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

Відома конструкція знаряддя для безполицевого обробітку ґрунту, що містить стійку з 
плоскорізною лапою і закріпленими на її поверхні клиновидними пластинами, на яких закріплена 
долотоподібна лапа (А.С. № 938772, СРСР, опубл. 30.06.1982. Бюл. № 24). 5 

Недоліком цього знаряддя є недостатнє розпушування верхнього шару ґрунту, оскільки 
долотоподібна лапа розміщена нижче за плоскорізну, що робить неможливим підрізання 
кореневої системи бур'янів в зоні над самою плоскорізною лапою. 

Найбільш близьким до пропонованого рішення, за технічною суттю і досягуваним ефектом, є 
знаряддя для безполицевого обробітку ґрунту, що містить стійку з плоскорізною лапою і 10 

закріпленими на її поверхні по ширині захвату стабілізаторами, виконаними у вигляді 
клиновидних пластин, на верхніх кінцях яких закріплені стрілчасті лапи (А.С. № 940667, СРСР, 
опубл. 07.07.1982. Бюл. № 25). 

До недоліків цього знаряддя є недостатнє розпушування верхнього шару ґрунту, а також 
його ущільнення в зоні між плоскорізною і стрілчатими лапами. 15 

В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення знаряддя для безполицевого 
обробітку ґрунту, шляхом з'єднання кожних симетрично розташованих стабілізаторів між собою 
сферичними ріжучими пластинами, що формує сферичний робочий орган, який розміщений 
вище за плоскорізну лапу. Це дозволяє підвищити якість обробітку верхнього шару ґрунту, 
одночасно з основним глибоким його обробітком, зменшити питомий опір робочого органу, що 20 

зменшує енерговитрати на виконання операції та її собівартість. 
Поставлена задача вирішується тим, що знаряддя для безполицевого обробітку ґрунту, що 

містить стійку з плоскорізною лапою і закріпленими на її поверхні по ширині захвату 
стабілізаторами, виконаними у вигляді клиновидних пластин, відповідно до пропонованої 
корисної моделі, кожні симетрично розташовані стабілізатори додатково з'єднані між собою 25 

сферичними ріжучими пластинами і формують сферичний робочий орган, який розміщений 
вище за плоскорізну лапу. 

Виконання конструкції знаряддя для безполицевого обробітку зі з'єднаними ріжучими 
пластинами симетрично розташованими стабілізаторами ґрунту у новому варіанті відрізняє 
запропоноване знаряддя від прототипу. Конструкція знаряддя дозволяє підвищити якість 30 

розпушування ґрунту на всій глибині обробітку при зменшенні питомого тягового опору. 
Технічна суть знаряддя пояснюється кресленням, де 
на фіг. 1 - представлено знаряддя (вид спереду); 
на фіг. 2 - знаряддя (вид зверху). 
Знаряддя для безполицевого обробітку ґрунту (фіг. 1 та фіг. 2) містить стійку 1 з 35 

плоскорізною лапою 2 і закріпленими на її поверхні по ширині захвату стабілізаторами 3, які 
з'єднані між собою сферичними ріжучими пластинами 4. 

Знаряддя працює таким чином: 
При основному безполицевому обробітку ґрунту знаряддям на велику глибину (до 30-35 см) 

плоскорізна лапа 2, яка закріплена до стійки 1, інтенсивно розпушує нижній шар ґрунту. 40 

Стабілізатори 3 разом із ріжучими пластинами 4 інтенсивно розпушують верхній шар ґрунту і 
підрізають бур'яни без виносу ґрунту на поверхню. При цьому стерня і мульчувальний шар на 
поверхні оброблювальної ділянки не ушкоджуються, оскільки ріжучі пластини розміщені у 
підповерхневому шарі ґрунту. Це покращує якість розпушування ґрунту знаряддям на всій 
глибині обробітку при зменшенні його питомого тягового опору. 45 
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клиновидних пластин, який відрізняється тим, що кожні симетрично розташовані стабілізатори 
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