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Загальна характеристика
Борона
дискова
причіпна
РЛЬЬЛБЛ 3200-01 виробництва «Червона
зірка»
призначена
для
поверхневого
обробітку ґрунту під зернові, технічні та
кормові культури, знищення бур'янів і
подрібнення пожнивних решток посівних
культур,
а також
для
подрібнення,
вирівнювання й ущільнення ґрунту.
Кожен диск борони встановлений на
індивідуальному стояку та має нахил до
вертикальної осі, що дозволяє регулювати
кут атаки та робочу ширину захвату диска.
З 2014 р. модельний ряд дискових борін
РАЬЬАОА
доповнено
модифікацією
3200-01 зі збільшеним діаметром дисків 660 мм, що дозволяє використовувати
борону на полях де є значна кількість
грубостебельних
рослинних
решток.
Кількість робочих органів борони - 20 шт.,
відстань між лезами дисків - 320 мм.
Робочі
органи
дискової
борони
випробовувалися у двох варіантах (рис. 1)
вирізні збільшені та вирізні збільшені диски
полегшені внутрішніми вирізами. Технічні
параметри дискової борони наведено в
таблиці.

збільшені диски
збільшені диски
полегшені
(далі-збільшені) внутрішніми вирізами
(далі - полегшені)
Рисунок 1 - Робочі органи дискової борони
діаметром 660 мм
Методи випробувань
Випробування за програмою проводили
під час виконання бороною лущення стерні
- основного завдання для дискової борони.
Для випробувань було вибрано поле з
рівнинним рельєфом та
однорідними
властивостями.
Регулювання
глибини
обробітку виконували перестановкою осі в
отворах
кронштейнів
кріплення
прикочуючого котка до рами (рис. 2) за
трьома позиціями Ь1 що відповідає
мінімальній глибині, Ь2 - середній глибині;
Ь3 - вісь виймали з отворів кронштейнів,
щоб досягнути максимальної глибини.

Таблиця - Технічні характеристики дискової
Одиниці
Показник
вимірювання
Тип агрегату
Продуктивність
га/год
км/год
Робоча швидкість
м
Ширина захвату
мм
Глибина обробітку
Кут атаки дисків
град
шт.
Кількість рядів
шт.
Кількість дисків
мм
Відстань між рядами дисків
мм
Діаметр робочих органів
мм
Відстань між лезами дисків
мм
Габаритні розміри в робочому
положенні
кг
Маса конструкційна
к. с.
Потужність трактора (не менше)

1

л
л
л

борони
Значення
причіпний
до 4,8
до 15
2,4
до 180
0...30
2
20
950
660
320
4650х3350х1930
1700
90
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Дискову
борону
агрегатували
з
тракторам Беларс-892, що має двигун
потужністю 65 кВт та масу 4150 кг.

Рисунок 2 - Кронштейн кріплення
прикочуючого котка
Регулювання кута атаки робочих органів
здійснювали талрепом, передній та задній
ряди дисків налаштовували однаково, відлік
проводили за штатною шкалою борони,
випробування проводили з кутами атаки 20°
та 27°. Швидкість руху агрегата боронатрактор встановлювали на трьох рівнях до
5, 7 та 10 км/год.
В програму було включено визначення
показників якості виконання технологічного
процесу:
- загортання
пожнивних
решток
(крихких і грубостебельних культур);
- глибина обробітку;
- проникнення
борони
в
ґрунт
(рівномірність підрізання по ширині
захвату);
- товщина спушеного шару (мульчування
поверхні поля);
- гребенистість
поверхні
ґрунту
(профіль);
та енергетичні показники
- тяговий опір;
- витрата палива.
Умови випробувань
Випробування проводилися на полях
ДНУ УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
Київської обл., Васильківського р-н. після
збирання зернових. Тип ґрунту - чорнозем
глибокий
середньосуглинковий
мало
гумусний. Рельєф поля рівнинний. Висота
стерні 200±10 мм.
Глибина,
см (шар)
0-5
-10
10-15
15-20

Твердість
ґрунту
1,47
,96
2,85
3,01

Вологість,
%
7,0
8,5
9,4
9,8

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ
Показники
якості
виконання
технологічного процесу
Загортання крихких рослинних решток
становить
40 70
%
відповідно
агровимогам. При зростанні швидкості в
два рази: збільшені диски загортають
більше на 8 - 14%; полегшені диски +8%.
При збільшенні кута атаки: збільшені +9%; полегшені - + 15% (рис. 3).
Загортання грубостебельних пожнивних
решток 50 - 80 % відповідно агровимогам.
При зростанні швидкості в два рази:
збільшені диски +35 % (з кутом атаки
більше 25°); полегшені диски + 5 - 10%
(різниця між кутами атаки 20%) (рис. 4).
Глибина
обробітку
відповідно
агровимогам при режимах: збільшені диски
- кут більше 25° швидкість до 7 км/год;
полегшені диски - кут 20° і менше,
швидкість до 12 км/год. З кутом атаки 20°
збільшені диски заглибилися на 25%
більше, з кутом атаки 27° - на 34% (рис. 5).
Підрізання
збільшеними
дисками
80.. .100%
при
куті
більше
25°;
полегшеними - до 80% при куті менше 25°,
швидкості
до
7
км/год
(втрата
продуктивності). При зростанні швидкості в
два
рази:
збільшеними
дисками
зменшується
несуттєво;
полегшеними
дисками - незадовільне проникнення з
кутом атаки більше 25°. З кутом атаки 20°
збільшені диски підрізають на 10% більше,
з кутом атаки 27° на 1% (рис. 6).
Товщина спушеного шару: збільшені
диски від 7,5 до 10 см з середнім 9 см на
швидкості до 12 км/год; полегшені диски
від 5 до 8 см. З кутом атаки 20 ° збільшені
диски мульчують поверхню на 17% менше,
з кутом атаки 27° на 19% більше.
Середньоквадратичне відхилення товщини
спушеного шару вказано на рисунку як б
(рис.7).
Рівномірність профілю поверхні поля
після
проходу
борони
відповідно
агровимогам для збільшених та полегшених
дисків.
Полегшені
диски
створюють
рівномірнішу поверхню на 15 % (рис. 8).
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Рисунок 3 - Загортання крихких рослинних решток

Рисунок 4 - Загортання грубостебельних рослинних решток

Рисунок 5 - Середнє значення виміряної глибини обробітку

Рисунок 6 - Підрізання пожнивних решток

- ЦВТ УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого - 01-20-2015 (09.11.2015 р.) -

стор. 3 з 5

Рисунок 7 - Товщина спушеного шару (мульчування)

Рисунок 8 - Рівномірність профілю поверхні поля
За показниками якості виконання технологічного процесу:

збільшені та полегшені диски однаково загортають крихкі та
грубостебельні рослинні рештки при роботі агрегату з максимальною
продуктивністю на швидкості до 12 км/год;
- збільшені диски краще заглиблюються до прийнятих за агротехнічними
вимогами значень (3,0 - 4,5 см для лущення стерні) на швидкості до 7 км/год,
при цьому досягаючи рівномірного підрізання по всій ширині захвату
агрегата на рівні 80 - 100% та мульчування поверхні грунту шаром 9 см;
- полегшені внутрішніми вирізами диски утворюють на 15 % рівномірнішу
поверхню поля після проходу борони.
Енергетичні показники
Тяговий
опір
дискової
борони
знаходився в межах 600 ... 1600 кг, що
відповідає тяговому класу трактора 1,4. При
зростанні швидкості опір збільшених дисків
зростає на 18 - 23%, полегшених дисків на
5-21%. Рівень тягового опору збільшених
дисків з кутом атаки 20° менший на 52% від
опору полегшених дисків. Рівень тягового
опору збільшених дисків з кутом атаки 27°
більший на 13% від опору полегшених
дисків.
Стабільність
тягового
опору
охарактеризована
середньоквадратичним
відхиленням співставна у збільшених та
полегшених дисків і збільшується по
швидкості від 150 до 250 кг (рис. 9).

Витарата палива трактором при роботі в
агрегаті
з
дисковою
бороною
Паллада 3200-01 знаходиться на рівні
3,5 - 6,5 л/га. При зростанні швидкості в два
рази витрата палива зі збільшеними
дисками знижується на 15 - 36%, з
полегшеними дисками - на 25 - 32%,
сягаючи
значень
максимальної
продуктивності (швидкість до 12 км/год) та
виконуючи агротехнічні вимоги (кут більше
25°) витрата палива становить 5,5 л/га (рис.
10).
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Рисунок 9 - Тяговий опір дискової борони

Рисунок 10 - Витрата палива, л/га
Підсумок

Агрегатування дискової борони РАЬЬАОА 3200-01 з трактором МТЗ-892
забезпечує стабільний режим роботи агрегата при виконанні поверхневого
обробітку грунту після збирання зернових культур на швидкісних режимах
до 12 км/год.
Найвища якість виконання технологічного процесу отримана в
комплектації збільшеними дисками з кутом атаки 25°, при цьому
забезпечується 70 - 80% підрізаних і загорнених рослинних решток. Після
проходу борони утворюється необхідний для зупинки випаровування вологи
при лущенні стерні 9 см шар спушеного грунту, мульчованого рослинними
рештками.
Установка збільшених дисків полегшених внутрішніми вирізами суттєво
не вплинула на загальну оцінку якості виконання технологічного процесу,
але дещо покращила показники рівномірності поверхні поля, що позитивно
сприяє використанню борони для передпосівного обробітку.
За умови забезпечення найвищих продуктивності та якості лущення
посівних культур витрата палива становить до 5,5 л/га.
Керівник ЦВТ - Погорілий В. В.
Випробування провели:
Гапоненко О. І.,
Пивовар І. В.,
Тютюнник А. В.,
Сімоник О. Ю.
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