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Багатофункціональний бункер (модуль) МВ-5призначений для формування комбінованих 

агрегатів з серійними машинами для обробітку ґрунту при одночасному внесенні добрив на різну 

глибину. 

Технічні параметри: добривний модуль МВ-5: багатофункціональний бункер з 

автоматизованою системою внесення добрив з кабіни трактора, системою відключення висіву на 

розворотах, місткість бункера – 5 тис. л., кількість окремих добривних секцій – 2, регульована 

норма внесення добрив - від 3 до 500 кг/га, кількість пневматичних ділильних головок – 2, 

кількість пневмопроводів – 7;  

грунтообробний модульЧГ-3 – чизельні лапи з криволінійною стійкою висотою 50 см, 

двогранним клиноподібним долотом шириною 7 см та додатковими ріжучими поверхнями, 

кількість лап – 7, кількість рядів лап - 2, міжсліддя глибокорозпушувальних лап – 44 см;  

додаткові робочі органи - варіодиски діаметром 51 см, кількість рядів дисків – 1, крок дисків 

– 28 см, тандемний коток з серпоподібними зубами діаметром 60см.  

Особливості конструкції: наявність на модулі МВ-5 трьохточкової системи навішування 

ґрунтообробних знарядь, можливість формування двох незалежних потоків добрив - механічне 

дозування та пневматичне транспортування.  

Забезпечення чизелем ЧГ-3 укладання добрив на різну глибину від 10 до 40 см з дискретністю 

10 см; можливість внесення одночасно двох різних видів добрив. 
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Умови випробувань: агрофон – дискована стерня соняшника, грунт – чорнозем, малогумусний, 

середгьосуглинковий. Комбінований агрегат в агрегатуванні з трактором CLAAS Axion 930, потужність 300 

к.с. з шинами базової комплектації. Вологість ґрунту в шарах 0-40 см складає 13,0-15,6 % твердість 1,3-1,4 

МПа. 

Режими роботи – установлена глибина ходу робочих органів: дисків – 15 см, чизелів - 30 см; дворівневе 

внесення добрив на глибини: 15 та 30 см;  швидкість руху 7км/год; фактична норма внесення добрив при 

однорівневому внесенні – 75 кг/га при дворівневому -150 кг/га. 

Критерії оцінювання якості роботи – глибина обробітку, пошарова твердість ґрунту, ступінь подрібнення 

рослинних решток, нерівномірність внесення добрив. 

Результати досліджень 
Глибина обробітку ґрунту Нерівномірність внесення добрив (кг/га) за 

робочими органами МВ-5+ЧГ-3 
Щіль-

ність, 

г/см3 

 

 

0,78 

 

 

1,16 

 

 

1,39 

 

 

Пошарова 

твердість 

грунту, 

МПа 

 

0,52 

 

 

1,17 

 

 

2,53 

 
 

Коментарі: Чизельні лапи забезпечили відмінну встановлену глибину обробітку ґрунту 30 см з 

відхиленням ± 1,9 см, а також  дворівневе внесення добрив на глибину 15 см  та 30 см.  

За показником нерівномірності внесення добрив вираженим коефіцієнтом варіації (ν) агрегат 

забезпечив відмінну (26,1%) та добру (39%) якість внесення добрив відповідно у верхньому або нижньому 

рівнях. Сумарна одночасна подача добрив у верхній і нижній рівні виконувалась з відмінною (32,5%) 

якістю. 

Загальні висновки: Багатофункціональний бункер (модуль) МВ-5 з його трьохточковою системою 

навішування забезпечив агрегатування з серійним глибокорозпушувачем ЧГ-3 для одночасного обробітку 

ґрунту з дворівневим внесенням добрив. 

Модуль висівний МВ-5 у складі високооб’ємного бункера, дозуючих механізмів і пневморукавів 

сприяє формуванню  нормованих доз внесення добрив та їх  відмінній і добрій якостям  за нерівномірністю 

розподілу при підґрунтовому внесенні чизелями.  

Чизельний модуль у складі глибокорозпушувальних лап, дискової секції та тандемного котка з 

серпоподібними зубами забезпечує відмінну якість глибини обробітку, можливість окремої або сумарної 

доставки добрив на різні рівні глибини залягання.  
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