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Борона дискова навісна GiaRDino призначена для обробітку ґрунту на глибину до 12 см. 

Забезпечує рівномірний розподіл по всій глибині пожнивних залишків, створюючи оптимальну 
структуру оброблюваного шару ґрунту для росту рослин, подрібнює грудки та вирівнює рельєф поля.  

Технічні параметри: борона: діаметр зубчастого диска –56 см; товщина диска – 0,5см; тип диска – 
сферичний з вирізною крайкою; крок установки дисків в ряду – 32,5 см; відстань між рядами дисків – 78 
см; кількість вирізів по твірній диска – 9 шт;кількість дисків – 8 шт; коток: ширина – 160 см; кількість 
планок по твірній котка – 8 шт; габаритні розміри: ширина – 188 см; довжина – 190 см; висота – 105 см; 
маса борони – 375 кг. 

Особливості конструкції: використання борони здійснюється на тракторах малої потужності; 
диски з двома кутами установки розміщують на індивідуальних стійках; кути установки диска - 
повороту 230 та нахилу 240 сприяють підрізанню скиби, її інтенсивному кришенню та відкиданню на 
коток; мала товщина диска, наявна на ньому вирізна крайка покращують перерізання рослинних решток 
і інтенсивність проникнення в ґрунт; ребристий коток з кутиковими планками інтенсивно подрібнює 
грудки та доводить їх фракційний склад до агротехнічних кондицій. 
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Мета: встановлення меж потужностей трактора з якими може агрегатуватися борона. 
Умови проведення дослідних випробувань: агрофон – природньоущільнена тривалими дощами 

весняна оранка. Стан ґрунту в шарах: вологість: (0-5) см – 17,6 %, (5-10) см – 24,3 %, (10-15)см – 
24,7%; твердість – 0,46…1,8 МПа.  

В цілому умови характеризуються, як типові для зони Лісостепу України. 
Режими досліджень: глибина ходу робочих органів 7,2-11,9 см; робоча швидкість руху – 

4,6,8км/год. 
Показники оцінювання роботи: глибина обробітку ґрунту, тягове зусилля, потужність трактора. 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Поверхня поля після проходу борони  
                         (глибина обробітку 7,2 см) 

 
Залежність тягового зусилля від 

швидкості агрегата на різних глибинах 
обробітку  

         
Залежність тягового зусилля 

від глибини обробітку на різних швидкостях  

Коментарі за результатами випробувань. Зі збільшенням швидкості руху агрегата тягове 
зусилля зростає. На кожен см глибини обробітку ґрунту тягове зусилля збільшується на: 0,06 т.с. 
при швидкості руху агрегата 4 км/год, 0,034 т.с при швидкості руху агрегата 6 км/год і 0,027 т.с при 
швидкості руху агрегата 8 км/год. Тягове зусилля борони в межах глибини її роботи від 7,2 см до 
11, 9 см змінюється від 0,09 т.с до 0,64 т.с, що вимагає потужності трактора до 18,9 к.с. З 
урахуванням додаткової необхідної потужності споживаної безпосередньо трактором (близько 
5к.с.) сумарна споживана потужність складає 24 к.с. 

Резюме. Ефективне використання дискової борони для поверхневого обробітку на глибину до 
12см вимагає агрегатування трактором потужністю від 24 к.с. з його масою вдвічі більшою за 
максимальне тягове зусилля (від 1,6 т), при цьому масові характеристики такого трактора є більш 
важливими ніж потужність. 

 
Випробування провели в УкрНДІПВТ ім.. Л. Погорілого, 

смт Дослідницьке, Білоцерківський р.н., Київська обл.  
 завідувач відділу, к.т.н. Л.П. Шустік, ст. науковий співробітник Н.П. Нілова,  

науковий співробітник С.М. Сидоренко, ст.. науковий співробітник С.В. Степченко,  
ст.. науковий співробітник, к.т.н. Т.В.Гайдай. 
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+0,027 

+0,034 

+0,06 

Додаткові тягові зусилля на кожен сантиметр  заглиблення 

Необхідна розрахункова потужність 
трактора залежно від тягового зусилля 

на різних швидкісних режимах 
 

Швидкість 
агрегата, 
км/год  

Тягове зусилля, т.с/потужність, 
к.с. 

при hфакт=7,2 cм 
 

при hфакт=11,9cм 

4  0,09/1,32 0,37/5,43 
6  0,42/9,26 0,58/12,84 
8  0,51/15,1 0,64/18,94 
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