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-- Функціональні випробування -- 
(фокус-тест) 

 

ЦВТ  УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 
 

Якість виконання технологічного процесу  

за різних кутів повороту хвилястих дисків 
 

 

Агрегат вертикального обробітку ґрунту 

АТЛАНТ-4 

Виробник – ТОВ ІСМ «Промінь» 

вул. Леваневського, буд. 87, оф. 325, м. Біла Церква, Київська обл., 09100 

E-mail: promin_ism@ukr.net 

 
Агрегат модульний вертикального обробітку ґрунту призначений для формування неущільненої 

структури ґрунту. 

Технічні параметри: тип машини – причіпна; робоча ширина захвату – 4,0 м, 6,0 м; кількість 

дискових робочих органів – 24 спарки; діаметр диска – 560 мм; ширина крайки диска – 70 мм; крок 

розстановки дисків у ряду – 170 мм; крок міжсліддя – 85 мм; маса машини – 3960 кг; навантаження 

на диск – 83 кг; діаметр прикочуючого котка – 390 мм. Пружинний палець: висота – 500 мм; товщина 

– 14 мм; крок розстановки – 255 мм; крок міжсліддя – 85 мм. 

Особливості конструкції: Установка спарених хвилястих дисків на пружній стійці сприяє 

формуванню поперечно-поздовжніх деформацій ґрунту; пружинно-пальцева борона виконана зі 

спарки пружних пальців, виготовлених з монолітного прутка, зв’язаних в місці защемлення 

конічними 4-витковими пружними демпферами, що забезпечує підсилений вібраційно-коливальний 

ефект дії на ґрунт; кут нахилу пружинних пальців – регульований за чотирма рівнями; барабанний 

коток обладнаний похилими штабами, що сприяє зменшенню динамічних навантажень на агрегат; 

форма штаб котка – сприяє інтенсифікації перерозподілу фракцій пожнивних залишків і ґрунту в 

поверхневому шарі. 
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Умови випробувань: Тип ґрунту – чорнозем типовий малогумусний середньосуглинковий, рельєф – 

слабохвилястий. Агрофон – стерня ячменю ярого, висота стерні – 11,8 см; засміченість ділянки бур’янами 

– 12 шт/м2; маса пожнивних решток – 202 г/м2. Агрегатування – трактор Беларус 1025.2 потужністю 104,7 

к.с. 

Вологість та твердість ґрунту в шарах 0-15 см відповідно складали – 15,6-16,3 %; 0,85-1,81 МПа, що 

свідчить про відносну для цього періоду сухість та прийнятну твердість ґрунту. 

Режими роботи: швидкість руху 19 км/год; три кути повороту дисків по ходу борони (Варіант 1 – 0º; 

Варіант 2 – 3º; Варіант 3 – 6º); кут нахилу пружинних пальців – 35º. 

Критерії оцінювання: глибина обробітку ґрунту; руйнування поверхневого шару. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ  ВИПРОБУВАНЬ 
 

Якість виконання технологічного процесу 
 

Вигляд поверхні поля із стернею ярого ячменю та руйнування поверхневого шару ґрунту  

за різних кутів (α) повороту дисків 

до проходу агрегата після проходу агрегата α = 3º 

 

 

 
α = 0º α = 6º 

  
 

 

Коментарі за результатами випробувань:  

За швидкості 20 км/год зміна кута повороту дисків від 0º до 6º збільшує обсяги зруйнованої 

поверхні від 40 до 85 відсотків площі; глибина спушеного шару ґрунту залишається незмінною – 

близько 7 см; поверхня залишається вкритою рослинними рештками.  

 
 В представленій комплектації без довантажувачів агрегат вертикального обробітку ґрунту 

дозволяє управляти станом його розущільнення; забезпечує керованість процесу руйнування поверхні за 

незмінної глибини обробітку та збереженні рослинних решток на поверхні поля. 

 Агрегат дозволяє реалізувати нову прогресивну технологію вертикального обробітку 

ґрунту, що сприяє зберіганню вологи під шаром рослинних решток, ефективність чого можливо 

регулювати зміною кута повороту дисків, а також роботою в один-два сліди. 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

Випробування провели: 

в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, смт Дослідницьке Васильківського р-ну Київської обл. 
Атестат акредитації ЦВТ УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого № 2Н344 від 29 вересня 2014 р. 

завідувач відділу, к.т.н. Л.П. Шустік, ст.. науковий співробітник Н.П. Нілова, 

ст. науковий співробітник С.В. Степченко, ст.. науковий співробітник, к.т.н. Т.В. Гайдай 

моб.тел.+38050461-16-57, E-mail: shustik@ukr.net  
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