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7.3 Машини для внесення добрив 
Машини для внесення твердих мінеральних добрив і 

меліорантів 

Машини для внесення рідких мінеральних добрив 

Машини для внесення твердих органічних добрив 

Машини для внесення рідких органічних добрив 

 

7.3.1 Машини для внесення твердих мінеральних добрив і меліорантів 

Тверді мінеральні добрива вносять за прямоточною та перевантажувальною 

технологіями відцентровими та пневматичними розкидачами. 

Для внутрішньогрунтового локально-стрічкового внесення основних доз 

мінеральних добрив використовують комбіновану машину МКП-4. 

Машина для внесення добрив МВУ – 5 призначена для поверхневого 

(суцільного) внесення мінеральних добрив, їх сумішей, вапна та гіпсу. Машина 

складається з кузова 1 (рис. 77), ходової системи 7, транспортера 2, привода 

робочих органів 4, дозувальної заслінки 3, напрямника 5, розсіювальних дисків 6, 

пневмогальмівної системи та електрообладнання. Задній борт має вікно для виходу 

добрив і напрямні для встановлення дозувальної заслінки. 

 
Рис 77  Схема роботи машини МВУ – 5 
1 – кузов; 2 – транспортер; 3 – дозувальна заслінка; 4 – привод робочих органів; 5 – 

туконапрямник; 6 – розсіювальні диски; 7 – ходова система; 8 – карданний вал; 9 – дишель; 10 – 
опора. 

 
У передньому борті передбачено вікно для контролю за розвантаженням 

кузова. Днище кузова перед туконапрямником виконане у вигляді лотка, що 

запобігає пульсаціям при подачі транспортером малих доз добрив. 

Транспортер машини виконаний у вигляді замкнутого ланцюга,що 

складається з окремих дротиків і лапок, з’єднаних між собою. Нижні грані лапок 
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скошені для утворення гострих кутів з днищем кузова і спрямовані за рухом 

транспортера, що сприяє активній очистці напрямних жолобків у днищі кузова. 

Транспортер виносить добрива з кузова до дозувальної заслінки і потім – на 

розсіювальні диски. 

Під час руху по полю машини з завантаженими добривами і включеним ВВП 

трактора розсіювальні диски обертаються, а на них транспортером, що 

приводиться в дію від правого заднього ходового колеса машини, через дозувальну 

заслінку і туконапрямник подаються добрива. Диски з лопатками розсіюють 

добрива віялоподібним потоком на поверхню ґрунту. 

Дозу внесення добрив регулюють зміною положення дозувальної заслінки на 

задньому борту кузова машини і швидкістю транспорта. 

Агрегатують машину з тракторами класу 14 кН, обладнаними гідрогаком і 

приводом гальмівної системи. 

Машина для висівання мінеральних добрив і вапна призначена для 

поверхневого внесення всіх видів і форм мінеральних добрив, вапнякових 

матеріфалів і гіпсу. Це одновісний причіп, що складається з рами, кузова, 

транспортера, приводного пристрою транспортера, відцентрових розсіювальних 

дисків, ходової системи. Кузов машини – біметалічний, що сприяє необхідній 

антикорозійній стійкості вузлів і деталей машини. 

Агрегатують машину з тракторами класу 14 кН, обслуговує її один 

тракторист. 

Машина для внесення мінеральних добрив СТТ – 10 призначена для 

внесення мінеральних добрив та їх сумішей з підвищеною рівномірністю розподілу 

туків по площі. Показник нерівномірності не повинен перевищувати ±15%. 

Застосовують машину СТТ-10 для підживлення зернових культур, 

транспортування добрив, зерна та інших сипких матеріалів із розвантаженням їх 

через вікно у задній стінці кузова. 

Машина складається з кузова 7 (рис. 78), транспортера 12, дозувальної 

заслінки 11, розподільного пристрою 1, встановленого на рамі спереду кузова, 2-х 

механізмів приводу транспортера. Кузов зверху закривається відкидною сіткою 8, 

що запобігає потраплянню в нього великих предметів при завантаженні добрив. 
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Рис 78 Машина СТТ-10 
1 – розподільний пристрій; 2 – туконапрямники; 3 – ланцюгова передача; 4 – колеса; 5 – задній 
вал; 6, 11 – заслінки; 7 – кузов; 8 – сітка; 9 – передній вал; 10 – механізм пересування заслінки; 12 
– транспортер; 13, 14 – ротори; 15 – лопатка. 
 

Розподільний пристрій має два ротори 13 і 14, які обертаються навколо 

горизонтальної осі, і два туконапрямники 2. У роторах є внутрішні та зовнішні 

лопатки 15. При внесенні добрив транспортер приводиться у дію від переднього 

колеса через карданний вал і двоступінчасту ланцюгову передачу 3. 

Під час руху машини транспортер переміщує добрива вперед і через 

дозувальний отвір у передній стінці кузова подає їх на туконапрямники 2. З 

останніх добрива надходять на лопатки роторів, які обертаються в протилежних 

напрямках. За рахунок різного нахилу лопаток ротори розкидають добрива в 

чотири робочі зони і розподіляють їх по поверхні поля. Дозу внесення добрив у 

межах 100-2000 кг/га регулюють зміною положення заслінки 11. 

Залишок добрив і матеріалів вивантажують приведенням від ВВП в рух 

заднього вала 5 транспортера. Після вивантаження матеріалу через вікно в задній 

стінці закривають заслінку 6. 

Агрегатують машину з тракторами класу 14 кН. Ширина захвату машини 

становить 10-15 м, робоча швидкість 10-15 км/год, виробність – до 18 га/год. 

Обслуговує машину тракторист. 

Машина РУМ-5-03 призначена для основного внесення мінеральних добрив 

і підживлення зернових культур. 

Агрегатують машину з тракторами МТЗ-80/82. Місткість кузова становить 5 

т, ширина захвату 12 м, робоча швидкість – до 10 км/год, виробність при дозі 

внесення 220 кг/га – до 7 га/год. Обслуговує машину тракторист. 



 700

Комбінована машина МКП-4 призначена для внутрішньогрунтового 

локально-стрічкового внесення мінеральних добрив з одночасним передпосівним 

обробітком ґрунту перед сівбою. 

Ширина захвату машини 4 м, робоча швидкість 8-12 км/год, виробність 3,6 

га/год. Агрегатують машину з тракторами класу 30 кН. 

Машина для внесення мінеральних добрив МВУ-0,5 призначена для 

поверхневого внесення мінеральних добрив у гранульованому та кристалічному 

вигляді. Ємність бункеру 0,5 т, ширина захвату машини 8 – 15 м, виробність 9 

га/год. Агрегатується з тракторами класу 14 к Н (рис  79 ). 

 
Рис  79   Машина для внесення мінеральних добрив МВУ-0,5 

 

Машина для внесення мінеральних добрив МВУ-900. Призначення, 

принцип дії та конструкція аналогічні МВУ-0,5. Ємність бункеру 0,1 т, ширина 

захвату 6-8 м, виробність 3,6 га/год, агрегатується з тракторами класу 14 кН. 

Машина для внесення мінеральних добрив МРД-4 призначена для 

поверхневого внесення мінеральних добрив. Розсіюючий орган – однодисковий, 

центробіжний. Вантажопідйомність 5 т, ширина розкидання добрив 6-14 м, норма 

внесення 100-400 кг/га, агрегатується з тракторами класу 14 кН. 
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Машина для внесення пилоподібних добрив і вапна РУП-14 призначена 

для транспортування і поверхневого внесення аерованих пилоподібних добрив, а 

також для завантажування їх у склади. Агрегатується із трактором К-701. 

Машина складається з цистерни 2 (рис 80), пневмосистеми, 

завантажувальної 1 і розвантажувальної 21 магістралей і штангового розподільного 

пристрою. 

Цистерна 2 змонтована на двовісному напівпричепі з нахилом назад. 

Усередині цистерни встановлені завантажувальна труба 3, два фільтри 4 

першого ступеня очищення повітря, датчик-сигналізатор 17 і два аероднища 18. 

Датчик 17 вимірює рівень добрив у цистерні. Від нього надходить сигнал на 

покажчик, за показниками якого тракторист контролює завантаження добрив у 

цистерну і розсіювання їх по полю. 

Пневмосистема включає компресор – вакуум-насос 11, фільтри 4, 14, 15, 

вологомасловідокремлювач 9, зворотний клапан 8, запобіжні клапани 10, 12, 

розподільні крани 13, 16, 28, комплекти труб, гнучких рукавів і з’єднувальної 

арматури, з яких складаються всмоктувальна та напірна комунікації. 

Завантажувальна магістраль 1 призначена для заповнення цистерни 

добривами. У магістралі встановлено каменевловлювач 30, що запобігає 

потраплянню каміння в цистерну. До корпусу каменевловлювача приєднують 

заправний рукав 25. 

 
Рис   80  Схема машини для внесення пилоподібних добрив. 
а – схема робочого процесу розкидача РУП-14; 
б –  запірно-розпилювальний пристрій розкидачів АРУП-8 і РУП-8; 
1 – завантажувальна магістраль; 2 – цистерни ; 3 – труба; 4, 14, 15 – фільтри; 5, 7, 25, 29 і 39 – 
рукави; 6 – манометр-вакуумметр; 8 – зворотній клапан; 9 – вологомасловідокремлювач; 10 і 12 – 
запобіжні клапани; 11 – компресор; 13, 16, 28 – крани; 17 – датчик-сигналізатор; 18 – аероднище; 
19 – горловина; 20 – запірний пристрій; 21 – розвантажувальна магістраль; 22, 26 і 27 – секції 
штанги; 23 – дозувальні шайби; 24 – сопло; 30 – каменевловлювач; 31 – ролик; 32 – важільний 
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механізм; 33 – важіль; 34 – косинка; 35 – дозувальна заслінка; 36 – наконечник; 37 і 38 – 
пневмоциліндри. 

 

Розвантажувальна магістраль 21 з'єднує внутрішню порожнину цистерни з 

штангою розподільного пристрою. На ній встановлено запірний пристрій 20, що 

складається з еластичного рукава, двох обтискних роликів 31, важільного 

механізму, пневмоциліндра 37. Для перекриття подачі добрив пневмоциліндром 

пересувають важільний механізм. Ролики сходяться і стискають рукав до повного 

перекриття прохідного каналу. 

Штанговий розподільний пристрій складається з центральної 26 і двох 

бокових 22 і 27 трубчастих секцій, з’єднаних шарнірно. У труби вмонтовані 

аератори, які завихрюють потік і забезпечують рівномірний розподіл добрив по 

довжині труби. Знизу навпроти випускних отворів до труб кріпляться дозувальні 

шайби 23, які мають по чотири отвори різного діаметра. Поворотом шайб 

суміщають відповідні отвори шайб з отворами труби і змінюють переріз випускних 

каналів. 

Машина може виконувати такі процеси: самозавантаження,  розсіювання 

добрив по полю, перевантаження добрив іншу машину або складське приміщення. 

При самозавантаженні перекривають рукав розвантажувальної магістралі 21 і 

крани пневмосистеми, рукави 5 з’єднують з фільтром 1, до корпусу 

каменевловлювача 30 приєднують заправний рукав 25 із забірним соплом 24 і 

включають компресор 11. 

Відсмоктуване компресором повітря проходить через фільтри 4, 14, 15, 

вологомасловідокремлювач 9, очищається від пилу, масла, вологи і виходить 

назовні. При створенні в цистерні розрідження 0,03 – 0,04 МПа забірне сопло 24 

занурюють у добрива і вони разом з повітрям засмоктуються у цистерну. 

При розсіюванні добрив знімають заправний рукав 25 і перекривають 

завантажувальну магістраль 1. Фільтр 15 відключають від компресора, відкривають 

крани пневмосистеми, переводять штангу в робоче положення. включають 

компресор і починають рух по полю. Стиснене повітря, що надходить від 

компресора по рукаву 7, проходить через пористу тканину аероднища 18, збуджує 

пилоподібний матеріал і створює в цистерні надлишковий тиск. При досягненні 

тиску 0,12 МПа відкривається запірний пристрій 20 і суміш добрив з повітрям по 

магістралі 21 спрямовується у штангу. Частина повітря по трубопроводу 29 
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надходить у магістраль 21 і у штангу. Це прискорює рух матеріалу і запобігає 

забиванню штанги. Зі штанги суміш надходить у гасники і стікає по них на 

поверхню поля широкими стрічками. 

При перевантажуванні магістраль 21 знімним рукавом з’єднують з 

цистерною, в яку необхідно перевантажити добрива. Пневмосистема працює в 

такому ж режимі, як і при розсіюванні. 

Дозу внесення добрив регулюють поворотом і зміною шайб 23 та зміною 

швидкості руху, агрегату. 

Вантажопідйомність машини становить 13-14 т, виробність 52 т/га, ширина 

захвату штанги 11 м, робоча швидкість 10-15 км/год. 

Машина РУП-10 має таку ж будову, що і РУП-14. Агрегатують її з 

трактором Т-150 К. Місткість цистерни 8,3 м3, вантажопідйомність 10 т. ширина 

захвату 11 м, виробність – до 48 т/год. 

Машина АРУП-8 і РУП-8 відрізняється від РУП-14 типом розпилювального 

пристрою. На задній стінці цистерни встановлений запірно-розпилювальний 

пристрій (рис     ) із щілиноподібним наконечником 36, з’єднаним гнучким рукавом 

з горловиною 19. У даному випадку суміш пилоподібних добрив з повітрям по 

рукаву 39 надходить до наконечника 36 і розсівається по полю. Напрямок пилового 

потоку до поверхні поля змінюють поворотом косинки 34. Потік добрив 

спрямовують за вітром, для чого рукав 39 з наконечником повертають важелем 33 і 

пневмоциліндром 38. Для припинення подачі добрив до наконечника гнучкий 

рукав 3 перетискують роликами 31. Тиск у цистерні під час розвантаження повинен 

бути не менше 0,1 МПа. Норму висіву добрив регулюють зміною розпилювач, 

величиною дозувального отвору та швидкістю робочого агрегату, а також 

перестановкою заслінки 35. 

Підживлювач-обприскувач монтований ПОМ-630 і його модифікація 

ПОМ-630-1 (бурякова), ПОМ-630-2 (овочева) призначені для внесення в ґрунт 

водного аміаку та інших рідких мінеральних добрив при суцільній культивації, 

підживленні рослин при міжрядній культивації просапних культур, лук і пасовищ, 

суцільного обприскування ґрунту пестицидами, при передпосівній культивації з 

одночасним загортанням препарату робочими органами ґрунтообробних знарядь; 

суцільного обприскування ґрунту польових сільськогосподарських культур 

робочими рідинами пестицидів за допомогою штанги. 
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Підживлювач-обприскувач монтують на тракторах класу 14-30 кН в одному 

агрегаті з плугами, культиваторами або сівалками. 

Для регулювання підживлювача на необхідну норму витрати робочої рідини 

підбирають відповідну ширину робочого захвату і швидкість руху агрегату, після 

чого обчислюють хвилинну витрату робочої рідини за такою залежністю: 

,/,600/ хвлQBvq   

де q – витрата рідини, л/хв; Q – норма внесення рідини, л/га; B – ширина 

робочого захвату, м; v – швидкість руху, км/год. 

Обчислена хвилинна витрата досягається на підживлювачі встановленням 

необхідної кількості підживлювальних трубок з відповідним діаметром жиклера і 

певного тиску в напірній магістралі. 

Глибину загортання рідких добрив регулюють переставленням у тримачах 

стояків лап культиватора. 

Агрегат АБА-0,5М призначений для внесення в ґрунт 50-200 кг/га 

безводного аміаку одночасно з передпосівною культивацією або міжрядним 

обробітком просапних культур. 

Місткість резервуара агрегату становить 927 л, маса аміаку 525 кг. 

Агрегатують АБА-0,5 М із тракторами класу 14-30 кН. 

Агрегат широкозахватний аміачний АША-2 – це причіпна машина, що 

складається із шасі, на якому встановлено цистерну з арматурою і контрольно-

вимірювальними приладами, два дозувальних насоси з приводом від ВВП, пристрої 

з комунікацією для внесення рідкого аміаку та механізм начіпки. Комплектують 

агрегат АША-2 з культиватором КРН.-8,4 або зі спеціальним пристроєм АША-10. 

При внесені в ґрунт рідкого аміаку на оранці ширина захвату становить 7,35 м, на 

луках і пасовищах 3,5 і 4,5 м. Місткість цистерни 3,5 м3, маса заправки аміаку 2000 

кг, норма внесення 50-260 кг/га на глибину до 14 см. Агрегатують із трактором Т-

150К. 

 

 

7.3.2  Машини для внесення твердих органічних добрив. 

Оскільки органічні добрива вносять у ґрунт у великій кількості, виникає 

необхідність у машинах для їх внесення з місткістю кузова 4 – 24 т. Такими 
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машинами є причепи-розкидачі 1-ПТУ-4, РОУ-6, ПРТ-10, ПРТ-10-1, ПРТ-16, ПРТ-

16М, МТТ-23, розраховані на агрегатування з основними типами колісних 

тракторів сільськогосподарського призначення класу 10-50  кН. 

Усі машини для внесення твердих органічних добрив працюють за такою 

технологічною схемою: транспортер подає масу до активного розкидального 

пристрою, що подрібнює її і розподіляє по поверхні поля. 

При внесенні твердих органічних добрив застосовують прямоточну (ферма-

поле), перевалочну (ферма-бурт-поле) і двофазну технології. 

При двофазній технології гній вкладають у певній послідовності в купи, 

відповідно до заданої норми внесення, а потім розподіляють по полю валкувачем-

розкидачем. 

Машина для внесення органічних добрив РОУ-6 (1-ПТУ-6,0) призначена 

для поверхневого розкидання органічних добрив, торфокришки, компостів тощо. 

Без розкидального пристрою машину можна використовувати для перевезення 

різних вантажів. 

Розкидач складається з рами (рис 81 ), на якій змонтовано кузов з конвеєром, 

розкидального пристрою 1 і механізму передач. Кузов уміщує 6 т добрив. 

Ланцюгово-планчастий конвеєр (рис  , б) подає добрива до розкидального 

пристрою. Конвеєр виконано з чотирьох зварених ланцюгів 14, об’єднаних попарно 

у дві вітки. Крок ланцюгів 27 мм. Ланцюги натягують болтами 16. Конвеєр 

приводиться в рух від ВВП трактора через редуктор (і=6,7). На ведучому валу 

редуктора закріплено корпус кривошипа 12, а на корпусі – диск 10. Тяга 8 зв’язує 

палець диска зі щоками 6 храпового колеса 5. Палець диска ексцентричний до осі 

вала приводу конвеєра і при кожному обороті передає коливальний рух щокам. 

При цьому заскочка 7, закріплена між щоками, провертає храпове колесо, а разом з 

ним і ведучій вал 3 конвеєра. Норму висіву регулюють, змінюючи радіус 

кривошипа. 
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Рис  81Розкидач органічних добрив РОУ-5 
а) – загальний вигляд; б) – конвеєр; 1 – розкидальні барабани; 2 – ведуча зірочка; 3 – 

ведучий вал; 4 – опорний підшипник; 5 – храпове колесо; 6 – щоки; 7 – ведуча заскочка; 8 – тяга; 9 
– запобіжна заскочка; 10 – диск кривошипа; 11 – куліса; 12 – корпус кривошипа; 13 – скребок; 14 – 
ланцюг; 15 – гайка; 16 – натяжний болт; 17 – ведений вал; 18 – ролик. 

 

Розкидальний пристрій 1 складається з подрібнювального і розкидального 

барабанів. Нижній подрібнювальний барабан установлено в кузові причепа, а 

верхній розкидальний барабан – за кузовом. Завдяки такому розміщенню барабанів 

добрива добре подрібнюються і розкидаються на ширину 4-6 м. Обертовий рух 

подрібнювальному і розкидальному барабанам передається втулково-роликовими 

ланцюгами. Частота обертання подрібнювального барабану 385 хв-1, а 

розкидального – 705 хв-1.  Машину агрегатують з тракторами класу тяги 14 кН. Її 

вантажопідйомність 6 т, маса 2000 кг, виробність – до 52 т. за годину. 

Машина РТО-4 використовується для тих самих цілей, що й РОУ-5. 

Машина, яку поставляють у комплекті з тракторним причепом 2ПТС-4-793А, 

встановлена в його ходовій частині. Привод ланцюгово-планчастого конвеєру 

здійснюється від валу відбору потужності трактору через редуктор (і=6,7). Маса 
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розкидача 2750 кг. Місткість кузова з основними бортами 2,93м3, надставними 

5,45м3. 

Розкидальний пристрій за конструкцією аналогічний розкидальному 

пристрою машини РОУ-5. Частота обертання розкидального барабана 690 хв-1, 

подрібнювального 352 хв-1. Робоча швидкість машини 8-12 км/год. Її виробність за 

годину чистої роботи до 50 т, вантажопідйомність 4 т. Машину агрегатують з 

тракторами класу тяги 14 кН. 

Машина для внесення органічних добрив РОС-3 призначена для розподілу 

по поверхні ґрунту різних органічних добрив і органо-мінеральних компостів у 

садах і на полях з крутістю схилів до 20  ? у зонах гірського землеробства. Розкидач 

складається з рами, бортів, двох подавальних конвеєрів, розкидального пристрою і 

механізму приводу від ВПП трактора. Вантажопідйомність машини до 3 т, ширина 

розподілу добрив за один прохід 5 м, робоча швидкість близько 10 км/год. 

виробність 8,6 га/год. Машину агрегатують з тракторами класу тяги 14 кН. 

Машину для внесення органічних добрив ПРТ-10 агрегатують з тракторами 

Т-150К. Вантажопідйомність машини 10 т. Виробність за годину чистої роботи 60 

т. Машину поставляють з пристроєм ПИМ-40, призначеним для збирання і 

перевезення подрібненої маси від самохідних кормозбиральних комбайнів, а також 

для перевезення інших сільськогосподарських вантажів малої об’ємної маси. 

Пристрій являє собою кузов, змонтований на шасі машини ПРТ-10. 

Вантажопідйомність пристрою10 т, маса 4000 кг, робоча швидкість близько 10 

км/год. 

Машини ПРТ-16, МТТ-23 для внесення органічних добрив призначені для 

транспортування та поверхневого внесення гною, торфогнойового  компосту та 

інших видів органічних добрив, а також для перевезення різних 

сільськогосподарських вантажів із вивантаженням їх конвеєром кузова назад. 

Ширина захвату машин 6-7 м, вантажопідйомність 16 і 23 т, виробність за годину 

чистої роботи 100. Машини агрегатують з тракторами класу тяги 50 кН. 

Машина РУН-15Б для розкидання органічних добрив застосовується для 

розкидання добрив із куп, раніше вивезених у поле і розташованих рядами з 

інтервалами, що забезпечують рівномірне внесення заданої норми добрив на 1 га. 

Два вертикальних чотирилопатеві ротори, обертаючись, розкидають гній з валка на 
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відстань 30 м. Маса машини 2146 кг. Виробність за годину чистої роботи 364 т. 

Машину агрегатують з тракторами класу 30 кН. (рис 82  ). 

Машини для внесення твердих органічних добрив МТО-6 та МТО-12 

призначенні для транспортування та розкидання по поверхні ґрунту органічних 

добрив. Місткість машин відповідно 6 та 12 т, робоча ширина внесення добрив  

4-8 м та 7-10 м. Норма внесення добрив від 20 до 50 т. Виробність за 1 годину 

відповідно 23 га та 55 т. (рис 83     ) 

 
Рис  82  Схема роботи розкидача РУН-15Б 

1 – боковина валкоутворювача; 2 – лоток; 3 – лопатевий ротор розкидача; 4 – ВВП; 5 – 

трактор. 

                                                                                            

                                                                   
Рис 83  Машини для внесення добрив МТО – 6 та МТО – 12. 
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7.3.4   Машини для внесення рідких органічних добрив. 

Для поверхневого внесення рідких органічних добрив при транспортуванні 

їх на відстань до 2 км використовують машини РЖУ-3,6 і РЖТ-4, до 5 км – РЖУ-

3,6, МЖТ-10, МЖТ-13, МЖТ-19; до 10 км МЖТ-16 і МЖТ-19. Для 

внутрішньоґрунтового  внесення використовують агрегати АВВ-Ф-2,8 та АВМ-Ф-

2,8. 

Машина для внесення рідких органічних добрив МЖТ-10 призначена для 

самозавантажування, транспортування, перемішування і розливання рідких 

органічних добрив по поверхні поля. 

Основаними вузлами машини є цистерна 8 (рис 84 ), відцентровий насос 14, 

вакуумна установка 13, заправний рукав 7, змонтований на поворотній штанзі 6, 

напірний трубопровід 11, переключаючий 9 і розливний 10 пристрої, запобіжний 5 

і рідинний 4 клапани, гідросистема, ходова частина 12, зчіпний пристрій. Вакуумна 

установка складається з двох насосів ротаційного типу і призначена для створення 

розрідження в цистерні при заправці. Всмоктувальний колектор насосів 

з’єднується трубопроводом із корпусом запобіжного рідинного клапана 4, 

всередині якого розміщені дві порожні кулі. 

 
Рис  84 Схема роботи машини МЖТ-10 
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а – загальний вигляд;  б - переключальний розливний пристрій; в - схема заправки; г - 
схема перемішування; д - схема розливання добрив; 

1 -  рівнемір; 2 - люк; 3 - вакуумметр; 4 – запобіжний рідинний клапан; 5 – запобіжний 
вакуумний клапан; 6 - штанга; 7 – заправний рукав; 8 - цистерна; 9 – переключаючий пристрій; 10 
– розливний пристрій; 11 –напірний трубопровід; 12 – ходові колеса; 13 – вакуумна установка; 14 - 
відцентровий насос; 15 і 22 - заслінки; 16 - важіль; 17 - гідроциліндр; 18 - тяга; 19 і 23 - патрубки; 
20 – змінна засувка; 21 – розподільний щиток. 

 

Для налагодження  машини з метою виконання різних операцій змонтовано 

переключаючий пристрій. Він складається з верхньої 15 та нижньої 22 заслінок, 

гідро циліндра 17, важеля 16, тяги 18, змонтованих на патрубку 23. Останній 

з’єднує напірний трубопровід 11 з внутрішньою порожниною цистерни. Розливний 

пристрій забезпечує дозування і розподіл рідких добрив по поверхні поля. Він 

складається з патрубка 19, засувки 20, і розподільного щитка 21, нахил якого 

можна змінювати. Машина може самозавантажуватись рідкими органічними 

добривами з гноївкосховища, перемішувати їх під час транспортування та вносити 

їх на поле. 

Самозавантаження. Заслінкою 22 перекривають патрубки розливного 

пристрою і за допомогою гідроциліндра опускають у гноївкосховище штангу 6 

рукавом 7, включають вакуумну установку 13. За рахунок утворюваного до 

0,061 МПа розрідження рідина через рукав 7 надходить у цистерну 8. При 

досягненні рідиною верхнього рівня куля клапана 4 піднімається до упору в 

патрубок вакуумного трубопроводу і надходження добрив припиняється. 

Перемішування. Гідроциліндром закривають одну заслінку 22 і відкривають 

іншу заслінку 15. При включенні в роботу насоса рідина з резервуара потрапляє у 

насос і по трубопроводу 11 і патрубку 23 в резервуар. Внаслідок циркуляції по 

колу рідина перемішується. 

Внесення добрив. Включають у роботу відцентровий насос 14, що подає 

рідину по трубопроводу 11 в розливний пристрій 10. Закривають заслінку 15 і 

відкривають іншу заслінку 22. Рідина при цьому виходить з великою швидкістю 

через отвір у засувці 20 і потрапляє на щиток 21. За рахунок удару в щиток рідина 

розподіляється віялом (шириною 6-12 м) по поверхні поля. Норму внесення добрив 

регулюють встановленням змінних засувок діаметром 60, 90 та 110 мм, а також 

зміною швидкості руху агрегату і кута встановлення розподільного щитка. При 

внесенні 40-60 т/га добрив працюють без засувок. Агрегатують МЖТ-10 із 

тракторами Т-150К. 
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Машини ЗЖВ-Ф-3,2, РЖУ-3,6, РЖТ-4, РЖТ-8, РЖТ-16, МЖТ-6 і МЖТ-23 

призначені для  самозавантаження, транспортування, перемішування і суцільного 

поверхневого розподілу рідких органічних добрив. Їх будова і робочий процес 

подібні до МЖТ-10. 

Агрегат для внутрішньоґрунтового внесення рідких органічних добрив 

АВВ-Ф-2,8 призначений для внесення рідких органічних добрив та органо-

мінеральних сумішей вологістю не менше 92% на певну глибину в ґрунт на луках, 

пасовищах, староорних землях. 

Робоча ширина захвату агрегату становить 2,8 м, швидкість до 6 км/год. 

Агрегатують АВВ-Ф-2,8  із трактором Т-150К, обслуговує його тракторист. 

 

 

Контрольні запитання. 

1. На якому принципі заснована робота машин для внесення твердих 

мінеральних добрив? 

2. Перерахуйте основні машин для внесення твердих мінеральних 

добрив. 

3. Які ви знаєте машини для внесення пилоподібних мінеральних 

добрив; у чому полягає принцип їх роботи? 

4. Назвіть найпоширеніші машини для внесення в ґрунт рідких 

мінеральних добрив. 

5. За якою схемою працюють машини для внесення твердих органічних 

добрив? 

6. Які машини для внесення твердих органічних добрив вам відомі? 

7. Назвіть основні машини для внесення рідких мінеральних добрив; на 

чому ґрунтується принцип їх роботи. 

 


