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Якість виконання технологічного процесу 
 

 

    
 

Борона дискова важка причіпна 

БУРАН-4,4  

 

Виробник – ПФ «Степаненко і К» 
09107, Україна Київська обл., м. Біла Церква, вул. Глиняна, 100 

E-mail, сайт: agroexpo@ukr.net; http://www.stepanenkoicom.com; 

Skype: stepanenkoik; Тел. факс : +38 045 63-911-52    

 

Борона дискова важка причіпна БУРАН-4,4 Х-подібного типу призначена для обробітку ґрунту, 

підрізання бур’янів, подрібнення пожнивних залишків довгостебельних культур, розробки 

задернілих скиб та брил після оранки.  

Базовими технічними параметрами і особливостями конструкції борони є: робоча ширина 

захвату – 4,4 м, відстань між дисками – 257 мм, діаметр дисків – 730 мм, навантаження на диск – 230 

кг, кут атаки секцій батарей – передній ряд – 16º, задній ряд – 20°, наявність площин та малих дисків 

запобігання гребнеутворенню, коток планчастого типу діаметром –560 мм та питомою вагою – 375 

кг/м, гідравлічний пристрій коригування лінії тяги. 
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Фокус-тест № 01-13-2016 

Умови випробувань 

Агрофон – стерня озимої пшениці, грунт – чорнозем середньосуглинковий. Агрегатування –

трактор Case Magnum 340 обладнаний спареними колесами на передній і задній осях. 

Умови випробувань відповідали характерним для зони Лісостепу України і за показниками 

рельєфу поля, стану ґрунту і наявності рослинних решток не виходили за допустимі значення межі 

яких: вологість 12-23 % (фактична по шарах 0-20 см – 12,8-16,2 %), твердість грунту до  

3,5 МПа (фактична по шарах 0-20 см – 2,2-3,07 МПа), маса рослинних решток близько  

500 г/м2 (фактична – 300 г/м2), висота стерні 15 см. 
 

Результати випробувань 

Завдання випробувань – визначення і порівняння фактичних і допустимих значень 

оцінювальних показників якості виконання технологічного процесу при зміні швидкості руху 

борони. 
 

                  Оцінювальні показники                         

 
 

В діапазоні досліджуваних швидкостей борона забезпечує установочну глибину з допустимим 

відхиленням. 

По ширині захвату борони нерівномірність глибини обробітку відповідає вимогам в діапазоні 

швидкостей 6-12 км/год, які є рекомендованими. 
 

Загортання пожнивних решток Гребенистість поверхні 

    
На низькій швидкості 6 км/год борона 

забезпечує мінімальний рівень загортання 

рослинних решток, з підвищенням швидкості 

рівень загортання зростає. 

Борона забезпечує прийнятну гребенистість в 

діапазоні швидкостей 6-12 км/год. 

 

Коментарі за результатами випробувань: борона в діапазоні швидкостей 6-12 км/год якісно 

виконує свої функції забезпечуючи сталу установочну глибину, допустиму нерівномірність 

глибини по ширині захвату, перевищуючи мінімально рекомендований рівень загортання 

рослинних решток, формуючи гребенистість нижчою допустимого рівня. 
 

Випробування провели в ЦВТ УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 
Атестат акредитації №2Н344 від 29 вересня 2014 р. 

Л.П. Шустік, 

С.П. Маринін 

Л.І. Мариніна 

Глибина обробітку ґрунту та нерівномірність 

глибини Назва 

показника 

Допустима 

межа відхи-

лення 

Фактичні 

значення при 

швидкості  
v=6-13,8 км/год 

Установочна 

глибина, см 
15 15 

Нерівномірність 

глибини по ширині 

захвату (за 

середньоквадратичним 

відхиленням σ), ± см 

 

± 3 

 

± 3,5 

(σ=± 3,0 тільки при 

v=6-12 км/год) 

Рівень загортання 

рослинних решток, 

% 

Не менше 50 53,3-80 

Гребенистість, см Не більше 5 3,1-1,2 


