
Фокус-тест  
дискової борони  
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Якість виконання технологічного процесу 

 ПАТ “Червона Зірка - Ельворті” 

ВИКОНАВЕЦЬ 
Центр Випробування Техніки  

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 

1 



2 

660 



Мета роботи: 

встановити агротехнічну та енергетичну ефективність 
застосування базового та покращеного зразка  дискових 
робочих органів борони “Палада 3200” 

Задачі досліджень: 

- скомпонувати агрегат «трактор-борона»; 

- розробити програму випробувань, підготувати 
вимірювальне обладнання; 

- підготувати залікові ділянки поля; 

- провести визначення технологічних показників; 

- провести вимірювання енергетичних показників; 

- виконати обробку результатів вимірювань; 

- узагальнити результати та надати обґрунтовані 
рекомендації по ефективному застосуванню різних типів 
дисків. 
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Трактор  
Беларус 892 

Двигун модели  Д-245.5 
Потужність       -  65 кВт 

Маса трактора  - 4150 кг 
Тяговий клас - 1,4 

Борона 
Тип агрегату   - причіпна 
Ширина захвату   ≈ 3,2 м 

Кількість робочих органів – 20 шт. 
Маса конструкційна ≈ 1612 кг 
Навантаження на диск – 80 кг 

Призначення  
+ лущення стерні посівних культур – 4…8 см; 
+ основний обробіток під зернові та технічні 

культури – 8…18 см; 
+ передпосівний обробіток – 3…4 см. 

Ріжучі диски Ø660 мм у варіантах звичайні та полегшені  
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Основні агровимоги до поверхневого обробітку ґрунту при лущенні стерні 
Умови поля з вологістю грунту 12 … 25 %, твердістю грунту в шарах від 0,0 до 15,0 см 
до 3,5 мПа. 

 
Цільова функція – максимальна продуктивність при забезпеченні якості 

 
Показники  оцінювання: 

якість виконання технологічного процесу 
 

+ заробка пожнивних решток (тонко- и грубостебельних культур) – не менше 40 %; 
+ глибина обробітку – 4 … 10 см при середньоквардатичному відхиленні глибини 
обробітку  - ±2,0 см; 
+ проникнення борони в ґрунт – 80 … 90 % ; 
+ товщина спушеного шару (100% покриття поверхні мульчею грунту та рослинних 
решток) 
+ гребенистість поверхні ґрунту (профіль) – висота гребенів до 4 см; 
 

енергетичні показники 
+ тяговий опір – відповідно тяговому класу трактора; 
+ витрата палива; 

експлуатаційні показники 
+ швидкість – максимальна до 12 км/год 

5 



Вимірювальна 

система 

Тензо -Датчик Фон: стерня ≈ 20 см  

Проходи по суцільному 

Глибина 
см 

Твердість  
мПа 

Вологість, 
% 

0-5 1,47 7,0 

5,1-10 2,96 8,5 

10,1-15 2,85 9,4 

15,1-20 3,01 9,8 

Типові умови проведення польових робіт  посушливого літа 

Скомпоновано агрегат «трактор-борона» 

Трактор 
Беларус 892 

Борона 
Паллада 
3200-01 
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Схема експерименту 

Налаштування борони 

Звичайні 
Полегшені 

Випробування  -  18 липня 2015 року 

Тип ґрунту – чорнозем глибокий середньо суглинковий мало гумусний 

Рельєф поля - рівний 

Ø660 мм 
Ø660 мм 
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Показники якості 

виконання 

технологічного процесу 



     ≈ 99 %                                  ≈ 50 %                               ≈ 20 %                           до проходу  

Загортання пожнивних решток 40 -70 % віповідно агровимогам 
При зростанні швидкості в 2 рази  

- звичайні диски - +7...10 % (майже однаково) 
- полегшені диски - +5…50%  (різниця між кутами атаки зникає) 

Рекомендовані режими: швидкість до 12 км/год, кут атаки більше 25⁰ 
Диски рівноцінні 

Загортання крихких пожнивних решток, % 

Мінімальний рівень встановлених агровимог 
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Загортання решток грубостебельних культури, % 

Загортання грубостебельних пожнивних решток 50 -80 % віповідно агровимогам 
При зростанні швидкості в 2 рази  

- звичайні диски - +35 % (з кутом атаки більше 25⁰) 
- полегшені диски - +5…10%  (різниця між кутами атаки 20%) 

Рекомендовані режими: швидкість до 12 км/год, кут атаки більше 25⁰ 
Диски рівноцінні 

Мінімальний рівень встановлених агровимог 
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Середнє значення виміряної глибини обробітку, см 



Глибина обробітку, см 

25 % 

34 % 

Глибина обробітку відповідно агровимогам при 
режимах : 
- звичайні диски – кут більше 25⁰  швидкість до  7 

км/год; 
- полегшені диски – кут 20⁰ і менше швидкість до 

12 км/год. 
Звичайні диски  

Мінімальний рівень встановлених агровимог 

12 



Профіль дна бороздни по ширині захвату 
(глибина обробітку), см 

Приклад: профіль дна борозни звичайні диски, 
 кут атаки 27⁰, швидкість 10 км/год, 

 глибина 6 см 

Мінімальний рівень встановлених агровимог 
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                     повне підрізання                        не підрізано 

частково підрізано 

Спостерігалося 

Метод вимірювання 

Метод визначення 

показника 

відмінне підрізання від 80% і більше 

не задовільне підрізання від 65% і менше 

Підрізання – показник рівномірності обробітку (зрушення пласта) грунту 

по ширині захвату агрегату 



Підрізання 



10 % 

1 % 

Підрізання 

Проникнення  
-звичайних дисків 80…100% при куті більше 25⁰;  

-полегшених – до 80 % при куті менше 25⁰, швидкості 
до 7 км/год (втрата продуктивності). 

При зростанні швидкості в 2 рази  
- звичайні диски – зменшується несуттєво 

- полегшені диски – незадовільне проникнення з 
кутом атаки більше 25⁰ 

Рекомендовані режими: звичайні диски, 
швидкість до 12 км/год, кут атаки більше 25⁰  

Мінімальний рівень встановлених агровимог 
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Товщина спушеного шару, см (мульчування поверхні) 

Мінімальний рівень встановлених агровимог 
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Товщина спушеного шару, см 



17 % 

19 % 

Товщина спушеного шару 
- звичайні диски від 7,5 до 10 см з 

середнім 9 см на швидкості до 12 
км/год; 

- полегшені диски від 5 до 8 см. 
Рекомендовані режими: звичайні диски, 

швидкість до 12 км/год. 

Мінімальний рівень встановлених агровимог 

Мульчування поверхні 
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Налаштування агрегату 

Не рівномірність профілю поверхні поля після проходу борони  

Мінімальний рівень встановлених агровимог 
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Не рівномірність профілю поверхні поля після проходу борони  



12 % 

65 % 

Рівномірність профілю поверхні поля 

після проходу борони відповідно 

агровимогам для звичайних та 

полегшених дисків. 

Диски рівноцінні 

Полегшені диски створюють рівномірнішу 

поверхню на 15 %. 
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Забивання борони з полегшеними дисками  



Показники якості виконанная технологічного процесу 

+ Загортання крихких пожнивних решток більше 40% 
швидкість до 12 км/год, кут атаки більше 25⁰,  
диски рівноцінні 
 

+ Загортання грубостебельних пожнивних решток 40 % 
швидкість до 12 км/год, кут атаки більше 25⁰ 
диски рівноцінні 
 

+ Проникнення 80…100%   
швидкість до 12 км/год, кут атаки більше 25⁰  
звичайні диски, 
 

+Глибина обробітку 3,0 …4,5 см (засушливі умови) 
кут більше 25⁰  швидкість до 7 км/год; 
звичайні диски 
 

+Товщина спушеного шару 9 см  
на швидкості до 12 км/год; 
звичайні диски 
 

+ Гребенистість поверхні ґрунту (профіль) – не більше 4 см 
швидкість до 12 км/год, кут не впливає 
полегшені диски 
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Вимірювальний 
 комплекс 

Енергетичні  показники 
Датчик 

Цифровий фактаж Реалізація в часі 
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Тяговий опір , кг 



Енергетичні  показники 

52 % 
Середньоквадратичне відхилення - Ϭ 

13 % 
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Питомі енергозатрати, кН/см 



Витрата палива  

л/га 

Баланс потужності  

Самопересування 

5 км/год 14 кВт 

10 км/год 14,4 кВт 

Буксування  

0  - 14,9  % 0,15 кВт 

15  -  20  % 0,1 кВт 

Більше 20 % 0,075 кВт 

Завантаження двигуна 

0 – 49,9 % 296 г/кВт*год 

50 – 74,9  % 282 г/кВт*год 

75 – 100 % 275 г/кВт*год 

1 – потужність двигуна; 

2 – втрата потужності в трансмісії; 

3 – втрата потужності на буксування; 

4 – потенційна залежність потужності на 

ведучому колесі від тяги на гаку; 

5 , 6, 7 – гакова потужність відповідно 

на боронуванні, культивації та оранці з 

врахуванням втрат по швидкості; 

8 – втрати на перекочування; 

9 – швидкість; 

10 – буксування. 
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Годинна витрата палива,  л/год 



Витрата палива, л/га 



Витрата палива, л/га 

12 % 

9 % 

Витрата палива 3,5  … 6,5 л/га 
- звичайні диски – кут атаки 20, швидкість до 

12 км/год; 
- полегшені диски – кут атаки 27, швидкість 

до 12 км/год. 
 

Звичайні диски 5,5 л/га при 
виконанні агротехнічних вимог 
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Висновки  
 

      Дискова борона Паллада 3200-01 виконує 
технологічний процес відповідно до агротехнічних 
вимог в комплектації звичайними робочими органами 
діаметром 660 мм, кутами атаки більше 25⁰ та на 
швидкості до 12 км/год при цьому витрачаючи паливо 
5,5 л/га. 
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Технічний керівник ЦВТ 
Гапоненко Олександр 

Київська обл., Васильківський р-н, 
смт Дослідницьке 

тел. +380 99 20 19 862 
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