
ПРОТРУЮВАЧ  НАСІННЯ 
ПН-3 «Ультра»



   До уваги споживача! 

  Задля забезпечення якісної та надійної 
експлуатації протруювача необхідно 
детально ознайомитись та виконувати 
вимоги настанови .  

   У зв’язку з постійною модернізацією 
протруювача, можливі незначні відмінності 
у настанові та отриманим Вами  
екземпляром. 

УВАГА! 

Для уникнення поломки насосу 
забороняється вмикати протруювач без 
робочого розчину або води  в баку. 
Перед початком роботи обов'язково залийте 
в бак не менше 5 л. робочого розчину або 
води. 
Перед початком експлуатації протруювача  
під'єднайте силову розетку до електромережі 
~ 380 В. 
Перевірте, щоб  напрямок обертання 
ремінної передачі шнека та стрілки напрямку 
обертання на захисній кришці шківів 
співпадав. Якщо напрямок обертання не 
співпадає поміняйте місцями дві фазні жили.  
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1.ЗАГАЛЬНІ  ВІДОМОСТІ 
 

1.1 Протруювач насіння  ПН-3 «Ультра» 
___________________________________________________________________ 

(дата випуску, заводський номер) 
1.2 Настанова щодо експлуатування призначена для ознайомлення з конструкцією 
і правилами експлуатації протруювача насіння  ПН-3 «Ультра»  (надалі -
протруювач) і містить короткий опис, принцип дії, технічну характеристику та 
інші відомості. 
1.3 Протруювач призначений для протруювання насіння зернових і зернобобових 
культур водними розчинами або суспензіями протруйників згідно “Переліку 
пестицидів, агрохімікатів, дозволених для використання в Україні”. 
1.4 Перед тим, як користуватись протруювачем, уважно ознайомтеся з даною 
настановою 
 

2.БУДОВА  І  РОБОТА  ПРОТРУЮВАЧА 
 

2.1 Протруювач  мобільний. Переміщується на трьох колесах, одне (переднє) з 
яких є поворотним.  Конструкція та компоненти агрегата  вказані на рис. 2.1, 2.2. 
Протруювач складається з таких основних частин: бак(3) з гідравлічним 
змішувачем (13), насос(1), рама із оболонкою перемішувально-вивантажувального 
шнека (24) та горловинами для вивантаження в мішки (7), перемішувально-
вивантажувального шнека(21), бункера насіння(2) з дозатором насіння(16), 
дозатора робочої рідини(5), електричного пульта керування(4), 
електродвигуна(12). Привід  -  електричний, від мережі змінного струму, 
напругою 380 В. 
2.2 Протруювач виконує такі технологічні операції: 
- приготування робочої рідини; 
- нанесення робочої рідини на насіння; 
- вивантаження протруєного насіння в мішки. 
2.3 Робоча рідина готується в баку (3), де протруйник змішується з водою за 
допомогою гідрозмішувача (13). 
2.4 Налагодження протруювача на відповідну продуктивність по робочій рідині і 
насінню проводять відповідно з розділом 7. 
2.5 Процес протруювання: насіння завантажується в бункер насіння (2) з мішків 
або за допомогою механізованих засобів чи вручну з бурта. Подача  насіння в 
перемішувально-вивантажувальний  шнек регулюється дозатором насіння - 
заслінкою, яка переміщується тягою дозатора насіння (16) і закриває-відкриває 
отвір в нижній частині бункера, відповідно до позначок  шкали дозатора насіння 
(17). 
2.6. При вмиканні електродвигуна (12) за допомогою електричного пульта 
керування (4), робоча рідина із бака (3) насосом (1) подається в дозатор рідини 
(5), і в необхідній кількості з регулятора витрати робочої рідини (5.4) надходить 
через трьохходовий кран (10) і патрубок подачі рідини (22) в перемішувально-
вивантажувальний шнек (21) (далі по тексту – шнек). Одночасно в шнек через 
регульовану заслінку дозатора насіння поступає визначена кількість насіння. 
В шнеку відбувається рівномірний розподіл робочої рідини по поверхні кожної 
насінини і переміщення обробленого насіння до вивантажувальної горловини (7).  
 



Через вивантажувальну горловину насіння вивантажується почергово у два 
мішки. Вивантаження у один із двох мішків перемикається за допомогою 
перекидної  заслонки(6). 
 

Пояснення до рис. 2.1 і рис. 2.2 
 
1 – насос; 
2 – бункер насіння; 
3 – бак; 
4 – електричний пульт керування; 
5 – дозатор робочої рідини ; 
 5.1 – вентильний кран; 
 5.2 – ємність постійного рівня; 
 5.3 – позначення рівня; 
 5.4 – регулятор витрати робочої рідини; 
 5.5 – шкала регулятора; 
 5.6 – рукав переливу; 
6 – заслінка перекидна; 
7 – вивантажувальна горловина; 
8 – електророзетка 380В; 
9 – мірна ємність; 
10 – кран трьохходовий; 
11 – ревізійний люк; 
12 – електродвигун; 
13 – мішалка, 
14 – кран для зливу; 
15 – кран мішалки; 
16 – тяга дозатора насіння; 
17 – шкала дозатора насіння; 
18 – кран; 
19 – патрубок зливний; 
20 – таблиця налаштування; 
21 – перемішувально-вивантажувальний шнек; 
22 – патрубок подачі рідини в перемішувально-вивантажувальний шнек; 
23 – мішкотара. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.ТЕХНІЧНА  ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Назва параметра та розміри Одиниця виміру Норма 
Марка  ПН-3  
Тип  Пересувний 
Продуктивність за 1 год. основного 
часу (на насінні пшениці) 

 
т/год 

 
до 3,0 

Маса суха (конструкційна),  кг 90±10 
Місткість бака робочої рідини, не 
більше 

 
л 

 
50 

Подача дозатором робочої рідини л/хв 0,16 – 2,0 
Живлення  -  від електромережі 
змінного струму частотою 50 Гц, 
напруга 

 
В 

 
380±19/220±19 

Споживана потужність 
електродвигуна, не більше 

 
кВт 

 
0,75 

Частота обертання електродвигуна, 
не більше 

об/хв 1000 

Висота завантаження насіння в 
бункер, не більше 

 
мм 

 
620 

Об’єм бункера насіння, не більше л 76 
Висота підвіски мішків до 
горловини, не більше мм 700 

Кількість персоналу, необхідного 
для обслуговування операцій, 
безпосередньо зв’язаних з роботою 
машини 

 
 
 

люд. 

 
 

1 оператор 
і 2 доп. робітники 

Габаритні розміри, не більше 
- довжина 
- ширина 
- висота 

мм  
2000 
800 
1050 

Термін служби, не менше років 5 
 

4.ВИМОГИ  БЕЗПЕКИ 
 

4.1 Для протруювання застосовуються фунгіциди у відповідності з “Переліком 
пестицидів і агрохімікатів, дозволених для використання в Україні”, 
затвердженим Укрдержкомісією при Кабінеті Міністрів України. 
Для протруювання застосовуються фунгіциди з класом небезпеки не вище 
другого за ГОСТ 12.1.007, заходи безпеки при використанні фунгіцидів згідно з 
“Державними санітарними правилами транспортування, зберігання і 
використання пестицидів у народному господарстві” ДСП 8.8.1.2.001. 
Індивідуальні засоби захисту повинні відповідати ГОСТ 12.4.004, ГОСТ 12.4.010, 
ГОСТ 12.4.013, ГОСТ 12.4.028 і ГОСТ 12.4.029. 
4.2 Протруювання, зберігання, перевезення насіння і завантаження у сівалки 
проводити відповідно до вимог Державних санітарних правил ДСП 8.8.1.2.001-98. 
4.3 Вимоги до експлуатації згідно з НПАОП 01.1-1.01-00 “Правила охорони праці 
у сільськогосподарському виробництві” та НПАОП  01.41-1.01-01 “Правила 



охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту машин та 
обладнання сільськогосподарського виробництва”. 
4.4 Обслуговуючий персонал повинен бути забезпечений спецодягом, 
спецвзуттям, респіраторами і захисними окулярами. Операції пов’язані з 
процесом протруювання виконувати тільки в індивідуальних засобах захисту з 
дотриманням правил особистої гігієни згідно з ДСП 8.8.1.2.001-98. 
4.5 При обслуговуванні та ремонті протруювача необхідно користуватися тільки 
справним інструментом. 
4.6 Тару від отрутохімікатів необхідно знищувати згідно з ДСП 8.8.1.2.001-98. 
4.7 При зберіганні протруєного насіння необхідно встановити на видному місці 
табличку з написом “Протруєно”. 
4.8 ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 
а) допускати до роботи вагітних жінок, годуючих молоком матерів, а також 
чоловіків, які не досягли 18 років і тих, хто не пройшов інструктаж з техніки 
безпеки при протруюванні насіння, експлуатації протруювача та інших норм і 
правил, викладених у даному посібнику; 
б) забирати спецодяг додому; 
в) вживати їжу та палити на місці роботи; 
г) під час роботи змащувати протруювач, усувати пошкодження і дотикатися до 
деталей і механізмів, які обертаються; 
д)  виконувати очистку, промивку, дегазацію, а також ремонт протруювача при 
увімкненому в електромережу кабелі живлення; 
ж) працювати з протруювачем з пошкодженими елементами гідравліки і 
електрообладнання; 
з) використовувати протруювач для завантаження  продовольчого або фуражного 
зерна; 
е) мити протруювач струменем води, що може спричинити пряме попадання її на 
електрообладнання; 
є) переміщувати протруювач під час процесу протруювання. 
4.9 При зникненні напруги в електромережі під час роботи протруювача 
необхідно терміново вимкнути вимикач струму на пульті керування 5 для 
уникнення можливого його самозапуску. 
4.10 Особи, які працюють з протруювачем, повинні дотримуватися правил 
особистої гігієни: перед їдою і в кінці роботи знімати спецодяг, мити руки і лице 
теплою водою з милом. 
4.11 Після закінчення роботи, протруювач промити в спеціально відведеному 
місці, розташованому не ближче 200 м від житлової зони, виробничих приміщень, 
джерел водопостачання. Промивну воду злити в спеціально викопану яму 
глибиною не менше 1 м. Після заповнення ями вміст обробити кашкою хлорного 
вапна і засипати землею.                                    

 
 
 
 
 
 
 



5.ПІДГОТОВКА  ДО  ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
 

5.1 Перевірте кріплення основних вузлів, деталей, з’єднань і забезпечте 
необхідний натяг ремінної  передачі. Перевірте надійність закріплення 
електропроводів, а також відсутність сторонніх предметів у бункері та баку. 
5.2 Силовий кабель та розетку РШ-25 під’єднайте до електророзетки протруювача 
та мережі живлення наступним чином: 
- розетку РА25-У15 закріпіть по місцю експлуатації і під’єднайте до мережі ~380 
В через запобіжники або вимикач автоматичний на струм не більше 25 А; 
- кінець кабеля, на якому знаходиться розетка переносна ССИ-214 під’єднайте до 
закріпленого на машині кабеля з вилкою стаціонарною ССИ-514; 
- під’єднайте другий кінець кабеля з вилкою В25-У04 до розетки  РА25-У15. 
5.3. Розміщення органів керування на електричному пульті керування  і контролю 
електроприводом протруювача приведено на рис. 5.1. 
 

ЕЛЕКТРИЧНИЙ ПУЛЬТ КЕРУВАННЯ 
 
                              

                     
 

 
Рис. 5.1  

 
1. – запобіжний вимикач струму; 
2. – кнопка перевірки справності запобіжного вимикача (TEST); 
3. – важіль ввімкнення/вимкнення запобіжного вимикача; 
4. – пускач електродвигуна; 
5. – кнопка “Пуск” електродвигуна; 
6. – світловий індикатор ввімкнення електродвигуна. 
7. – кнопка “Стоп” електродвигуна; 

 
5.4 Електрична схема протруювача приведена на рис. 5.2 
 
 
 
 



 
Рис.5.2 

Пояснення до рис. 5.2 

Познач Назва Кіль-
кість Примітка 

КМ Пускач ПМЛ 1230, Uк ~ 380В, 50 Гц 
Іт.е.=1,5...2,6 А  ТУ 16.644.001-83 1 

 

М Електродвигун 4А80А6У3, М300 (фланцевий) 
N = 0,75 кВт; n = 1000 об/хв.; Ін = 2,24 А 
ГОСТ 19523-74 

1 
 

QF Запобіжний вимикач струму (дифзахисту) 
EF1-4, 25A, ІАМ = 0,03 А 1  

 Роз'єм штепсельний  РШ-25 у складі:   
XS1 Розетка РА25-У15, 25А, 440В 1  
XP1 Вилка В25-У04, 25А, 440В 1  
XS2 Розетка переносна ССИ-214, 16А-6h/380-415В, 

ІР44 
1  

XP2 Вилка стаціонарна  ССИ-514, 16А-6h/380-
415В, ІР44 

1  

 
 
 

6.НАЛАГОДЖЕННЯ 
 

6.1 Протруювач поставляється споживачу одним місцем та в зібраному стані. 
Перед початком роботи необхідно провести налагодження протруювача у 
вказаній нижче послідовності: 
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6.1.1 Залийте в бак не менше 5 л води та встановіть вентилі кранів так як 
зображено на рис. 2.4 в режимі «Приготування суміші». 
6.1.2 Важелем (3) увімкніть автоматичний запобіжний  вимикач струму (1) (рис 
5.1), для перевірки його справності натисніть кнопку “Т” (2), запобіжний вимикач 
повинен вимкнутися. 
6.1.3. Увімкніть повторно автоматичний запобіжний  вимикач і натисніть кнопку 
(5) пускача електродвигуна (4) (рис. 5.1) - ввімкнеться електродвигун (12) (рис. 
2.1); напрям обертання вала двигуна повинен відповідати напряму стрілки, 
позначеній на захисному кожусі  двигуна або захисній кришці шківів, шнек (10) 
повинен обертатись проти годинникової стрілки, якщо дивитись на шків приводу 
шнека  спереду, зі сторони бункера насіння. 
6.1.4. Дайте протруювачу попрацювати на протязі 7-10хв. без навантаження. 
6.2 При роботі протруювача не повинно бути різких стуків, шнек повинен 
обертатись без дотику до корпуса. 
6.2.1 Натисніть кнопку (7) (рис. 2.1) пускача електродвигуна – електродвигун 
вимкнеться. Від’єднайте  протруювач від електромережі та перевірте ступінь 
нагріву двигуна та підшипникових вузлів. Температура нагріву двигуна не має 
перевищувати 850 С. 
6.2.2. Для короткочасної зупинки двигуна, натисніть кнопку (7) (рис.5.1) - 
електродвигун вимкнеться. 
6.2.3 Для тривалої зупинки чи для проведення обслуговування або ремонту 
необхідно вимкнути автоматичний запобіжний вимикач струму важлем (3) і 
від’єднати протруювач від електромережі. 
 

7.ПРАВИЛА  ЕКСПЛУАТАЦІЇ  І  НАЛАШТУВАННЯ 
 

Забороняється експлуатація і зберігання протруювача у місцях не 
забезпечених накриттям або навісом.  Рекомендовано використання 
протруювача у критих приміщеннях на рівній поверхні. 
 

7.1 Приготування робочої рідини. 
7.1.1 Для протруювання насіння можуть використовуватись протруйники різних 
препаративних форм: порошкоподібні, водорозчинні емульсії і пасти, водні 
розчини. 
7.2 При приготуванні необхідної кількості рідини з рідких протруйників, 
протруйник необхідно перемішати з водою із розрахунку одержання 10 л. водного 
розчину. 
7.3 При приготуванні необхідної кількості робочої рідини з порошкоподібних 
протруйників, приготування робочої рідини проводити з розрахунку не менше 5 
л. водного розчину на 1 кг порошкоподібного препарату. 
7.4 Приготування робочих рідин, в залежності від форм препаратів і рекомендова-
них норм витрат на одну тонну насіння необхідно проводити за таблицею 7.1. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Таблиця 7.1 

 
Форма 

препарату 

Норма витрат 
препарату, q, 

л(кг)/т 

Витрата робочої 
рідини, qp,л/т 

Кількість препарату 
на об’єм бака, Q, 

л(кг) 
 
 

рідини 

0,1  
 

10 

0,5 
0,2 1,0 
0,4 2,0 
0,5 2,5 
1,0 5,0 
2,0 10 

порошки 3,0 15 10,0 

7.5 При приготуванні робочих рідин при нормах витрат препарату на одну тонну 
насіння ( q ) і витратах робочої рідини ( qp  ) не приведених в табл. 7.1, кількість 
препарату для приготування повного об’єму бака (50 л.), визначається за 
формулою: 
                                       50*  q 
                          Q = ---------------  ,  кг(л),                                                        (1) 
                                          qp 
 де : 
Q  -  кількість препарату на повний об’єм бака, л (кг); 
q  -  норма витрати препарату на одну тонну насіння, л (кг)/т; 
qp - норма витрат робочої рідини на одну тонну насіння. Рекомендується для 
рідких препаратів qр= 10 л /т., для порошкоподібних препаратів qр= 15 л/т. 
Наприклад: норма витрати рідкого препарату (q) на одну тонну насіння 0,5 л/т, 
витрата робочої рідини (qp) – 10 л, тоді кількість препарату Q на повний об’єм 
бака визначається: 
                                               50*  0,5 
                                 Q = ------------------- = 2,5 л 
                                                    10 
7.6 При необхідності протруїти незначну кількість насіння, кількість робочої 
рідини визначаємо в такій послідовності: 
а) визначаємо необхідну кількість препарату: 
 
                                            Q = M* q,                                                                (2) 
де: 
Q -  кількість препарату, л(кг); 
М – кількість насіння для протруювання, т; 
q – норма витрати препарату на тонну насіння (вказана в інструкції по 
використанню препарату), кг(л)/т;  
 
 
 
 
 



б) визначаємо кількість робочої рідини в залежності від прийнятої норми витрат 
робочої рідини на тонну насіння (qp): 
                                               V = M * qp, л                                                         (3) 

 
Приклад: Необхідно протруїти 1,5 т насіння рідкими препаратами з нормою (q) на 

одну тонну насіння 4 л/т. 
- по формулі (2) визначаємо необхідну кількість препарату: 
                                                Q = 1,5 * 4 = 6 л 
- по формулі (3) визначаємо необхідну кількість робочої рідини: 
                                                V =1,5 * 10 = 15 л   
В бак заливаємо 6 л рідкого препарату і доповнюємо його водою до об’єму 15 л. 
7.7 Приготування робочої рідини. 
7.7.1 Приготування робочої рідини на основі рідких форм препаратів. 
Для приготування робочої рідини необхідно використовувати гідравлічну 
мішалку. Закрийте вентильний кран (5.1), повертаючи вентиль крана в напрямку 
вказаному стрілкою на рис 2.4 до упора, а кран мішалки (15) переведіть в 
положення “Відкрито”. Залийте в бак необхідну кількість препарату Q згідно 
табл. 7.1 (або визначте Q за формулою (1) ), долийте води до об'єму 50 л. і 
ввімкніть протруювач. 
7.7.2 Приготування робочої рідини на основі порошкових препаратів. 
Положення ручок кранів повинно бути аналогічним як в п.7.7.1. 
Залийте в бак 30-35 л води, включіть протруювач і засипте через горловину 
половину необхідної кількості протруйника Q, визначеної згідно з табл. 7.1., або 
по формулі (1). 
Перемішайте рідину до повного занурення порошку.  
Засипте решту препарату, долийте необхідну кількість води до об’єму 50 л і 
перемішайте до повного розчинення.  
7.7.3 Приготування робочої рідини в кількості меншій ніж повний бак (50 л) 
проводиться в залежності від кількості насіння, яке треба протруїти, виду і норми 
витрати протруйника і норми витрати робочої рідини. 
Наприклад. Необхідно протруїти 2т насіння із нормою витрати порошкового 
протруйника 4,0 кг/т і нормою витрати робочої рідини 15 л/т насіння: 
- за формулою (2) визначаємо необхідну кількість протруйника: 
                                      Q = 2 * 4,0 = 8 кг 
- за формулою (3) визначаємо необхідну кількість робочої рідини: 
                                      V = 2 * 15 = 30 л 
Залийте в бак ≈ 15 л води і засипте половину необхідної кількості протруйника, 
перемішайте мішалкою, засипте решту порошку, долийте воду до об’єму 30 л, 
продовжуючи перемішування до повного занурення порошку і одержання 
однорідної концентрації. 
7.8 Регулювання подачі насіння в змішувально-вивантажувальний шнек. 
7.8.1 Продуктивність протруювача при подачі насіння з бункера в змішувально-
вивантажувальний шнек в залежності від поділки шкали дозатора насіння,  
приведена в табл. 7.2. 
 
 
 
 



 
 
Таблиця 7.2 

Поділка шкали 
дозатора насіння 

*Продуктивність протруювача, не більше Р, т/год 
Пшениця Ячмінь Овес 

1 1,0 0,6 0,4 
2 1,5 1,0 0,6 
3 2,0 1,3 0,9 
4 2,5 1,6 1,0 
5 3,0 2,0 1,3 

 

* В таблиці 7.2 приведені орієнтовні дані по продуктивності протруювача на 
різних поділках шкали дозатора насіння, яка може змінюватися в залежності від 
сорту, вологості і засміченості насіння. 
7.8.2 Фактичну продуктивність протруювача необхідно перевірити по кожній 
культурі шляхом взяття проб (не менше трьох) і наступного їх зважування. Для 
цього необхідно виконати наступні операції. 
7.8.3. Встановіть тягу дозатора насіння (16) (рис. 2.1) по шкалі (17) в положення 
“0”. 
7.8.4. Засипте насіння в бункер. 
7.8.5. Під'єднайте мішки до вивантажувальної горловини (7). 
7.8.6. Ввімкніть протруювач, при цьому вентильний кран (5.1) повинен бути 
закритим, а кран мішалки (15) відкритим. 
7.8.7 Користуючись таблицею 7.2 встановіть тягу дозатора насіння (16) на 
відповідну поділку шкали (17) і визначте час, за який насіння поступить з бункера 
в мішки. Зважте насіння в мішках. 
7.8.8 Визначте фактичну продуктивність за формулою: 
                                                   m1 + m2 + m3 
                             Рf = 3,6 *  ------------------- ,                                               (4) 
                                                            t 1 + t2 + t3 
де: Рf –середньоарифметична продуктивність протруювача на вибраній 
      поділці дозатора насіння, т/год; 

m1, m2, m3  -  маса насіння (проб), кг; 
t1, t2, t3 – час взяття проб, с. 

Тривалість взяття проб визначте залежно від заповнення об’єму наявної тари. 
7.9 За таблицею 7.3 для визначеної фактичної  продуктивності Рᶠ, виду 
протруйника і норми витрати робочої рідини виберіть необхідну подачу дозатора 
робочої рідини q1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Таблиця 7.3 

Препаративна 
форма 

Норма витрати 
робочої рідини 
на 1т насіння, 

qр, л /т 

Продуктивність протруювача, Р, 
т/год 

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 
Витрата робочої рідини (подача дозатора), q1, 

л/хв 
Рідина 10 0,16 0,25 0,32 0,42 0,50 

Порошок 15 0,25 0,35 0,50 0,62 0,75 
Продуктивність Р, т/год відповідає протруюванню насіння пшениці. 
При відхиленні фактичної Рf продуктивності протруювача від даних табл. 7.2 
необхідно відкоректувати витрату робочої рідини по формулі: 
                                           Рf *  qp 
                              q1 = ------------------, л/хв.,                                                  (5) 
                                                60  
де:   q1 -  необхідна продуктивність дозатора робочої рідини, л/хв.; 

qp – норма витрати робочої рідини на одну тонну насіння, л/т; 
Рf – фактична продуктивність протруювача, т/год. 

7.10 Регулювання подачі дозатора робочої рідини. 
7.10.1  Перевірте відповідність фактичної витрати робочої рідини витраті, яка 
приведена в таблиці 7.4. 
Таблиця 7.4  

Поділка шкали 
дозатора робочої 

рідини 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Витрата робочої 
рідини, q1, л/хв. 0 0,0

1 
0,0
6 

0,1
3 

0,2
1 

0,3
2 

0,4
0 

0,5
4 

0,7
1 

1,1
0 

1,5
0 

1,8
7 2,0 

7.10.1. Закрийте кран (15), переведіть трьохходовий кран (10) положення 
«Налаштування» (рис 2.3), закрийте кран (18) (рис. 2.4) та користуючись 
таблицями 7.3 та 7.4 встановіть регулятор витрати робочої рідини (5.4) на 
необхідну подачу робочої рідини в залежності від встановленої продуктивності 
протруювача. Ввімкніть протруювач кнопкою 5 (рис. 5.1). 
7.10.2. Привідкрийте вентильний кран (5.1) (рис. 2.4), так щоб встановити рівень 
робочої рідини в бачку постійного рівня (5.2) до мітки «- 100» (5.3), при цьому 
рідина має перетікати через рукав переливу (5.6) на зад в бак не великим потоком. 
7.10.3. Відкрийте кран (18) та візьміть проби за 1 хв. у мірну ємність (9). Кількість 
проб не менше 3. Підчас відбору проби необхідно підтримувати сталий рівень в 
бачку (5.2) до мітки (5.3), так щоб відбувалось перетікання рідини в бак через 
рукав (5.6), регулюючи подачу робочої рідини вентильним краном (5.1). 
7.10.4. Фактична подача робочої рідини може відрізнятися від витрати наведеній в 
таблиці 7.4, тому при відхиленні фактичної витрати від норми більше 5% потрібно 
провести повторне налаштування регулятора витрати робочої рідини (5.4) по 
шкалі (5.5) і взяти проби. 
7.10.5. Після налаштування регулятора витрати робочої рідини (5.4) на необхідну 
витрату потрібно перекрити кран (18) (рис. 2.4), і вимкнути протруювач кнопкою 
(7) (рис. 5.1). 



7.11 Для налаштування протруювача на необхідні режими протруювання можна 
користуватися даними таблиці, яка знаходиться на бункері (20). 
7.12. Процес протруювання. 
7.12.1. Перед початком протруювання необхідно: 
- завантажити бункер насінням (заслінка дозатора насіння повинна бути закрита); 
- закріпити на вивантажувальних горловинах (7) (рис. 2.1) мішки; 
- ввімкнути протруювач, натиснувши кнопку (5) (рис. 5.1); 
- після того, як рідина заповнить бачок постійного рівня (5.2) до мітки (5.3) (рис. 
2.2) і почне перетікати в бак, ручку крана трьохходового (10) повернути в 
положення “Робота” (рис 2.3)  і встановити тягу дозатора насіння відповідно до 
вибраної продуктивності протруювача і подачі дозатора робочої рідини. 
7.12.2. Насіння почне поступати в змішувально-вивантажувальний шнек, 
перемішуватись з робочою рідиною і подаватись через горловину 
вивантажувальну (7) (рис. 2.1) в один з мішків. 
В процесі протруювання необхідно періодично замінювати, заповнені насінням 
мішки порожніми, керуючи потоком насіння за допомогою заслінки перекидної 
(6). 
УВАГА! Не допускайте переповнення мішків насінням, це може призвести до 
зупинки шнека, перевантаження електродвигуна і виходу його з ладу. 
У випадку, якщо сталася зупинка змішувально-вивантажувального шнека через 
забивання його насінням, необхідно вимкнути протруювач кнопкою (6) (рис. 5.1), 
від'єднати його від електромережі, відкрити ревізійний люк (11) (рис. 2.1) і 
звільнити шнек від насіння. 
7.13 При зупинці в процесі протруювання або закінченні роботи необхідно 
перевести трьохходовий кран (10) в положення «Налаштування» (рис 2.3) та 
закрити заслінку дозатора насіння. При продовженні протруювання після перерви 
необхідно ввімкнути  протруювач,  дочекатися заповнення бачка постійного рівня 
рідиною до мітки (5.3) та перетікання рідини в бак, перевести трьохходовий кран 
в положення «Робота» (рис 2.3), і відкрити заслінку дозатора насіння. 
7.14 Після закінчення протруювання, або переході на протруювання насіння 
інших культур, протруювач необхідно повністю звільнити від насіння і робочої 
рідини. 
Для цього: 
- вивантажте залишки насіння із бункера і шнека у мішки; 
- відкрийте ревізійний люк (11) в нижній частині перемішувально-
вивантажувального шнека та очистіть його від залишків насіння; 
- залишки робочої рідини злийте з бака, дозатора рідини і комунікацій у 
посудину, відкривши кран(14), який знаходиться в нижній частині бака. Злиту 
рідину використайте при наступному приготуванні робочої рідини. 
- промийте гідросистему чистою водою та злийте її у спеціально відведене місце. 
Зовнішні поверхні протруювача необхідно протерти вологою ганчіркою. 
УВАГА. Для запобігання можливого заморожування рідини в гідросистемі, 
необхідно повністю злити її, відкривши кран(14)в вижній частині бака і 
нахилити протруювач для повного витікання рідини з комунікації. 
 

 
 



 
8.ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

8.1 Своєчасне і якісне обслуговування протруювача дозволяє з’ясувати і усунути 
причини, які викликають його передчасне спрацювання та поломку протягом 
всього терміну служби. 
8.2 Види і періодичність технічного обслуговування вказані у таблиці 8.1. 
Таблиця 8.1 

Види технічного обслуговування Періодичність або строк 
встановлення на ТО, год 

1 Щозмінне технічне обслуговування (ЩТО) 8 – 12 
2 Перше технічне обслуговування (ТО-1) 60 
3 Технічне обслуговування при зберіганні Один раз на сезон 

 8.3 Перелік робіт, які виконуються при технічних обслуговуваннях, вказані у 
відповідних таблицях: 
         ЩТО                                                                                          Таблиця 8.2 
         ТО-1                                                                                           Таблиця 8.3 
         Підготовка до довготривалого зберігання                             Таблиця 8.4 
         Зняття з довготривалого зберігання                                       Таблиця 8.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ І МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ 
 

9.1 Зовнішній прояв несправностей, методи їх усунення і необхідні інструменти 
вказані в таблиці 9.1. 
Таблиця 9.1 

Несправність, 
зовнішній прояв 

Метод усунення. 
Необхідні регулювання і випробування 

Необхідний 
інструмент і 

пристрої 
1 Не вмикається 
двигун. 

Відремонтуйте або замініть вмикач. 
Перевірте наявність напруги на трьох 
фазах 

Вольтампер-
метр, 
викрутка, 
плоскогубці 

2 Двигун гуде і не 
обертається. 

 
                       - ” - 

 
          - ” - 

3.З вивантажувальної 
горловини сиплеться 
не протруєне насіння, в 
баку є робоча рідина: 
а) насос не подає 
рідину  
- послаблений натяг 
паса приводу насоса 
б) засмітилась 
магістраль подачі 
рідини у шнек 
 

 
 
 
 
Натягніть привідний пас, пересуваючи 
електродвигун в пазах 
 
 
Прочистіть (промийте) патрубки та 
рукави подачі робочої рідини в дозатор, 
гідравлічну мішалку та до 
перемішуючого шнека 

 
 
 
 
Ключ 17х19 
 
 
 
Ключ 17х19 

4 При повторному 
вмиканні протруювача 
після технологічної 
зупинки з горловини 
шнека насіння не 
висипається (двигун 
працює) 

Вимкнути електродвигун, заслінку 
дозатора насіння закрити, відкрити 
ревізійний люк у нижній частині шнека,  
опорожнити шнек від насіння, люк 
закрити, увімкнути протруювач. 
Поставити заслінку дозатора насіння у 
попереднє положення. 

 

5. Дозатор робочої 
рідини 
а)  рідина не поступає в 
бачок постійного рівня 
дозатора 

Перевірити, чи не засмітилися патрубки і 
рукав подачі рідини з насоса до дозатора, 
вентиль і заглушка в бачку постійного 
рівня. При необхідності розібрати і 
промити.  

Ключ 22х24, 
викрутка 

б) рідина не витікає з 
патрубка подачі 
робочої рідини в шнек 

Зняти патрубок з трьохходового крана, 
відкрутити  трьохходовий кран з 
кронштейну, витягнути фіксатор ніпеля 
регулятора витрати рідини та вийняти 
ніпель. Всі крани та патрубки прочистити 
або промити.  

Викрутка, 
дріт діам. не 
більше 4 мм. 

 



10.ПРАВИЛА  ЗБЕРІГАННЯ 
   

10.1 Після закінчення робіт по обробці насіння, протруювач повинен бути 
підготовлений до зберігання. 
Варіант захисту ВЗ-2 і ВЗ-3 за ГОСТ 9.014. 
Умови зберігання 5 за ГОСТ 15150. 
10.2 Підготовку до зберігання проводити безпосередньо після закінчення робіт з 
дотриманням вказівок цього посібника (табл. 8.4, 8.5). 
10.3 Зберігання машини проводиться у закритих приміщеннях або під навісом. 
10.4 Перед встановленням на зберігання повинна бути проведена перевірка 
технічного стану машини (табл.8.4). 
Технічне обслуговування проводити один раз на сезон з усуненням виявлених 
недоліків. 
 

11.ТРАНСПОРТУВАННЯ 
 

11.1 Протруювач відвантажується замовнику одним вантажним місцем без 
пакування. 
11.2 При транспортуванні протруювач повинен бути надійно закріплений, 
пересування в кузові транспортних засобів не допускається. 
 

12.КОМПЛЕКТНІСТЬ 
 

12.1 Комплектність наведено у пакувальному листі згідно з додатком А. 
 

13.СВІДОЦТВО  ПРО  ПРИЙМАННЯ 
 

Протруювач насіння шнековий ПН-3 «Ультра» 
Заводський номер ______________________________________________ 
відповідає стандарту (технічним умовам) 
ТУ У  

 

                                         (номер стандарту або технічних умов) 
і визнаний придатним до експлуатації. 
 
 
 
 
М.П.                                                        Дата випуску ____________________ 
 
                                                                Начальник ВТК __________________  
                                                                                             (підпис і прізвище) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



14.ГАРАНТІЇ  ВИРОБНИКА 
 

14.1 Підприємство-виробник гарантує роботу протруювача ПН-3 впродовж 12 
місяців при дотриманні правил експлуатації і зберігання. 
Відлік гарантійного терміну починається з дня введення машини в експлуатацію, 
але не пізніше 12 місяців з дати поставки. 
Гарантії не розповсюджуються на недоліки, які виникли з причин  не належного 
транспортування, користування і не виконання правил експлуатації. 
14.2 Право на гарантійний термін втрачається в наступних випадках: 
- наявність в гарантійному талоні виправлень, нерозбірливих записів. Якщо на 
виробі вилучена чи пошкоджена паспортна табличка, нерозбірливий або змінений 
серійний номер; 
- якщо несправності виробу виникли при транспортуванні, неправильному 
зберіганні, недбайливому застосуванні, поганому догляду. Якщо виріб має 
надмірне забруднення; 
- якщо несправність виникла в результаті перевантаження виробу, яке привело до 
виходу з ладу електродвигуна та інших вузлів і деталей; 
- якщо виріб піддавався конструктивним змінам не уповноваженими особами; 
- якщо експлуатація виробу після прояви несправності не була зупинена і 
продовжувалась; 
- несправності викликані незалежними від виробника причинами, такими як 
перепад напруги електричного струму, явища природи, стихійне лихо; 
- якщо мають місце ушкодження кабеля живлення або штепсельної вилки, що 
виникли в результаті багаторазового перегину, механічного ушкодження або при 
підключенні до розетки з поганим контактом; 
- якщо має місце нормальний знос виробу в результаті тривалого використання. 
Рівномірний знос деталей, при відсутності на них заводських дефектів, не дає 
права на їх заміну по гарантії; 
- гарантія не поширюється на мастило, гумові кільця й ущільнювачі, приводні 
паси, що разом називаються “елементи, які швидко зношуються”; 
- гарантія не поширюється на такі види робіт, як регулювання, мащення та інші 
роботи по догляду виробу; 
- не підлягають відшкодуванню всі витрати на доставку, поштову пересилку, 
компенсації часу втрат в бізнесі; 
- всі гарантійні роботи повинні проводитись тільки уповноваженими 
представниками виробника. 
 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                            

Додаток А 
 

Протруювач насіння ПН-3 «Ультра» 
 

Місце 1                                                                      Маса брутто ________ кг 
         

Без пакування 
(вид пакувального місця) 

Позначення складальної 
одиниці або деталі 

Назва складальної одиниці 
або деталі К-сть Примітка 

ПН-03.00.000 Протруювач насіння ПН-3 1 без упаковки 
 Кільце гумове G40002 5 в баку 

(поліетиленовий 
пакет) 

 Кільце гумове 28х1,5 2 в баку 
(поліетиленовий 

пакет) 
 Мірна посудина, 1 л 1 в баку 
ПН-3 НЕ Настанова щодо 

експлуатування 1 
в баку 

(поліетиленовий 
пакет) 

ПН-03.00.100 Силовий кабель 1 в баку 

 Розетка роз’єму штеп-
сельного РШ -25 1 в баку 

 
 
 
 
 

Пакувальник № ______ _______________________________ 
 
Контролер № _________ ______________________________ 
 
“___” ______________ 20    р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток  Б 
 

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН 
 
1.Протруювач насіння шнековий ПН-3 «Ультра» 
2. Число, місяць, рік випуску __________________________ 
3. Заводський номер протруювача _______________________________ 
Протруювач повністю відповідає кресленням і технічним умовам. 
Гарантується справність протруювача протягом 12 місяців від дня його 
впровадження в експлуатацію, але не пізніше як через 12 місяців з дня  
поставки. 
 
                                                                                               ______________ 
                                                                                                      (підпис) 
                                                                                           

                                                                               М.П. 
 
 
Дата продажу або отримання протруювача на складі підприємства-виробника 
 
 
 

 
(прізвище, ініціали, посада)                                                                 (підпис) 

 
 

Дата впровадження протруювача в експлуатацію 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
(прізвище, ініціали, посада)                                                                  (підпис) 

 
 

М. П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПН-3 Ультра 

 
ПАКУВАЛЬНИЙ ЛИСТ 

 
 
Позначення складальної 

одиниці або деталі 
Назва складальної 
одиниці або деталі К-сть Примітка 

ПН-03.00.000 Протруювач насіння 
ПН-3 

1 без упаковки 

 Кільце гумове G40002 5 в баку 
(поліетиленовий 

пакет) 
 Кільце гумове 28х1,5 2 в баку 

(поліетиленовий 
пакет) 

 Мірна посудина, 1 л 1 в баку 
ПН-3 НЕ Настанова щодо 

експлуатування 1 
в баку 

(поліетиленовий 
пакет) 

ПН-03.00.100 Силовий кабель 1 в баку 

 Розетка роз’єму штеп-
сельного РШ -25 1 в баку 

 
 
 
 
 
Пакувальник № ______ _______________________________ 
 
Контролер № _________ ______________________________ 
 
“_____” ____________________ 20    р.



                                                                        
Таблиця 8.2                                                    Перелік робіт, які виконуються при ЩТО 
 

Роботи і методика їх проведення 
    

Технічні вимоги 
Прилади,     

інструменти, 
  пристрої і 
матеріали 

 
Примітки 

Злийте залишок робочої рідини з дозатора в бак та 
мірний циліндр, відкривши кран (15), вентильний 
кран (5.1) та кран(18);  злийте залишки рідини з 
бака і з насоса, відкривши кран((14), злиту рідину 
можна використовувати для наступного 
протруювання; промийте дозатор постійного рівня 
і гідравлічну комунікацію водою. 

Залишок робочої рідини 
не допускається. 

Герметична ємність 
з позначенням 
“Отрута”. 

Злив та промивку 
проводити у спеціально 
відведеному місці. 

 
                                                                          
Таблиця 8.3                                                     Перелік робіт, які виконуються при ТО-1 
 

Роботи і методика їх проведення 
 

Технічні  вимоги 
Прилади,     

інструменти, 
пристрої і матеріали 

     
Примітки 

1. Очистіть вузли машини від залишків 
насіння, пилу, бруду та препаратів. 

Машина повинна бути 
чистою. 

Ганчірка, вода, відро. Очищення проводити 
вологою ганчіркою. Не 
допускається застосування 
бензину або інших 
розчинників лакофарбових 
матеріалів. 

2. Перевірте комплектність, технічний стан, 
надійність з’єднань вузлів і деталей машини. 

Болти і гайки повинні 
бути надійно затягнуті. 

Ключі 12х13, 14х17.  

 
 
 
  



Закінчення таблиці 8.3 
 

Роботи і методика їх проведення 
 

Технічні  вимоги 
Прилади,     

інструменти, 
  пристрої і матеріали 

     
             Примітки 

3. Перевірте натяг клинопасової передачі, 
відтягнувши вітку паса за допомогою 
динамометра. 

Величина відтягування 
вітки паса при зусиллі 
25Н повинна бути не 
більша, як 4 мм. 

Динамометр, лінійка,  
ключі 13х14, 14х17. 

 

4. Перевірте і, при необхідності, виконайте 
ізоляцію місць пошкодження дротів 
електроживлення. 

Наявність дротів з 
пошкодженою ізоляцією 
не допускається. 

Ізострічка. 
 

  
Таблиця 8.4                                  Перелік робіт, які виконуються при підготовці до тривалого зберігання 

Роботи і методика їх проведення Технічні вимоги Прилади, інструменти, 
пристрої і матеріали 

 
Примітки 

1. Промийте забруднені робочою рідиною 
поверхні машини розчином хлорного вапна (1 кг 
на 4 л  води), обробіть 3-10% розчином 
хромсірчистого натрію і промийте теплою водою, 
протріть забруднені місця вологою ганчіркою. 

Наявність пилу, бруду, 
залишків препаратів не 
допускається. 

Ганчірка, вода, вапно, 
хромсірчистий натрій. 

Не допускається 
застосування 
бензину та інших 
розчинників 

2. Злийте залишки робочої рідини із дозатора, 
комунікації, бака і насоса. Промийте гідравлічну 
комунікацію протруювача водою. 

Залишки робочої 
рідини не 
допускаються 

Ключі 13х14, 17х19 
викрутка, плоскогубці,  
ганчірка, мило, тальк ТРПВ. 

Воду злити в 
спеціально 
відведеному 
місці. 

3. Зніміть приводний клиновий пас. Промийте 
теплою водою, просушіть, присипте тальком і 
здайте на склад. 

Пас повинен бути 
чистим і сухим. 

Ключі 13х14, 14х17, 
плоскогубці, ганчірка, мило, 
тальк ТРПВ. 

 

 
 

 
 



 
Закінчення таблиці 8.4. 

Роботи і методика їх проведення Технічні вимоги Прилади, інструменти, 
пристрої і матеріали 

 
Примітки 

4. Очистіть електродвигун і обдуйте стисненим 
повітрям, при необхідності заізолюйте місця 
пошкодження електроживлення, очистіть і 
змастіть захисним мастилом. 

Наявність пошкоджень 
не допускається. 

Компресор, ізострічка, 
солідол С або Ж, ганчірка. 

 

5. Нефарбовані різьбові поверхні промийте, 
просушіть і змастіть. 

Мастило нанести 
тонким шаром. 

Ганчірка, промивальна 
рідина, мастило гарматне 
НТ-203А або воскове ЗВВД. 

 

6. Зачистіть місця пошкодження фарби, знежирте 
і пофарбуйте. 

Фарба повинна 
відповідати кольору 
машини. 

Шліфшкірка, емаль АС-182, 
бензин, розчинник, пензель. 

 

7. Здайте машину на зберігання    
                     
Таблиця 8.5                                         Перелік  робіт, які виконуються при знятті з довготривалого зберігання 
 

Роботи і методика їх проведення Технічні вимоги Прилади, інструменти, 
пристрої і матеріали 

 
Примітки 

1. Встановіть приводний пас і відрегулюйте  
його натяг. 

Виконайте п.3 табл. 8.3. Ключі 13х14, 14х17.  

2. Перевірте і, при необхідності, підкрутіть 
послаблені кріплення. 

Складові частини і деталі 
повинні бути надійно 
закріплені. 

Ключі 12х13, 14х17.  

3. Очистіть змазані частини протруювача  Ганчірка.  
4. Підготовте протруювач до роботи Згідно з вимогами розділу 5   
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Рис. 2.2 
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Рис. 2.4 
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