
 
  

Протокол № 01-22-2020 

від 4 серпня 2020 р.  

-- Фокус-тест -- 
 

ЦВТ  УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 
 

Якість виконання технологічного процесу створення 

умов для проростання падалиці насіння ріпаку 

 
 

Борона важка пружинно-пальцева  

Strawmaster SM 7000-50 
 

Виробник – DEGELMAN Industries LP, Canada. 
Представник в Україні- ПП «Средін», вул. Симиренка, 36, корп. В, оф. 415, 

м. Київ, 03134, 

тел./факс +38 (044) 494 49 26, 

моб. +380 67 507 27 02 

e-mail: sredind@gmail.com, сайт: http://degelman.com.ua та http://sredin.com.ua 

Технічні параметри: ширина захвату борони – 15,3 м; кількість секцій – 5 шт. 

Параметри пальця: діаметр – 16 мм; довжина – 68 см; кількість рядів пальців – 5; 

крок пальців в секції – 300 мм; відстань між рядами пальців – 457 мм; крок міжсліддя – 

10 см; діапазон установочних кутів нахилу пальців - регульований; загальна кількість 

пальців – 125 шт. 

Особливості конструкції: робочий орган – спарка пружних пальців з 

монолітного прутка, зв'язаних в місці защемлення конічними пружними 3-витковими 

демпферами; забезпечує підсилений вібраційно коливальний ефект дії на грунт; 

вольфрам-карбідні зміцнення робочої зони пальців сприяють подовженому ресурсу. 

 

Дослідницьке, 2020 рік 

 

 
 



 
  Фокус-тест № 01- 22 -2020 

Умови випробувань: агрофон – стерня озимого ріпаку; рельєф поля – рівнина; висота стерні 

– 44,5 см; густота стерні – 102 шт./м2; маса рослинних решток – 2601,6 г/м2; стан стебел – зелені з 

частковим подрібненням. Стан ґрунту в шарах 0 – 15 мм: вологість – 20,4% - 21%; твердість – 

0,31МПа – 0,9МПа. Маса скупчень додатково – 2104 г/м2: товщина - 5,7 см; ширина – 0,68 м. 

Умови випробувань характеризувалися як ускладненими. 

Агрегатування – трактор FENDT 1050 Vario потужністю 518 к.с з колесами базової 

комплектації. 
Режими роботи – три варіанти положень індикатора шкали відповідних установочним кутам 

нахилу: 
Варіант 1 – положення 2 

(кут 40   - пологий) 

Варіант 2 – положення 3 

(кут 70   - похилий) 

Варіант 3 – положення 3,5 

(кут 85   - крутий) 
 

 
 

 

  

.. Робоча швидкість руху – 20 км/год. 

Критерії оцінювання якості роботи: глибина обробітку грунту, якість кришення. 
 

Результати: 
 

Порівняльна візуалізація   

фону 

Вигляд поверхні в міжрядді стерні ріпаку після проходу при 

різних положеннях установочної шкали 

   

 
    До проходу                    Варіант 1                   Варіант 2                  Варіант 3 
                                                                                                   

 

 

 

                                                    

 

           1 – олівець, 2 – стерня ріпаку 

Якість виконання технологічного процесу 
 

         Глибина                                                                   Кришення                                   
                                                                 за загальним складом фракцій (0-50мм)           за складом агрономічно цінних фракцій (0-25мм) 

 
 

Коментарі за результатами випробувань. 

        При швидкості близько 20 к м/год з ростом кута нахилу пружних пальців глибина їх ходу 

збільшується в 1,6 рази від 7,2 мм до 11,3 мм. Якість кришення за вмістом агрономічно-цінних 

агрегатів розміром 0-25 мм з збільшенням кута нахилу пальців зростає від задовільних (Варіант 1-

пологий) до добрих (Варіант 2-похилий) та відмінних (Варіант 3- крутий) значень. 

Резюме. За умов роботи великих висоти та товщини свіжоскошеної стерні ріпаку, наявних зон 

скупчень полови, борона важка пружинно-пальцева в змозі забезпечити якісні умови для 

проростання падалиці насіння ріпаку. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Випробування провели на полі ПАП «Агропродсервіс» с. Настасів Тернопільського району 

Тернопільської області  завідувач відділу, к.т.н. Л.П. Шустік, ст. науковий співробітник Н.П. Нілова,  
ст. науковий співробітник С.В. Степченко, науковий співробітник С.М. Сидоренко. 

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