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Якість виконання технологічного процесу 
 

 
 

Борона дискова «Дукат-5»  
 

Виробник: ТОВ ЛКМЗ, м. Лозова 

 

Ширина захвату, м 5,25 

Кількість дисків шт. 42 

Діаметр диска, мм 560 

Відстань між дисками, мм 250 

Кут атаки дисків, град. 20 

Маса машини, кг 3250 

 

 Борона дискова «Дукат-5» призначена для дискування стерні просапних та 

колосових культур, знищення бур’янів та подрібнення рослинних залишків після 

збирання посівних культур, а також для подрібнення, вирівняння та ущільнення 

ґрунту перед сівбою. 

За один прохід виконує такі операції: підрізання, подрібнення та заробка в 

ґрунт пожнивних решток, подрібнення грудок та вирівнювання поверхні поля.  

Борона дискова «Дукат-5» складається з: рами, крила лівого, крила правого, 

прикочуючих котків,  транспортного пристрою, причіпної сниці  і гідросистеми. 

На крилах у два ряди встановлені стійки у вигляді фігурної листової ресори з 

дисками. 
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 Умови випробувань 
 

 Випробування борони дискової «Дукат-5»  в агрегаті з трактором ХТЗ 17221 

проводилися 15 червня 2017 року на дослідному полі філії після збирання ріпаку, 

з твердістю ґрунту в прошарку (0-15) см. – 1,7-3,0 МПа та вологістю ґрунту в 

прошарку (0-15) см. – 6,6-7,2 %. 
 

Результати випробувань 
 

Фрагмент профілю дна обробленої полоси після проходу агрегату 
 

 
 

Характер профілю дна обробленої полоси по ширині захвату  

 

 
Глибина обробітку: 

- мінімальна – 10,2 см.; 

- максимальна – 15,5 см; 

- середня – 13,02 см. 

 

Коментарі за результатами випробувань 

 

Випробування борони дискової «Дукат-5» проводились в агрегаті з 

трактором ХТЗ 17221   на швидкості 9,8 км/год. 

Глибина обробітку при цьому коливалась від 10,2 до 15,5см, середня 

глибина обробітку склала 13,02 см.
 
Борона дискова «Дукат-5», як при даних 

умовах випробувань (твердість ґрунту в прошарку (0-15) см. – 1,7-3,0 МПа та 

вологість ґрунту в прошарку (0-15) см. – 6,6-7,2 %.) забезпечила практично повне 

підрізання стерні ріпаку та подрібнення рослинних решток дисковими робочими 

органами та достатньо високу прямолінійність дна обробленої полоси.  
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 Випробування провели: 

 

 

Заступник директора М.Л. Костюнін 

 

Завідувач лабораторії 

 

І.С. Легкодух 

Завідувач лабораторії 

 

В.М. Малярчук 

Науковий співробітник  С.І. Демидов 

Провідний агроном М. В. Стародубцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


