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 Tema nr. 1 

MA INI PENTRU LUCR RILE DE BAZ  ALE SOLULUI 

        Unit i de înv are : 
1.1.Ma ini pentru afânarea adânc  a solului; 
1.2.Plugurile; 
1.3. Ma ini de s pat gropi; 

        Obiectivele temei : 
Insu irea cuno tiin elor despre construc ia i  procesul de lucru 
al ma inilor i echipamentelor pentru afânarea adânc  a solului; 
Tehnologii  de mecanizare pentru lucrarea de arat ; 
Insu irea cuno tiin elor despre construc ia i  procesul de lucru 

al pugurilor; 
Insu irea cuno tiin elor despre construc ia i  procesul de lucru 

al ma inilor de s pat gropi. 

   Timpul alocat temei : 6 ore 

    Bibliografie recomandat  : 
1. Alexandru T, M.Glodeanu – Exploatarea ma inilor agricole. Ed. 

Sitech,  Craiova  2009. 
2. Alexandru T.- Ma ini agricole i horticole. Ed. Sitech, Craiova 

2005.
3. Glodeanu M, Alexandru T, B descu M,S cin I. – Ma ini i

echipamente agricole. Ed. Aius , Craiova 2002. 
4. Toma D,  – Tractoare i ma ini agricole, Ed.Didactic i

Pedagogic , Bucure ti, 1982 
5. V. Scripnic, P. Babiciu – Ma ini agricole, Editura Ceres, 

Bucure ti, 1979. 

1.1 .MA INI PENTRU AFÂNAREA ADÂNC  A SOLULUI

1.1.1.Considera ii generale 
Ma inile pentru afânarea adânc  a solului sunt destinate pentru afânarea 

solului în scopul aerisirii acestuia, cre rii posibilit ii de înfiltrare a apei, pentru 
activizarea proceselor biologice din sol i realiz rii condi iilor de dezvoltare a 

cinilor plantelor. 
În func ie de scopul lucr rii efectuate, aceste ma ini se pot clasifica astfel: 

cultivatoare pentru afânare adânc , denumite i pluguri cizel, 
folosite pentru afânarea stratului arat; 
decompactoare, folosite pentru lucr ri de afânare preg titoare; 
subsoliere, utilizate pentru reînnoirea periodic  a  lucr rii de 
desfundare. 
ma ini pentru afânarea adânc  a solului, folosite pentru 
cre terea permeabilit ii solului pentru ap i aer. 
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1.1.2. Construc ia ma inilor pentru afânarea adânc  a solului 

Ma inile pentru afânarea adânc  a solului au în componen a lor :cadrul pe 
care se monteaz  organele de afânare i ro ile de limitare a adâncimii de lucru, 
diferen ele între acestea constând în forma i tipul organelor de afânare, precum 
i adâncimea de lucru. 

Re inem:Organele de afânare pot fi: fixe sau cu mi care oscilatorie, 
ac ionate de la priza de putere a tractorului. 

Plugurile cizel i decompactoarele (fig 1.1 a)au organele de afânare 1, 
formate  dintr-un  cu it  sub  form  de  dalt  2,  iar  de  o  parte  i  alta  sunt  dispuse  
dou  aripioare fixate pe suportul de prindere. 

Fig. 1.1.Scheme de ma ini pentru afânarea adânc  a solului 

Organele de afânare se monteaz  rigid pe cadrul ma inii i sunt dispuse 
pe dou  sau trei rânduri pentru asigurarea unei prelucr ri uniforme a solului i
evitarea posibilit ii înfund rii acestora. 

Subsolierele (fig.1.1 b) au organul activ format dintr-un cu it vertical 1,în 
prelungirea c ruia, la partea inferioar  este dispus un cu it dalt  2 ,înclinat fa
de orizontal  cu 25-30 .

Ma inile pentru afânarea adânc  a solului (fig.1.1 c) sunt prev zute cu 
organ de afânare cu mi care oscilatorie, alc tuit dintr-un suport de prindere1 ,un 
cu it vertical 2 i cu itul dalt  3.Cu itul dalt  are o mi care oscilatorie, 
imprimat  printr-un mecanism biel  manivel  ac ionat de la priza de putere a 
tractorului. Cu itul vertical  are rolul bielei, iar cu itul dalt  de balansier în 
patrulaterul deformabil ABCD.
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1.1.3.Procesul de lucru al ma inilor de afânare a solului 

Ma inile cu organe active fixe execut  procesul de lucru datorit  tract rii
ma inii i afâneaz  în profunzime solul pe o adâncime h egal  cu adâncimea de 
lucru i pe o l ime l - 2 h.(fig.1.2). 

Fig. 1.2.Schema procesului de lucru al ma inilor de afânare a solului 

În cazul ma inilor cu organe de afânare mobile, concomitent cu 
mi carea de înaintare a ma inii, organele active primesc o mi care oscilatorie, 
astfel încât vibra iile acestora se transmit solului din jurul lor ,determinând 
fisurarea stratului de sol i afânarea acestuia.  

Observa ie:La ma inile cu organe de afânare mobile, for a de 
rezisten  la înaintare prin sol se reduce cu pân  la 40 , fa  de cele cu organe 
fixe, fapt ce determin  ca pentru adâncimi mari s  se utilizeze aceste tipuri de 
ma ini. 

TEST DE EVALUARE 
1. Care este scopul lucr rii de afânare adânc :

Ma inile pentru afânarea adânc  a solului sunt destinate pentru afânarea 
solului în scopul aerisirii acestuia, cre rii posibilit ii de înfiltrare a apei, 
pentru activizarea proceselor biologice din sol i realiz rii condi iilor de 
dezvoltare a r cinilor plantelor 

2. Care sunt ma inile utilizate pentru afânarea solului. 
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Exerci ii.
Exemplu rezolvat:  
1. Care sunt p ile componente ale plugului Cizel: :  
a) Cadrul,
b) organele de afânare,
c) cu it vertical,
d) ro ile de limitare a adâncimii de lucru,
e) mecanism de suspendare.
Rezolvare :a, b i d 

De rezolvat: 
2. Care sunt p ile componente ale ma inilor pentru afânarea 

adânc  a solului: 
a. cadrul
b. organele de afânare 
c. cu it vertical
d. ro ile de limitare a adâncimii de lucru
e. instala ia hidraulic .

                Rezolvare: 

  1.2.PLUGURILE 

1.2.1.Considera ii generale.
Plugurile sunt utilizate pentru efectuarea lucr rii de baz  a solului – 

ar tura, prin care se realizeaz  desprinderea, m run irea i r sturnarea unui strat 
de sol de sec iune determinat , creându-se astfel condi ii optime pentru cultura 
plantelor. 

Dintre lucr rile agricole mecanizate, ar tura constituie principalul 
consumator de energie, datorit  consumului specific ridicat pe unitatea de 
suprafa  cât i volumului mare de lucr ri efectuat, consumul de combustibil 
ajungând la 30 – 35% din totalul consumului energetic.  

Ar tura îmbun te structura solului, ajut  la p trunderea r cinilor 
plantelor în profunzime, încorporeaz  în sol îngr minte organice i resturile 
vegetale, permite infiltrarea apei în sol. 

1.2.2.Tehnologia de mecanizare a lucr rii de arat. 
Tehnologiile de mecanizare a lucr rilor de arat depind de: locul unde se 

execut , în câmp, viticultur , pomicultur , în sere i solarii, cu sau f
sturnarea brazdei, de adâncimea la care trebuie arat solul i de perioada când 

se execut  (fig..1.3 ). În câmp ar tura se execut  vara sau toamna, iar în solarii 
i sere ori de câte ori este nevoie. 
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Fig.1.3. Tehnologia de mecanizare a ar turii.

1.2.3.  Construc ia plugurilor 

ile componente ale diferitelor tipuri de pluguri sunt în general 
asem toare, având acelea i func ii de mobilizare a solului, indiferent de 
destina ie sau form  constructiv .
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1.2.3.1 Construc ia plugurilor cu destina ie general

Plugurile cu destina ie general  au urm toarele p i componente(fig.1.4): 

Organele de lucru – trupi e 2,3, cu ite disc 4 i scormonitori-care 
execut  lucrarea de arat. 
Organele ajut toare – cadrul 1, dispozitivul de cuplare 7, diferite 
mecanisme, ro i de limitare a adâncimii de lucru 5, care au rolul 
de fixare a organelor de lucru i de reglare a acestora 
corespunz tor diferitelor condi ii în care se execut  ar tura. 

Fig.1.4. Schema plugului cu destina ie general

1.2.3.1.2 Construc ia trupi elor cu corman

Trupi a cu corman  este organul activ de lucru al plugului, care execut
ierea, desprinderea, comprimarea, încovoierea, r sucirea, r sturnarea i

deplasarea lateral  a brazdelor de sol, realizând astfel m run irea i afânarea 
solului i încorporarea resturilor vegetale. 

Fig.1.5. Trupi a cu corman
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Trupi a clasic  (fig.1.5.) se compune din urm toarele p i: br zdar1,
corman  2, corman  suplimentar  5, prelungitor de corman  6, plaz 3, prev zut 
cu un c lcâi 4,( la ultima trupi ), care sunt montate pe bârsa 7. 

Bârsa este prins  rigid sau prin intermediul unui dispozitiv de siguran  pe 
cadrul plugului. La trupi a clasic  s-au adus unele modific ri, în vederea m ririi 
duratei de func ionare i îmbun irea indicilor calitativi. Astfel br zdarul este 
prev zut cu vârf deta abil, cormana este executat  din dou  buc i, cu piept 
deta abil (pies  de uzur ) sau cu antecorman  care înlocuie te cormana 
suplimentar .  Pe plan mondial  se observ  tendin a de echipare a plugurilor cu 
antetrupi e (fig. 1.6), iar cormana este construit  din segmente. 

Fig.1.6. Tipuri de antetrupi e
Suprafa a de lucru a trupi ei este format  din br zdar i corman , ambele 

fiind generate, dup  anumite legi, în func ie de destina ia plugului. 
Br zdarul are rolul de a t ia brazda de sol în plan orizontal i a o ridica pe 

suprafa a cormanei. Ca form , br zdarele pot fi trapezoidale i trapezoidale cu 
vârf dalt , care au o r spândire mai mare(fig.1.7.a). 

Unele pluguri sunt prev zute cu br zdare cu vârf deta abil sau br zdare la 
care vârful este realizat sub forma unei d i(fig.1.7.b). 

Dispunerea br zdarului pe bârs  (fig.1.7.c) este determinat  de unghiul 0

i unghiul .

Fig.1.7. Tipuri de br zdare 


