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(57) Реферат: 

Робочий орган ґрунтообробної машини типу "strip-till", що містить стрілчасту плоскорізну лапу із 
ріжучими лемешами, які з'єднані між собою за допомогою шарніру та пружини, між якими 
розташований фігурний елемент. Фігурний елемент додатково оснащений регулювальним 
гвинтом, розміщеним у призначеному для цього отворі, а зовнішні грані самого елемента мають 
округлу форму.  
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Корисна модель належить до галузі сільськогосподарського машинобудування, зокрема до 
знарядь для обробітку ґрунту по системі типу "strip-till". 

Відомий робочий орган містить стрілчасту плоскорізну лапу із ріжучими лемешами, які 
з'єднані між собою за допомогою шарніру та пружини, між якими розташований фігурний 
елемент, ріжучі лемеші підружинені відносно один одного, пов'язані між собою за допомогою 5 

вертикального шарніру та мають в передній частині з тильної сторони профільну виїмку, в якій 
розташований фігурний елемент, з'єднаний із змонтованим на стійці проводом (Патент № 
1107764 РФ, опубл. 20.08.1995). Недоліком відомого робочого органу є низька стабільність 
регулювання ширини захвату ріжучих лемешів шляхом обертання фігурного елемента овальної 
форми. Оскільки реакції опору ґрунту, діючи на лемеші, створюють навантаження на фігурний 10 

елемент, що може призвести до його повороту і, як наслідок, зміни ширини захвату робочого 
органу. 

В основу корисної моделі поставлено задачу удосконалення робочого органа для обробітку 
ґрунту шляхом оснащення фігурного елемента регулювальним гвинтом, розміщеним у 
призначеному для цього отворі, а зовнішні грані самого елемента мають округлу форму. Це 15 

дозволяє покращити якість обробітку ґрунту за системою "strip-till". 
Поставлена задача вирішується тим, що робочий орган ґрунтообробної машини типу "strip-

till", що містить стрілчасту плоскорізну лапу із ріжучими лемешами, які з'єднані між собою за 
допомогою шарніру та пружини, між якими розташований фігурний елемент, відповідно до 
пропонованої корисної моделі, фігурний елемент додатково оснащений регулювальним 20 

гвинтом, розміщеним у призначеному для цього отворі, а зовнішні грані самого елемента мають 
округлу форму. 

Технічна суть корисної моделі пояснюється кресленням, де: 
на фіг. 1 - представлено його схему; 
на фіг. 2 - розріз А-А за фіг. 1. 25 

Робочий орган ґрунтообробної машини типу "strip-till" містить стрілчасту плоскорізну лапу 1, 
яка утворена двома ріжучі лемешами 2, які з'єднані між собою за допомогою шарніру 3 та 
пружини 4, між якими розташований фігурний елемент 5. Останній оснащений регулювальним 
гвинтом 6, розміщеним у призначеному для цього отворі. 

Робочий орган ґрунтообробної машини типу "strip-till" працює таким чином. 30 

Перед початком роботи встановлюють необхідну ширину захвату робочого органу, шляхом 
обертання регулювального гвинта 6. При цьому за рахунок різьбового з'єднання гвинта 6 і 
фігурного елемента 5, відбувається його переміщення вздовж першого. При цьому ширина 
захвата В робочого органу відповідно змінюється. Лемеші 2 постійно прижаті до фігурного 
елементу завдяки стискальній дії пружини 4. Якщо фігурний елемент 5 буде максимально 35 

наближений до шарніру 3, кут між лемешами буде максимальним, що відповідатиме 
максимальній ширині захвату робочого органу Вмах. і, навпаки, при максимальному віддаленні 
фігурного елемента 5 від шарніру 3, кут між лемешами буде мінімальний, що відповідає 
мінімальній ширині захвату робочого органу Вмін. 

Використання пропонованого робочого органу дозволить підвищити якість обробки ґрунту за 40 

системою "strip-till". 
 

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 

Робочий орган ґрунтообробної машини типу "strip-till", що містить стрілчасту плоскорізну лапу із 45 

ріжучими лемешами, які з'єднані між собою за допомогою шарніру та пружини, між якими 
розташований фігурний елемент, який відрізняється тим, що фігурний елемент додатково 
оснащений регулювальним гвинтом, розміщеним у призначеному для цього отворі, а зовнішні 
грані самого елемента мають округлу форму. 
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