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Корисна модель належить до галузі сільськогосподарського машинобудування, зокрема, до 
знарядь для обробітку ґрунту. 

Відома конструкція робочого органу, який містить стійку з плоскорізною лапою і 
стабілізаторами-розпушувачами (А.С. № 368819, СССР опубл. 07.07.1982, Бюл. № 25). 
Недоліком відомого робочого органу є низька якість обробітку ґрунту та забивання 5 

стабілізаторів-розпушувачів рослинними рештками. 
Найбільш близьким технічним рішенням, вибраним як прототип, є робочий орган для 

безполицевого обробітку ґрунту, що містить стійку з плоскорізною лапою і закріпленими на її 
поверхні по ширині захвату стабілізаторами-розпушувачами у вигляді клиновидних пластин. 
Лезо стабілізатора-розпушувача виконано криволінійно по радіусу (А.С. 1107764 СССР, опубл. 10 

15.08.1984, Бюл. № 30). Недоліком відомого робочого органу є недостатнє розпушування 
ґрунту. 

В основу корисної моделі поставлено задачу удосконалення робочого органа для 
безполицевого обробітку ґрунту, шляхом виконання леза стабілізатора-розпушувача 
криволінійним зі змінною кривизною, що має окремо підрізаючу та розпушуючу частини. 15 

Використання такої форми леза стабілізатора-розпушувача робочого органа зменшує тяговий 
опір та покращує якість розпушування ґрунту. 

Поставлена задача вирішується тим, що робочий орган для безполицевого обробітку ґрунту, 
що містить стійку з плоскорізною лапою і закріпленими на її поверхні по ширині захвату 
стабілізаторами-розпушувачами у вигляді клиновидних пластин, відповідно до пропонованої 20 

корисної моделі, лезо стабілізатора-розпушувача виконано криволінійним зі змінною кривизною 
і має окремо підрізаючу і розпушуючу частини. 

На фіг. 1 зображений робочий орган (вид збоку); на фіг. 2 - вид зверху; на фіг. 3 - розріз А-А 
на фіг. 2. 

Робочий орган для безполицевого обробітку ґрунту має стійку 1, плоскорізну лапу 2 та 25 

закріплені на ній стабілізатори-розпушувачі 3, робоче лезо яких має гострий кут різання в 
передній частині, що формується радіусом R1, та тупий кут розпушування в задній частині 
сформований радіусом R2. 

Пристрій працює таким чином: 
При переміщені робочого органу на глибині, плоскорізна лапа 2 підрізає шар ґрунту в 30 

горизонтальній площині. Робоче лезо стабілізатора 3 підрізає пласт ґрунту знизу частиною 
поверхні з гострим кутом різання, який має мінімальне значення біля носка стабілізатора-
розпушувача. Далі підрізаний пласт ґрунту надходить на поверхню леза з тупим кутом, де 
відбувається активне його розпушування. Така перемінна форма робочої поверхні 
стабілізатора-розпушувача покращує якість обробітку ґрунту та зменшує тяговий опір робочого 35 

органу. 
 

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 

Робочий орган для безполицевого обробітку ґрунту, що містить стійку з плоскорізною лапою і 40 

закріпленими на її поверхні по ширині захвату стабілізаторами-розпушувачами у вигляді 
клиновидних пластин, який відрізняється тим, що лезо стабілізатора-розпушувача виконано 
криволінійним зі змінною кривизною і має окремо підрізаючу і розпушуючу частини. 
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