numărul şi calitatea lucrărilor de pregătire a 
terenului în vederea însămânţării şi în foarte mare măsură producţiile obţinute.  

 

Arătura reprezintă lucrarea cu ponderea cea mai ridicată din punctul de vedere al 
consumului de energie şi al fondului de timp de folosire a parcului de tractoare. Pentru 
executarea arăturilor se consumă cea mai mare cantitate de energie mecanică, 
reprezentând circa 30 - 35% din totalul de energie consumată pentru executarea 
mecanizată a lucrărilor în producţia vegetală.  

Pentru executarea arăturilor de calitate corespunzătoare, este necesar să se 
respecte următoarele cerinţe:  

- arăturile să se execute în termenele prevăzute de cerinţele agrotehnice, când 
umiditatea în stratul arabil al solului este optimă, solul se mărunţeşte uşor, iar consumurile 
energetice sunt minime;  

- adâncimea de lucru să se stabilească diferenţiat în funcţie de limitele stratului 

arabil; abaterea maximă faţă de adâncimea impusă este de  1 cm;  
- solul să fie bine mărunţit pe întreaga adâncime de lucru; fracţiunile de sol cu 

dimensiunea convenţională mai mică de 5 cm să reprezinte mai mult de 75% din masa 
totală de sol mobilizat de plug;  

- resturile vegetale şi îngrăşămintele organice să fie introduse sub brazdă, gradul 
de acoperire cu sol a masei vegetale trebuind să fie mai mare de 90% ; 

- suprafaţa câmpului arat să fie cât mai netedă, cu brazde bine răsturnate, fără 
coame şi şanţuri; 

- să nu existe greşuri (suprafeţele de teren nearate în interiorul parcelei reprezintă 
zone de infestare cu buruieni), iar capetele parcelei să fie bine încheiate, cu ultima brazdă 
răsturnată spre interiorul câmpului arat;  

- pe terenurile cu unghiul de pantă mai mare de 6°, arătura să se execute după 
curbele de nivel şi numai cu pluguri reversibile, pentru ca brazdele să fie răsturnate în 
aceiaşi parte a parcelei (de regulă, dacă este posibil, înspre vale).  
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7.1.2. Calculul şi formarea agregatelor de arat 

Calculul agregatelor de arat se face cu ajutorul relaţiilor studiate în capitolele 
anterioare. În funcţie de dotarea cu tractoare şi maşini agricole, de suprafaţa care trebuie 
arată şi de proprietăţile fizico-mecanice ale solului se vor stabili agregatele de arat şi 
numărul acestora.  

Agregatele de arat se aleg astfel încât acestea să realizeze o calitate cât mai bună 
a lucrării.  

Pentru calculul agregatelor se vor parcurge următoarele etape: 
 

a) Se analizează posibilităţile de tracţiune şi de deplasare a tractorului, astfel: 
 
 - se calculează forţa de rezistenţă la deplasarea în gol cu relaţia (2.10); 

 - se calculează forţa maximă de aderenţă a tractorului cu relaţia (2.19); 
- se calculează forţele tangenţiale cu relaţia (2.14) şi se verifică  

  condiţiile de aderenţă; 

- în funcţie de condiţia de aderenţă (CAN sau CAS) se calculează forţele de 

  tracţiune la deplasarea în gol a tractorului cu relaţiile (2.20) şi (2.21); 

b) Se calculează forţa de rezistenţă a plugului la arat cu relaţia (2.29). 

c) Se determină viteza de lucru a agregatului, astfel: 

- se compară rezistenţa plugului la arat plugR  cu forţa de tracţiune tF  pe care o poate 

dezvolta tractorul în diferite trepte de viteze şi se alege treapta de viteză teoretică cu 
care se va efectua lucrarea; 

- se determină viteza de lucru cu relaţia (2.24).  

d) Se verifică bilanţul de putere al agregatului de arat. 

e) Se determină capacitatea reală de lucru cu relaţiile (5.6) şi (5.7). 

f) Se determină numărul de agregate de arat cu relaţia (6.1). 

Pregătirea agregatului de arat constă în cuplarea plugului la tractor şi verificarea 
organelor active. Reglajele plugului se fac în condiţii de lucru (în parcela ce se va ara).  

 

În timpul lucrului, toate trupiţele trebuie să lucreze cu aceeaşi lăţime şi adâncime de 
lucru. La plugurile prevăzute cu cormane culturale, raportul dintre lăţimea şi adâncimea de 
lucru a trupiţei este de 3/2. La un raport mai mic, brazdele nu sunt bine răsturnate. La 
cormanele semielicoidale, raportul dintre lăţime şi adâncime este de 2,5/2. Se poate 
menţiona că brazdele prea late sunt bine răsturnate, însă insuficient fărâmiţate. 

 

Pentru funcţionarea normală a agregatelor de arat ecartamentul tractorului trebuie 
să fie reglat în concordanţă cu lăţimea de lucru a plugului şi cu lăţimea pneurilor. Prin 
respectarea concordanţei dintre lăţimea plugului şi ecartamentul tractorului, se asigură o 
bună stabilitate a agregatului. 

 

Stabilitatea în plan vertical este realizată corespunzător atunci când plugul are 
tendinţa permanentă de a pătrunde în sol, realizând o forţă de apăsare pe sol a roţii de 
limitare a adâncimii (roata de copiere) de maxim 70 daN. Acest lucru se constată concret 
prin aceea că roata lasă o urmă vizibilă pe sol adâncă de 2-3 cm. Când se constată că 
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plugul nu are tendinţa să pătrundă în sol, sau are tendinţa de a pătrunde prea puternic 
(urma lăsată de roată este adâncă), se va executa reglajul corespunzător în plan vertical 
prin montarea corectă şi reglarea tiranţilor de la mecanismul de suspendare al tractorului. 

 

Stabilitatea în plan orizontal este corespunzătoare atunci când plugul are tendinţa 
de a  apăsa cu  plazul pe  peretele  vertical al brazdei,  realizând o  presiune  de  maxim 
80 daN/cm2, pentru a nu sfărâma acest perete şi a nu se mări prea mult forţele de frecare, 
care nu sunt utile. Dacă în timpul lucrului se constată că plugul are tendinţa de a-şi mări 
sau micşora lăţimea de lucru, înseamnă că plugul nu are stabilitate în plan orizontal, adică 
nu este reglat corespunzător. Reglajul stabilităţii în plan orizontal se consideră corect când 
lăţimea de lucru a plugului este egală cu lăţimea constructivă, şi atunci când direcţia de 
înaintare a plazurilor este paralelă cu direcţia de înaintare a tractorului.  

 

În cazul când nu se respectă condiţiile menţionate, se îngreuiază conducerea 
tractorului, se micşorează forţa de tracţiune, se măreşte consumul de combustibil şi se 
înrăutăţeşte calitatea lucrării.  
   

7.1.3. Efectuarea lucrării de arat 

Înainte de a începe lucrarea de arat, se alege direcţia de deplasare, iar în funcţie de 
metoda de deplasare, se împarte terenul în parcele şi se delimitează zonele de întoarcere 
prin brazdă de control.  

 

Lucrarea de arat se execută folosind metode de deplasare in parcursuri liniare. 
Dintre metodele de deplasare în parcursuri liniare, pentru plugurile normale (care 
răstoarnă brazdele în partea dreaptă) se folosesc: metoda de deplasare la cormană, 
metoda de deplasare in părţi şi  metoda de deplasare in părţi şi la cormană prin alternarea 
parcelelor. La lucrarea de arat cu pluguri reversibile se utilizează metoda de deplasare în 
suveică.  

 

După terminarea lucrării se ară capetele parcelelor (zonele de întoarcere), 
perpendicular pe direcţia arăturii. 

 

Calculul indicilor de utilizare, a indicilor de exploatare şi întocmirea fişelor 
tehnologice de utilizare şi economice se fac cu ajutorul indicaţiilor din capitolul 6.  
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7.2. EXPLOATAREA AGREGATELOR PENTRU PREGĂTIT TEREN 
 

7.2.1. Cerinţe agrotehnice impuse agregatelor 

După executarea arăturilor, în special a celor adânci de toamnă, terenul se prezintă 
cu denivelări, bulgări mari, resturi vegetale la suprafaţă şi cu buruieni. Pentru aducerea 
terenului în stare de a fi însămânţat, se execută lucrări de pregătire a patului germinativ, 
prin aceasta asigurându-se mărunţirea bulgărilor, distrugerea buruienilor, nivelarea 
terenului, introducerea în sol a îngrăşămintelor şi, în principal, crearea unui strat de sol 
afânat, favorabil germinării seminţelor. 

Lucrarea este corespunzătoare din punct de vedere agrotehnic, dacă sunt 
îndeplinite următoarele condiţii: 

- să se realizeze mărunţirea bulgărilor şi afânarea solului pe adâncimea la care 
urmează să se însămânţeze; 

- să se distrugă complet buruienile; 
- să se introducă în sol îngrăşămintele minerale şi substanţele de erbicidare 

necesare; 
- să se realizeze o tasare uşoară a stratului afânat până la adâncimea de semănat.  

Pentru ca agregatele să poată îndeplini aceste cerinţe agrotehnice, trebuie ca:  
- în momentul executării lucrării, să existe umiditate suficientă în sol, pentru a se 

putea mărunţi bulgării şi afâna solul;  
- terenul să nu fie puternic îmburuienat sau cu cioate şi pietre;  
- lucrarea de arat să nu lase terenul cu denivelări mari, şanţuri sau greşuri. 

Este necesar ca lucrarea de pregătire a terenului să fie de calitate bună, întrucât 
este ultima lucrare a solului ce se execută înaintea semănatului şi eventualele abateri de 
la calitate nu mai pot fi corectate prin alte lucrări.  
 

7.2.2. Calculul şi formarea agregatelor 

Pregătirea terenului în vederea însămânţării se poate realiza cu o mare diversitate 
de agregate, majoritatea având în componenţă grape de diferite tipuri, tăvălugi, 
cultivatoare sau freze agricole. Cele mai frecvent folosite sunt agregatele cu grape cu 
discuri, grape cu colţi, cultivatoare echipate cu organe de afânare şi combinaţii ale 
acestora.  

Alegerea agregatelor cu care urmează să se efectueze pregătirea terenului se face 
în funcţie de proprietăţile fizico-mecanice ale solului, umiditatea solului în momentul 
executării lucrării, starea terenului (gradul de mărunţire a arăturii, gradul de îmburuienare, 
existenţa denivelărilor etc.), precum şi de cerinţele culturii ce urmează a se însămânţa.  

Pe terenuri compacte cu sol bolovănos şi puternic îmburuienat, se face mai întâi o 
lucrare de discuit, în una sau două treceri, cu grape cu discuri grele sau mijlocii, urmărind, 
în principal, mărunţirea bulgărilor şi tăierea buruienilor, apoi o lucrare de cultivaţie totală 
sau grăpare cu grape cu colţi, urmărind afânarea solului, distrugerea totală a buruienilor şi 
administrarea de erbicide pe întreaga suprafaţă prelucrată.  

Pe terenuri uşoare şi mijlocii, cu umiditate optimă şi ogor fără bulgări şi 
neîmburuienat, se pot folosi cu rezultate bune grape cu colţi sau cultivatoare, în una sau 
două treceri, avantajele energetice fiind evidente, comparativ cu agregatele cu grape cu 
discuri (se recomandă, în special, în primăvară, pentru a evita tasarea excesivă a solului şi 
pierderea apei din sol).  

În cazul că se urmăreşte însămânţarea direct în mirişte (culturi succesive), terenul 
se pregăteşte cu grape cu discuri grele sau cu combinatoare imediat după recoltarea 
culturii premergătoare. Combinatoarele se folosesc şi în cazul pregătirii patului germinativ 
pentru sfecla de zahăr, având in componenţă grape cu colţi rigizi şi grape elicoidale pentru 
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terenurile afânate şi vibrocultor şi grape elicoidale pentru terenurile tasate. În ambele 
cazuri, se ataşează la combinator tăvălugi inelari, care asigură afânarea solului până la 3-
4 cm adâncime, adică la adâncimea de semănat.  

Alegerea tipului de agregat şi a numărului de treceri pentru pregătirea patului 
germinativ este condiţionată de asigurarea calităţii lucrării, iar aceasta este în funcţie de 
condiţiile concrete în care se află terenul în momentul executării lucrării.  

În funcţie de tipul de sol şi starea terenului, se calculează forţa de rezistenţă la 

tracţiune a maşinii agricole din agregat MR  cu relaţia (2.27). 

Valoarea determinată pentru forţa de rezistenţă la tracţiune MR  comparată cu 

posibilităţile de tracţiune ale tractoarelor permite să se aleagă tractorul cu care maşina 
agricolă poate lucra în agregat, din punct de vedere energetic. Pentru agregatul ales, se 
stabileşte regimul de lucru şi valorile indicilor de exploatare (viteza de lucru, capacitatea 
de lucru, numărul de agregate etc.). 

După stabilirea componenţei agregatului şi precizarea regimului de funcţionare, se 
trece la pregătirea agregatului pentru lucru. Aceasta constă în verificarea stării tehnice a 
tractorului şi subansamblurilor maşinii, ataşarea maşinilor agricole din agregat la tractor, 
efectuarea reglajelor tehnologice ale agregatului şi a operaţiilor de întreţinere tehnică 
zilnică. 

Ataşarea maşinilor agricole la tractor se face intr-un singur punct, la bara de 
tracţiune, pentru maşinile tractate, sau în trei puncte la mecanismul de suspendare, pentru 
maşinile agricole purtate. În ambele cazuri, se recomandă ca tiranţii laterali ai 
mecanismului de suspendare să fie astfel montaţi la puntea din spate a tractorului, încât în 
timpul lucrului să fie aproximativ în poziţie orizontală, iar întinzătoarele cu lanţ să asigure 
blocarea mecanismului de suspendare numai în poziţia ridicat. La grapele cu discuri 
tractate, prevăzute cu cilindru hidraulic pentru acţionare, se face legătura prin furtunuri 
flexibile cu racord şi supapă cu priza din spate a instalaţiei hidraulice a tractorului, 
furtunurile hidraulice fiind fixate apoi de apărătoarea roţii tractorului sau pe suport propriu, 
pentru a nu se deteriora în timpul întoarcerilor.  

În cazul agregatelor prevăzute cu instalaţie de erbicidare, se asigură prinderea 
rezervoarelor pe tractor, a pompei pe arborele prizei de putere şi a furtunurilor de legătură, 
cu duzele de erbicidat.  

Maşinile agricole din agregat care sunt acţionate de la priza de putere vor fi dotate 
cu apărători de protecţie la transmisiile cardanice şi la transmisiile cu lanţuri şi curele. La 
trecerea agregatului din poziţia de lucru în poziţia de transport se va decupla transmisia de 
la priza de putere pentru a se evita deteriorarea acesteia. 

Frecvent grapele cu colţi se cuplează pe un dispozitiv pentru purtat grape, format 
dintr-un cadru central fix, cuplat la ridicătorul hidraulic al tractorului, şi din două părţi 
laterale rabatabile în plan vertical, în poziţia de transport. Fiecare câmp de grapă se prinde 
la cadru cu câte trei legături din lanţ şi cu o legătură intre câmpurile alăturate.  

Reglajele agregatelor se execută diferenţiat pe tipuri de maşini şi condiţii concrete 
în care se execută lucrarea şi se referă, în principal, la adâncimea de lucru şi 
orizontalitatea cadrului maşinii.  

Adâncimea de lucru se reglează prin greutatea maşinii şi unghiul de înclinare a 
colţilor la grapele cu colţi reglabili, prin greutatea grapei şi unghiul de înclinare a bateriilor 
la grapele cu discuri şi prin modificarea poziţiei roţilor de sprijin faţă de bara-cadru la 
cultivatoarele combinatoare. În soluri uşoare, se va limita adâncimea de pătrundere in sol 
a discurilor la valoarea cerinţelor agrotehnice, prin blocarea barei limitatoare cu orificii de 
reglaj de pe axa roţilor de transport a grapei cu discuri. 

Orizontalitatea cadrului se asigură prin poziţionarea corespunzătoare a punctului de 
cuplare la ridicătorul hidraulic. Aceasta se realizează eu ajutorul opritorului cu piuliţă-
fluture de pe tija pistonului cilindrului de forţă ce acţionează supapa de blocare a circuitului 
distribuitor-cilindru în cazul instalaţiei cu cilindru de forţă exterior, sau prin aducerea 
manetei distribuitorului in poziţia neutră la instalaţia cu mecanism hidraulic monobloc.  
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7.2.3. Pregătirea terenului şi efectuarea lucrării 

 Pregătirea terenului începe cu stabilirea direcţiei de deplasare şi a zonelor de 
întoarcere, cu marcarea locurilor periculoase (teren accidentat, teren cu unghi de pantă 
mare etc.) şi cu jalonarea primului parcurs. Direcţia de deplasare se alege în funcţie de 
calitatea arăturii, de tipul agregatului cu care se face pregătirea patului germinativ, de 
panta terenului.  

De regulă, lucrarea se execută după o direcţie perpendiculară sau înclinată la 40 - 
50° faţă de direcţia după care s-a făcut arătura (deplasare în diagonală), în acest ultim 
caz, obţinându-se o nivelare mai bună a terenului.  

Metoda de deplasare pentru grape cu discuri şi combinatoare se alege în suveică 
sau diagonală cu o singură urmă, iar la grapele cu colţi, circulară sau diagonală cu două 
urme.  

Se recomandă ca, în timpul întoarcerilor, organele active ale grapelor cu discuri şi 
combinatoarelor să fie ridicate în poziţia de transport, iar la grapele cu colţi să se aleagă o 
rază de întoarcere mare, pentru a evita ruperea acestora. Agregatele vor efectua 
întoarcerile obligatoriu pe parcelă, zona de întoarcere (circa 10 - 15m) urmând a fi 
prelucrată la încheierea lucrului pe parcelă.  

Vitezele de lucru la majoritatea tipurilor de agregat sunt cuprinse între 4 şi 10 km/h 
şi se stabilesc în teren, în funcţie de calitatea lucrării executate. Pentru agregatele 
complexe, prevăzute cu instalaţie de erbicidare, viteza stabilită va trebui să fie constantă, 
pentru a asigura uniformitatea tratamentului pe întreaga parcelă.  

Între două treceri alăturate ale agregatelor, se va asigura o acoperire de 15 - 20 cm, 
pentru a se evita greşurile. În acelaşi scop, câmpurile de grapă legate la dispozitivul de 
tracţiune sau la cadrul grapelor cu discuri, se vor lega între ele. 

La lucrările din pomicultură cu grape dezaxabile, se va alege metoda de deplasare 
prin acoperire, executându-se mai întâi parcursurile din: imediata apropiere a rândului de 
pomi şi apoi, după modificarea (centrarea) poziţiei grapei, suprafaţa centrală dintre rânduri 
(deplasarea este asemănătoare cu cea a agregatului cu plug dezaxabil pentru livezi).  

La lucrările de pregătire a patului germinativ executate primăvara, când umiditatea 
solului este ridicată, se recomandă echiparea tractoarelor cu roţi duble pentru mărirea 
aderenţei şi reducerea tasării solului. 

Modul în care se pregăteşte patul germinativ, concomitent cu lucrările de fertilizat şi 
erbicidat, prezintă o importanţă deosebită în obţinerea recoltelor. În mod obişnuit, aceste 
lucrări se efectuează succesiv, prin mai multe treceri, cu agregatele formate din tractor şi 
maşinile agricole corespunzătoare.  

În vederea reducerii consumului de carburanţi şi a numărului de treceri, în condiţiile 
respectării indicilor calitativi de lucru, în concordanţă cu cerinţele agrotehnice, se folosesc 
agregate complexe formate dintr-un tractor şi mai multe maşini agricole.  

Lucrările de pregătire a patului germinativ trebuie să îndeplinească o serie de 
condiţii care se referă la gradul de mărunţire de afânare a solului, la distrugerea 
buruienilor, la nivelarea solului etc. Aspectul vizual al patului germinativ să nu prezinte 
greşuri, coame, şanţuri, bulgări sau curele de sol, resturi vegetale scoase din sol, buruieni 
nedistruse. Suprafaţa trebuie să fie uniformă şi nivelată. În funcţie de cultura ce urmează a 
se însămânţa, aceşti indici calitativi trebuie să se încadreze în anumite limite şi valori.    
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Capitolul 8 
 

EXPLOATAREA AGREGATELOR DE SEMĂNAT 
 

 8.1. Exploatarea agregatelor de semănat în rânduri 
 

8.1.1. Cerinţe agrotehnice 

Lucrarea de semănat asigură introducerea seminţelor în sol la adâncimea 
prescrisă, acoperirea acestora cu un strat afânat de sol care permite intrarea aerului şi 
nivelarea uniformă a terenului. 

Cerinţele agrotehnice impuse agregatelor sunt foarte riguroase şi trebuie îndeplinite 
întocmai, pentru ca producţia să nu fie afectată de deficienţele tehnico-organizatorice ale 
tehnologiei. Lucrarea este corespunzătoare dacă :  

 se respectă cu stricteţe datele calendaristice şi se încadrează în perioadele optime 
de însămânţări (circa 6-8 zile); 

 se asigură normele de însămânţare prescrise; 
 se încorporează seminţele la adâncimea impusă pe întreaga suprafaţă a parcelei; 
 rândurile însămânţate sunt drepte şi distanţa dintre rânduri este constantă; 
 să nu existe greşuri (suprafeţe nesemănate sau semănate de două ori); 
 seminţele să nu fie vătămate de aparatele de distribuţie ale semănătorii. 

Respectarea acestor cerinţe necesită o pregătire minuţioasă a agregatelor pentru 
executarea lucrării, o atenţie deosebită din partea celor care efectuează lucrarea şi o 
organizare foarte bună a deservirii tehnologice a agregatelor.  

 
8.1.2. Calculul şi formarea agregatelor 

După ataşarea maşinii de semănat la tractor se efectuează următoarele reglaje 
tehnologice: 

- reglarea orizontalităţii maşinii de semănat; 
- reglarea distanţei dintre rânduri; 
- reglarea adâncimii de semănat; 
- reglarea lungimii marcatoarelor de urmă; 
- reglarea debitului de seminţe. 

Adâncimea de semănat se reglează pe o platformă betonată orizontală cu cale de 
reglaj care se montează sub roţile de sprijin ale semănătorii. Grosimea calelor este egală 
cu adâncimea de semănat mai puţin 2-3 cm cât reprezintă afundarea roţilor în sol. După 
ce se montează calele de reglaj se acţionează asupra tijelor filetate care comandă 
ridicarea sau coborârea brăzdarelor până ce toate brăzdarele se sprijină pe platformă. 

 

Stabilirea lungimii marcatorului de urmă mL  se face în funcţie de distanţa dintre brăzdarele 

extreme ale maşinii B, de distanţa dintre rânduri d, de ecartamentul tractorului E şi de 
modul de conducere a agregatului de semănat în timpul lucrului. Lungimea marcatorului 

mL  se măsoară de la brăzdarul extrem până la urma lăsată de discul marcatorului. În cazul 

când urma lăsată de marcator este urmărită de către tractorist cu roata din faţă dinspre 
terenul semănat (figura 8.1), lungimile celor două marcatoare sunt egale şi se calculează 
cu relaţia: 

d
EB

LL msmd 



2

. 

Lucrarea de semănat se efectuează prin deplasarea agregatului după parcursuri în 
suveică,  tractorul urmărind cu roţile din faţă urma lăsată de discul marcatorului. 
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Fig.8.1. Schema de urmărire a urmei lăsate de discul marcatorului 

 

Reglarea debitului semănătorii se face în funcţie de norma de seminţe N [kg/ha].  
- Se calculează debitul teoretic al semănătorii folosind relaţia: 
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 [kg] 

în care : D – diametrul roţii de acţionare [m] ; 
    Bl – lăţimea de lucru a maşinii [m] ; 
      n – numărul de rotaţii ale roţii de acţionare efectuate pentru probă. 

 - Se suspendă maşina şi se introduce sub brăzdarele semănătorii o prelată pe care 
se colectează seminţele. 
 - Se roteşte roata de acţionare de n ori, seminţele debitate se cântăresc, obţinându-
se astfel debitul real qr al semănătorii. 

 Dacă debitul real diferă de cel teoretic cu mai mult de  5 % atunci se fac 
corecturile necesare la mecanismele de reglare a debitului şi se repetă proba până când 
debitul real este egal cu cel teoretic. 

La agregatele de semănat, coeficientul de folosire a timpului schimbului are valori 
reduse (0,55 ... 0,65), aceasta datorându-se, în principal, opririlor dese pentru alimentarea 
maşinilor cu seminţe. Pentru creşterea capacităţii de lucru a agregatelor, se recomandă o 
organizare bună a desfăşurării lucrării, aceasta având în vedere: alegerea direcţiei de 
deplasare în lucru pe latura lungă a parcelei, jalonarea obligatorie a primului parcurs şi 
folosirea marcatoarelor pentru indicarea următoarelor parcursuri, asigurarea încărcării 
cutiilor de seminţe la unul din capetele parcelei exact în locul în care agregatul reintră în 
lucru, supravegherea distribuirii seminţelor în timpul lucrului.  

Agregatele de semănat execută o lucrare de calitate dacă, prin construcţie şi 
reglajele efectuate, asigură stabilitatea bună a normei de însămânţare reglate şi 
uniformitatea de distribuţie pe lăţimea de lucru. Verificările se fac la staţionar prin 
antrenarea distribuitoarelor şi colectarea seminţelor separat pentru fiecare aparat de 
distribuţie. Calitatea lucrării de semănat se controlează permanent în timpul executării 
acesteia, pentru a se lua operativ măsuri de remediere a eventualelor deficienţe, întrucât 
după însămânţare nu se mai poate interven.  

Toate verificările privitoare la calitatea lucrării se execută pentru fiecare agregat şi 
se iau măsurile corespunzătoare de remediere a deficienţelor, dacă este cazul, aceasta 
pentru ca lucrarea în ansamblu să corespundă cerinţelor de calitate impuse 
 



 56 

 
8.2. Exploatarea agregatelor de semănat în cuiburi 

 
8.2.1. Cerinţe agrotehnice 

Culturile prăşitoare se seamănă, în mod obişnuit, la distanţe mari între rândurile de 
plante, ceea ce permite întreţinerea lor prin executarea prăşitului cu ajutorul mijloacelor 
mecanizate.  

Distanţa intre rânduri, pentru fiecare cultură în parte, se stabileşte prin cerinţe 
agrotehnice, care se referă, în mod special, la mărimea zonei de nutriţie necesare pentru 
fiecare plantă prăşitoare. 

Maşinile de semănat în cuiburi sunt semănători de precizie care realizează 
semănatul bob cu bob sau câte două boabe în cuib la distanţa dintre cuiburi pe rând 
cuprinsă între 2-125 cm, respectiv la distanţa dintre rânduri cuprinsă între 30-100 cm. 
Distribuţia seminţelor se realizează cu precizie datorită distribuitorului de seminţe 
pneumatic cu disc vertical cu orificii.  

 
8.2.2. Calculul şi formarea agregatelor 

Lucrarea de semănat de precizie impune verificarea şi reglarea agregatului de 
semănat în cuiburi în vederea efectuării unei lucrări de calitate superioară. 

 După ce se ataşează semănătoarea la tractor se fac următoarele verificări şi 
reglaje:  

- se reglează distanţa dintre rânduri prin deplasarea secţiilor pe cadrul semănătorii; 
- se reglează orizontalitatea cadrului maşinii în plan longitudinal şi transversal; 
- se reglează adâncimea de semănat prin ridicarea sau coborârea roţilor de sprijin 

de la cadrul semănătorii; 
- se reglează lungimea marcatoarelor de urmă la fel ca la maşinile de semănat în 

rânduri normale; 
- se reglează ecartamentul tractorului în aşa fel încât secţiile de semănat să nu se 

deplaseze pe urmele tasate de către roţile tractorului ; 
- se reglează debitul distribuitorului de seminţe în aşa fel încât să se respecte 

distanţa dintre cuiburi pe rând . Acest reglaj este deosebit de important deoarece pentru 
plantele prăşitoare cerinţele agro-fitotehnice impun un anumit număr de boabe germinabile 
pe suprafaţă.  

Distanţa teoretică dintre cuiburi pe rând se calculează cu ajutorul relaţiei:  
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n
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410
  [m] 

 
în care :  
 104 - reprezintă suprafaţa unui hectar, în m2 ; 
 n – numărul de boabe dintr-un cuib; 
d – distanţa dintre rânduri [m] ; 
 N – numărul de seminţe la hectar . 
 

 În general pentru maşinile de semănat în cuiburi sunt întocmite tabele cu valori 
determinate experimental care permit ca, pentru o anumită valoare a distanţei dintre 
cuiburi, pentru o anumită plantă de cultură să se aleagă discul cu orificii şi roţile de lanţ ale 
transmisiei în aşa fel încât să se asigure numărul N de seminţe la hectar. 

Capetele parcelei se seamănă perpendicular pe direcţia de semănat. Numărul de 
rânduri semănate la capelele parcelei trebuie să fie în concordanţă cu numărul secţiilor de 
recoltat, astfel încât la recoltare să se poată elibera mai întâi zonele de întoarcere. 
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Capitolul 9 
 

EXPLOATAREA AGREGATELOR DE ERBICIDAT 
 

9.1. Cerinţe agrotehnice 

La lucrările de erbicidat se vor respecta următoarele cerinţe agrotehnice: 
- Să se respecte norma de soluţie la hectar. 
- Soluţia toxică să fie uniform repartizată pe suprafaţă. Pentru aceasta lucrarea de 

erbicidat se va efectua cu viteză de lucru constantă şi cu debit de soluţie constant. 
- Pentru a păstra soluţia omogenă în timpul lucrului circuitele de agitare a soluţiei 

trebuie să funcţioneze corect. 
- Lucrările de erbicidat nu se vor efectua atunci când intensitatea vântului 

depăşeşte o anumită valoare pentru a se evita fenomenul de derivă. 
 

9.2. Calculul şi formarea agregatelor 
 
Pregătirea pentru lucru a agregatelor de stropit constă în verificarea stării tehnice, a 

etanşeităţii circuitelor cu lichid, a funcţionării corecte a supapelor de siguranţă, a 
manometrelor şi robinetelor. La formarea agregatelor de stropit o atenţie deosebită trebuie 
acordată reglării debitului de lichid prin dispersoare. 

Înainte de începerea lucrului se face proba maşinii, parcurgând următoarele etape: 
1. Se determină viteza reală de lucru “V” a agregatului astfel: se măsoară lungimea 

parcursă de agregat, cu viteză constantă, timp de un minut. Se fac mai multe măsurări. 
Viteza reală de lucru, în metri pe minut, va fi media aritmetică a măsurărilor efectuate. Se 
reţine treapta de viteză şi turaţia motorului ce se vor folosi în timpul lucrului. 

2. Se verifică uniformitatea debitului dispersoarelor astfel: sub fiecare dispersor se 
aşează vase gradate; se porneşte circuitul de lucru al maşinii, motorul tractorului având 
turaţia stabilită la determinarea vitezei de lucru, şi se colectează timp de un minut lichidul 

dispersat de fiecare dispersor. Dispersoarele care au debitul cu mai mult de  5% faţă de 
media debitelor dispersoarelor, se înlocuiesc, şi se repetă proba până când dispersoarele 
au debitele egale. 
 3. Se calculează lungimea pe care o va parcurge agregatul (figura 9.1) pentru 
suprafaţa de un hectar cu relaţia: 

lB
L

10000
  [m] 

în care: Bl este lăţimea de lucru a maşinii [m] . 

 
Fig.9.1 

 
4. Se calculează timpul necesar pentru stropirea suprafeţei de un hectar cu relaţia: 

V

L
T    [min]. 

în care : V este viteza reală de lucru [m/min]. 
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5. Se calculează debitul teoretic al maşinii cu relaţia: 

T

N
Qt    [l/min]. 

în care : N este norma de soluţie [l/ha]. 
 
 6. Se determină debitul teoretic al unui dispersor cu relaţia: 

n

Q
qt   [litri/min]. 

în care : n este numărul de dispersoare care echipează maşina. 

 7. Se face proba maşinii. Proba maşinii constă în reglarea debitului real - qr - în aşa 
fel încât să fie egal cu debitul teoretic - qt. 
 Reglarea debitului real se face în felul următor: 
 În primul rând se stabileşte debitul real al dispersoarelor la o presiune medie  de 
lucru, de circa 3 daN/cm2. Astfel se obţine o primă valoare de reper. La această 
operaţiune maşina lucrează cu apă în circuit. Se colectează lichidul debitat de fiecare 
dispersor într-un minut şi se măsoară această cantitate, obţinându-se debitul real al 
fiecărei duze. 

 
Fig.9.2. Schema pentru reglarea debitului maşinii 

 
Dacă debitul real nu este egal cu cel teoretic, se modifică presiunea de lucru - dar 

numai în intervalul 2,5 - 3,5 daN/cm2. Dacă se depăşesc aceste limite, pentru a obţine 
debitul real se schimbă duzele şi se repetă proba. Corectura prin modificarea presiunii de 
lucru, respectiv prin schimbarea duzelor se face până când debitul real este egal cu cel 
teoretic (figura 9.2). Duzele care se abat cu mai mult de 10% de la valoarea teoretică se 
curăţă sau se schimbă. 

Debitul, în funcţie de viteza de deplasare sau norma de soluţie la hectar, nu este 
influenţat de numărul dispersoarelor. Numărul dispersoarelor influenţează doar lăţimea de 
lucru a maşinii şi, în final, productivitatea maşinii. 
 Ţinând cont de aceste recomandări este asigurată introducerea corectă în lucru a 
maşinilor moderne de stropit. Pe lângă faptul că agregatele întreţinute corect au o 
fiabilitate mare, calcularea exactă a normei de lichid face posibilă şi o aplicare rentabilă a 
pesticidelor. 
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Capitolul 10 
 

EXPLOATAREA AGREGATELOR DE RECOLTAT CEREALE 
 

10.1. Cerinţe agrotehnice ale lucrării de recoltat cereale 

Principalele cerinţe agrotehnice ce se impun la recoltarea cerealelor păioase sunt 
următoarele :  

- recoltatul să se facă în perioada optimă ; 
- pierderile de boabe să nu depăşească 3 % ; 
- înălţimea miriştei să fie de maxim 15 cm ; 
- puritatea boabelor să fie de minim 98 %. 

 

Recoltarea cerealelor păioase înainte de coacerea deplină prezintă dezavantajul că 
treieratul se efectuează mai greu, ceea ce determină o creştere a pierderilor de boabe şi 
seminţele trebuie uscate. 

 Recoltarea în faza de răscoacere (supracoacere) se efectuează deasemenea cu 
pierderi de boabe ca urmare a scuturării acestora din spice, a tocării excesive a paielor şi 
a formării unei cantităţi mai mari de pleavă la treierare. 

 Pentru evitarea recoltării cu pierderi este indicat ca să se aleagă solele ce se 
recoltează în funcţie de coacerea soiurilor cultivate. De asemenea se recomandă ca să se 
cultive mai multe soiuri cu perioadă de coacere diferite pentru a reuşi să se efectueze 
recoltarea în epoca optimă pentru fiecare soi în parte. 

 Folosirea raţională a combinei în perioada optimă va asigura recoltarea cu pierderi 
minime şi cu cheltuieli reduse. 

Deoarece procesul de recoltare al cerealelor păioase se desfăşoară sub influenţa 
directă şi permanentă a condiţiilor naturale şi îndeosebi a factorilor climatici, care variază 
mult în timp şi spaţiu, organizarea muncii este necesar să se adapteze în permanenţă 
acestor condiţii. 

 
10.2. Procesul de lucru al combinelor autopropulsate de recoltat cereale 

Combinele autopropulsate sunt destinate recoltării integrale sub formă de boabe a 
cerealelor păioase, executând concomitent seceratul, treieratul, curăţirea boabelor şi 
colectarea lor într-un buncăr propriu. Pentru recoltarea altor culturi pe combină se 
montează echipamente ce asigură adaptarea acestora la condiţii specifice: 

- echipamentul destinat recoltării florii-soarelui; 
- culegătorul de ştiuleţi destinat recoltării porumbului sub formă de boabe; 
- echipamentul destinat recoltării culturii de soia. 
 

Prin înaintarea combinei în lan, aparatul de tăiere taie plantele iar rabatorul le 
înclină înspre transportorul elicoidal care le dirijează de la margini înspre mijloc la 
transportorul cu degete escamotabile care împreună cu transportorul central cu racleţi le 
trimite la aparatul de treier al combinei. 

În urma procesului de treier rezultă două fracţiuni, şi anume: 
- prima fracţiune este aruncată de bătător (tobă) pe scuturător (căişori) şi cuprinde : 

paie, spice netreierate şi boabe libere în paie. Particulele grele (boabe şi spice netreierate) 
cad prin grătarul scuturătorului pe planul înclinat şi alunecă pe el la transportorul oscilant 
iar particulele uşoare şi lungi (paiele) sunt deplasate în salturi spre partea posterioară a 
combinei şi cad pe mirişte ;  

- a doua fracţiune trece prin contrabătător şi cuprinde : boabe, pleavă, paie tocate, 
spice netreierate şi impurităţi, şi ajunge pe planul oscilant de unde este dirijată la sistemul 
de curăţire. 
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La sistemul de curăţire, cu ajutorul sitelor şi a curentului de aer produs de ventilator 
are loc o nouă fracţionare şi anume :  

- pleava şi spicele netreierate sunt antrenate de curentul de aer al ventilatorului spre 
spatele combinei ; la capătul sitei cu jaluzele, spicele netreierate cad prin prelungirea sitei 
superioare şi ajung la melcul de spice de unde cu ajutorul elevatorului de spice sunt duse 
la aparatul de treier şi reintroduse în circuitul de treierare. Pleava este evacuată de 
curentul de aer şi cade pe mirişte ; 

- boabele trecute prin site ajung la melcul de boabe de unde sunt preluate de 
elevatorul de boabe şi transportate în buncărul combinei. După umplerea buncărului 
boabele sunt descărcate cu ajutorul melcului şi tubului de descărcare. 

 
10.3. Pregătirea pentru lucru a combinelor autopropulsate 
 
 Înainte de începerea lucrului se verifică şi se pregătesc combinele pentru lucru. 
 Se verifică motorul, transmisia şi se fac reglajele combinei. 
Principalele reglaje ale combinei sunt:  

- reglarea aparatului de tăiere; 
- reglarea turaţiei rabatorului; 
- reglarea turaţiei bătătorului; 
- reglarea distanţei dintre bătător şi contrabătător; 
- reglarea deschiderii sitelor cu jaluzele; 
- reglarea debitului de aer al ventilatorului. 

În timpul lucrului se verifică periodic starea tehnică a combinelor şi se refac 
reglajele aparatului de treier în funcţie de umiditatea plantelor. 

 
10.4. Calculul şi formarea agregatelor de recoltat 

 Organizarea recoltării cerealelor păioase poate avea ca rezultat o scurtare a 
perioadei de recoltare cu 20-25 % şi o mărire a productivităţii muncii cu 24 %. Pentru 
realizarea acestor obiective precum şi pentru exploatarea raţională a combinelor este 
necesar să se ia o serie de măsuri organizatorice : pregătirea lanului pentru recoltare, 
alegerea metodelor de deplasare a combinei în lan, pregătirea combinelor pentru 
recoltare, asigurarea mijloacelor de transport. 

 Pregătirea lanului pentru recoltare începe cu constatarea stării de coacere, 
marcarea locurilor periculoase pentru combine, stabilirea drumurilor de acces pentru 
mijloacele de transport şi a punctelor de pază contra incendiilor. 

 Combinele autopropulsate intră în parcelă fără deschiderea prealabilă de drumuri. 
Este indicat însă ca la capătul parcelei dinspre drumul de acces să se recolteze iniţial 
două-trei brazde pentru a permite intrarea mijloacelor de transport şi a altor mijloace 
necesare recoltării. 

 Împărţirea în postate de lucru a lanului se face după mai multe criterii : 
 - postata să asigure recoltarea cu minimum de deplasări în gol la întoarceri ;  
 - lungimea postatelor de lucru trebuie să fie egală cu lungimea lanului (500-1000 m 

şi în cazuri mai rare 2000 m) ; 
 - lăţimea postatelor la folosirea metodei întoarcerii la colţ, pentru a avea deplasări în 

gol şi întoarceri cât mai reduse trebuie să fie cât mai mare şi dacă se poate egală cu 
lăţimea lanului. 

 Pentru folosirea raţională a mijloacelor de transport, a efectuării lucrului de fiecare 
combină independent, pentru supravegherea mai bună şi organizarea mai rapidă a 
asistenţei tehnice se recomandă folosirea combinelor în grup, dar fiecare combină pe 
postată de lucru. 

Metoda de deplasare la recoltare a cerealelor păioase cu combinele, în care se 
asigură o valoare ridicată a coeficientului curselor de lucru, este metoda circulară cu 
începerea lucrului de la exteriorul parcelei şi executarea virajului spre dreapta. 



 61 

 Pentru a evita culcarea plantelor pe suprafaţa de întoarcere a combinelor, se 
execută la începutul lucrului, pe fiecare tarla treceri pe diagonala parcelelor. Lăţimea 
drumurilor diagonale cuprinse între 10-12 m asigură efectuarea virajelor eliminându-se 
pierderile provocate de culcare a plantelor. Drumurile deschise pe diagonale servesc şi 
pentru circulaţia agregatelor de transport ce deservesc combinele în lucru. 

 Metoda de deplasare cu întoarcere spre dreapta permite ca tubul de descărcare a 
buncărului să fie către terenul recoltat. Cea mai bună metodă de întoarcere la colţul 
parcelelor este întoarcerea cu deplasarea înapoi a agregatului.  

Capacitatea reală de lucru a combinelor se calculează cu relaţia:  
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în care: q  este debitul de material pe care îl poate prelucra combina în kg/s; 

  bm  - masa boabelor de pe un hectar în kg/ha; 

  p  - raportul dintre masa resturilor vegetale (paie + pleavă, coceni) şi  

          masa produsului principal (boabe, ştiuleţi).  
 
10.5. Recomandări privind exploatarea raţională a  
         combinelor de recoltat cereale 

Pentru o exploatare raţională a combinelor se impune ca înainte de începerea 
campaniei, combinele să fie reparate şi verificate pentru a funcţiona fără defecţiuni pe 
toată durata campaniei de recoltare. 

 La pregătirea lanului pentru recoltare se impune marcarea locurilor periculoase. 
 Pentru evitarea deplasărilor în gol a mijloacelor de transport se impune deschiderea 

drumurilor de acces. 
 Pentru a nu se opri procesul de lucru al combinelor în caz de apariţie a 

defecţiunilor, se recomandă ca fiecare combină să lucreze pe postată separată. 
 Din partea specialiştilor se cere mult spirit organizatoric pentru ca recoltarea să se 

desfăşoare fără timpi neproductivi. 
Este necesară stabilirea precisă a ordinii tarlalelor de recoltat în funcţie de starea 

lanului, soiul cultivat, umiditatea boabelor, pentru a se da indicaţii de reglare a combinelor. 
 Folosirea combinelor la un debit de lucru peste cel optim atrage după sine pierderi 

mai mari decât cele normale. Debitul optim de lucru al combinelor se stabileşte de către 
specialişti, funcţie de condiţiile de lucru concrete, astfel ca pierderile combinelor să se 
încadreze în limita celor admise. 

 Pierderile de recoltă peste nivelul admis se întâlnesc la combinele care nu sunt 
ţinute în stare curată, deoarece separarea nu se face în mod corespunzător şi ca urmare 
cresc pierderile de boabe în paie şi în pleavă. Toate organele active şi transmisiile se 
curăţă zilnic de murdărie, se ung conform schemei de ungere şi se verifică asamblările. 

 Neetanşarea combinelor poate constitui o cauză a pierderilor din recoltă. De aceea, 
înainte de începerea campaniei de recoltare se verifică combinele, se etanşează iar apoi 
se face verificarea cu boabe în circuit. 

 Folosirea lăţimii de lucru a combinelor la recoltarea cerealelor  păioase constituie 
un mijloc important de realizare a normelor de producţie şi de reducere a consumului de 
motorină. Există cazuri când nu se respectă această recomandare; în loc de a se folosi 
integral lăţimea constructivă se sporeşte viteza. Prin aceasta scade randamentul 
combinei, iar pierderile de recoltă cresc, datorită pierderilor de spice care cad suplimentar 
pe porţiunea de platformă nefolosită. 

 Viteza de lucru a combinelor se alege în funcţie de producţia de cereale a lanului, în 
aşa fel încât acestea să funcţioneze la debitul optim de lucru. 

 Dacă se recoltează sub debitul optim creşte consumul energetic, iar dacă se 
lucrează peste debitul optim sporesc pierderile din recoltă. 
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În timpul lucrului se impune reglarea aparatului de treier în funcţie de umiditatea 
lanului. Astfel, când umiditatea este mai mare se impune mărirea turaţiei bătătorului şi 
micşorarea distanţei dintre bătător şi contrabătător, pentru a se evita pierderile de boabe 
rămase în spicele netreierate. Când umiditatea scade se va reduce turaţia bătătorului 
şi se va mări distanţa dintre bătător şi contrabătător  pentru evitarea spargerii boabelor. 
Aceste reglaje se vor efectua ori de câte ori condiţiile de lucru o impun. 

 Din partea mecanizatorilor se cere multă conştiinciozitate, o perfectă cunoaştere a 
utilajului şi a funcţionării acestuia pentru a putea fi în măsură să intervină prompt când 
apar deficienţe în timpul lucrului. 

 Pentru evitarea pierderilor de boabe este necesar să se urmărească funcţionarea 
combinelor în lan, să se ia probe pentru determinarea pierderilor, să se stabilească cauza 
acestor pierderi şi să fie remediate defecţiunile apărute.  

 La sfârşitul fiecărei zile de lucru se fac întreţinerile zilnice necesare şi se 
alimentează combina cu combustibil. 
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