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Глибина та її стабільність при обробітку ґрунту різної твердості 
 

 
 

Дискова борона навісна 

ДАР-3,0 
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Дискова борона навісна ДАР-3,0 призначена для поверхневого та мілкого обробітків ґрунту від 5 

до18см. 

Параметри: маса 1200 кг; робоча ширина захвату -3,0м; діаметр диска – 660мм; відстань між 

дисками в ряду – 250мм; відстань між рядами дисків – 950мм; діаметр котка – 450мм;  

Особливості конструкції: тип – навісний; кріплення кожного варіодискового робочого органу на 

окремій С - подібній жорстко-пружній штабовидній ресорній стійці; навантаження на диск – 67кг; 

спосіб встановлення дисків під двома кутами – повороту до напрямку руху(атаки) і нахилу до 

поверхні ґрунту; наявність між рядами дисків пружної гребінки; коток опорного типу з кутковими 

променями; регулювання глибини обробітку – зміною висоти установки котка гвинтовими 

стяжками; система навішування - триточкова. 
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Фокус-тест № 01-……-2017 

Умови та режими випробувань 

Агрофон – стерня ячменю озимого та стерня озимої пшениці, ґрунт – чорнозем неглибокий 

малогумусний, легко-суглинковий, агрегатування – трактор Т-150К потужністю 150 к.с. 

Умови випробувань: вологість ґрунту по шарах 0-15 см – 7,7-14,1 %, твердість ґрунту по шарах 

0-15 см – 1,94-5,81 МПа, маса пожнивних і рослинних решток - близько 200 гр/м
2
, висота стерні – 

15,0 см. 

Режими випробувань – 3 установочних глибини на 3-х швидкостях та 2-х рівнях твердості ґрунту. 

 

 

Результати випробувань 

 

 
         Мякий грунт (1,9-4,3 МПа)                        Твердий ґрунту (3,6-5,4 МПа)        Допустимі значення для 

         в  шарах ґрунту до 10 см                                в  шарах ґрунту до 10 см             різних обробітків ґрунту 

 
 

 

Коментарі за результатами випробувань: На м’якому ґрунті борона навісна ДАР-3,0 на всіх 

режимах роботи забезпечує обробіток на середню глибину 10.8- 12.6 см, що відповідає вимогам 

до поверхневого обробітку. При цьому рівномірність глибини обробітку також висока і при 

мінімальній швидкості становить за середньоквадратичним відхиленням ±2,0-2,5 см, яка при 

збільшенні швидкості покращується більше ніж в 2 рази, що також відповідає поверхневому 

обробітку. 

На твердому ґрунті на всіх режимах також забезпечується поверхневий обробіток і при  цьому 

середня глибина дещо менша - 6,7-9,8 см, а стабільність глибини майже не залежить від 

швидкості і становить ±1,5-2,2 по середньоквадратичному відхиленню. 

Для виконання передпосівного обробітку потрібно внести зміни в конструкції регулювання 

глибини в напрямку збільшення діапазону установки мінімальної глибини. 

За даного рівня навантаження на диск виконання мілкого обробітку є частковим діапазоном 

технологічних можливостей борони, для розширення яких доцільно збільшення навантаження на 

робочий орган. 
 

 
Випробування провели в ЦВТ УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 
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