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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 
широкозахватну плоскорізну лапу з встановленими на неї вертикальними стабілізаторами, 
виконаними у вигляді клиновидних пластин [А.С. № 656568, СРСР, опубл. 18.04.1979. Бюл. 5 
№ 14]. 

Недоліком цього знаряддя є недостатня якість обробітку ґрунту та великий тяговий опір, 
оскільки форма та місце розміщення клиновидних пластин орієнтовано на обробіток ґрунту на 
схилах, та має призначення як стабілізатори. 

Найбільш близьким до рішення, що пропонується, за технічною суттю та ефектом, що 10 
досягається, є знаряддя для безполицевого обробітку ґрунту, що містить стійку з плоскорізною 
лапою та закріпленими на ній стабілізаторами-розпушувачами, робоче лезо яких виконано 
криволінійним з радіусом кривизни, що збільшується від носка до п'яти [А.С. № 1107764 А, 
СРСР, опубл. 15.08.1984. Бюл. №30]. 

Недоліками цього знаряддя є низька якість обробки ґрунту, та великий питомий тяговий опір 15 
внаслідок недосконалості конструктивного рішення. 

В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення знаряддя для безполицевого 
обробітку ґрунту, в якому шляхом модернізації конструктивно-технологічної схеми, основаної на 
новій сукупності конструктивних елементів, їх взаємному розташуванні і наявності зв'язків між 
ними, забезпечується зниження енерговитрат та питомий тяговий опір, що підвищує якість 20 
обробітку ґрунту. 

Поставлена задача вирішується тим, що знаряддя для безполицевого обробітку ґрунту, що 
містить стійку, яка приєднана до лемеша плоскорізної лапи, леміш містить додаткову полицю, 
що розміщена під оптимальним кутом різання ґрунту, а клиновидні пластини стабілізаторів 
встановлені на початку цієї полиці. 25 

Виконання конструкції знаряддя для безполицевого обробітку з додатковою полицею та 
розміщенням клиновидних пластин-стабілізаторів у новому варіанті, відрізняє запропоноване 
знаряддя від прототипу. Конструкція знаряддя дозволяє підвищити якість кришення ґрунту при 
зменшенні питомого тягового опору. 

Технічна суть знаряддя пояснюється кресленням, де 30 
на фіг. 1 - представлено знаряддя (вид зверху); 
на фіг. 2 - знаряддя (аксонометрія). 
Знаряддя для безполицевого обробітку ґрунту (фіг. 1 та фіг. 2) містить стійку 1, що 

закріплена на лемеші плоскорізної лапи 3, що має додаткову полицю 4, яка розміщена під 
певним кутом різання ґрунту, на її поверхні по ширині захвату розміщені стабілізатори 2, 35 
виконані у вигляді клиновидних пластин, що розміщені з початку цієї полиці. 

Знаряддя працює наступним чином. 
При основному безполицевому обробітку ґрунту знаряддям на велику глибину (30-35 см) 

леміш плоскорізної лапи 3, що має додаткову полицю 4, що розмішуються на стійки 1, та 
забезпечують відрізання шару ґрунту. Стабілізатори 2 виконані у вигляді клиновидних пластин, 40 
та розміщені з початку додаткової полиці 4, здійснюють подальше кришення відрізаного шару 
ґрунту. При цьому стерня і мульчувальний шар на поверхні оброблювальної ділянки не 
ушкоджуються, оскільки клиновидні пластини-стабілізатори розміщені у підповерхневому шарі 
ґрунту. Знаряддя дозволяє зменшити питомий тяговий опір і підвищити якість кришіння ґрунту. 

 45 
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 

 
Знаряддя для безполицевого обробітку ґрунту, що містить стійку, яка приєднана до лемеша 
плоскорізної лапи і закріпленими на її поверхні по ширині захвату стабілізаторами, виконаними 
у вигляді клиновидних пластин, яке відрізняється тим, що леміш плоскорізної лапи містить 50 
додаткову полицю, яка розміщена під оптимальним кутом різання ґрунту, а клиновидні пластини 
стабілізаторів розміщені на початку цієї полиці. 
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