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ЦВТ  УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Якість виконання технологічного процесу

Коток прикочуючий призматичний СТЕП КПП-6
Виробник – Приватне підприємство ПП "СТЕПАНЕНКО і К0", 

вул. Глиняна, буд. 100, м. Біла Церква, Київська обл., Україна, 09100

Котки універсальні багатоцільового призначення СТЕП КПП-6 використовують на різних
технологічних  операціях,  серед  яких  передпосівна  підготовка  насіннєвого  ложа,  післяпосівне
прикочування  посівів,  руйнування  розтрісканої  поверхні  ґрунту  без  та  за  наявності  сходів
рослин, подрібнення грудок, сприяння кущенню тощо.

Конструкційно коток складається з рами, сниці, розкладних секцій, транспортних коліс.
Основні технічні характеристики котка: робоча ширина – 6 м; транспортні: довжина –

3,4 м, висота – 1,23 м, ширина – 2,40 м, кількість ходових коліс – 2 шт.; маса – 3000 кг. Досягнена
транспортна ширина задовольняє не тільки вітчизняні, а й більш жорсткі вимоги регламентів ЄС
з безпеки сільськогосподарських машин.

Робочі  органи:  зубчасті  кільця  малого  (400  мм)  та  великого  (450  мм)  діаметрів,  на
зовнішній конічній поверхні яких розміщено по 25 тригранних, призмовидних зубів. Матеріал
зубчастих кілець – високоміцний, зносостійкий, довговічний чавун ВЧ-40 з високою чистотою
гладкої робочої поверхні. Маса зубчастих кілець малого та великого діаметрів –14 кг та 15 кг.

Особливість конструкції: формування секцій  котків  у складі  спарок важких зубчастих
кілець  великого  та  малого  діаметрів  з  почерговим  їх  жорстким  і  вільним  ексцентричним
розміщенням на валу забезпечує  їх  відносне переміщення  та  різницю частоти  обертання,  що
сприяє якісному самоочищенню.

Поєднання  чинників  маси  зубчастих  кілець,  їх  форми,  особливостей  компонування  та
взаємодії при русі котка забезпечує на прикоченій поверхні багаторазову агресивну дію (близько
350 циклів/м2) та відмінний технологічний ефект багатоцільового призначення.
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Умови випробувань: тип ґрунту- чорнозем типовий малогумусний середньосуглинковий;
стан ґрунту в шарі 0-10см: вологість 21,3 %; твердість – 0,87 МПа; щільність – 0,97 г/см3.

Режими роботи: три глибини передпосівного обробітку ґрунту:  5,0 см, 8,4 см, 10,6 см;
швидкість руху – 8 км/год.

Показники оцінювання: 
 ступінь ущільнення ґрунту – співвідношення глибин - після прикочування до фактичної,

виражене у відсотках;
  інтенсивність  ущільнення  дна –  відношення  висот  занурення  падаючого  конусу  до

найменшої (максимальна інтенсивність ущільнення), виражене у відсотках; 
рівномірність  ущільнення  дна –  мінливість  глибини  занурення  падаючого  конуса  по

площі, відображена коефіцієнтом варіації; 
 ступінь руйнування розтрісканої поверхні ґрунту – співвідношення площ елементарних

ділянок розтрісканої поверхні до та після проходу котка, виражене у відсотках.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

                                          
                                                              

Коментарі за результатами випробувань
Коток добре ущільнює поверхню ґрунту різної глибини попереднього обробітку.
Прикочуючи поверхню ґрунту, коток одночасно інтенсивно діє і на дно, ущільнюючи його,

забезпечує  тісне  прилягання  насінини  до  дна  насіннєвого  ложа  для  одержання  рівномірних  і
дружних сходів. 

Додатковою особливістю  котків  є  забезпечення  руйнування  та  розпушення розтрісканої
поверхні  поля  як  до  сівби,  так  і  за  наявності  сходів  культурних  рослин,  практично  не
пошкоджуючи останніх.

Резюме 
Багатофункціональний  призматичний  коток  СТЕП  КПП-6  завдяки  поєднанню  маси

зубчастих кілець, їх форми, особливостей компонування та взаємодії при русі добре ущільнює
поверхню ґрунту та дно за різних глибин попереднього обробітку, не виносить вологу з нижніх
шарів ґрунту у верхні, добре розподіляє зусилля по глибині. 

Наявність на зовнішній конічній поверхні кілець тригранних, призмовидних зубів сприяє
інтенсивному руйнуванню розтрісканого ґрунту та закриттю тріщин.

Рекомендується  для  широкого  спектру  робіт,  які  передбачають  прикочування,
спроможний  забезпечити  вимоги  найбільш  вибагливих  споживачів.  Коток  давно  відомий  в
Європі і сьогодні виробляється на вітчизняному підприємсиві.

Показник
Кількість проходів,

шт
0 1 2

Площа 
елементарної 
ділянки, см2 

209 24,5 4,2

Відсоток 
зруйнованої 
поверхні, %

0 88 97

Ступінь руйнування розтрісканої 
поверхні ґрунту 

Показники якості ущільнення ґрунту 
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Додатки 

                                                                                                               

__________________________________________________________________________
Випробування провели в смт. Дослідницьке, Васильківського  р-ну, Київської  обл.   Атестат акредитації ЦВТ УкрНДІПВТ 
ім. Л. Погорілого №2О344 від 29 вересня 2019 р. В.В Погорілий, к.т.н. Л.П. Шустік,  к.т.н. Т.В. Гайдай, С.В. Степченко,  Н.П. Нілова, 
С.М. Сидоренко. моб.тел.+38050461-16-57, E-mail: shustik@ukr.net 

Руйнування розтрісканої поверхні ґрунту:
1) без рослин

а – до проходу б – після проходу

Інтенсивність та рівномірність ущільнення дна

Ущільнення ґрунту 

а - до проходу б - після проходу

2) зі сходами озимої пшениці

а – до проходу б – після проходу

Великі грудки,
нерівна поверхня

Дрібні грудки,
вирівняна поверхня

Пошкодження
рослин відсутнє 
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