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Борона містить раму з повздовжніх і поперечних планок з закріпленими в місцях їх перетину 
зубами, в нижній частині яких жорстко приєднані підрізні пластини з встановленими у 

вертикальній площині трикутними пластинами. Ширина підрізної пластини B  пов'язана з 

висотою вертикальної трикутної пластини b  залежністю 
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кромкою підрізної пластини та її поздовжньою віссю симетрії, а   - кут підйому кромки 

вертикальної трикутної пластини.  
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Корисна модель належить до галузі сільськогосподарського машинобудування, зокрема до 
пристроїв для обробітку ґрунту, а саме до борін з необертовими робочими органами, і може 
бути використана для поверхневого розпушення ґрунту, руйнування кірки, розбивання грудок, 
вирівнювання поверхні ріллі, знищення бур'янів, а також для загортання насіння та мінеральних 
добрив, висіяних розкидним способом. 5 

Відома борона Надикти-Аюбова для обробітку ґрунту під пар (Патент України на корисну 
модель № 88940, МПК (2006.01) А01В 19/02, А01В 19/08, опубл. 10.04.2014, бюл. № 7), зубці 
якої оснащені плоскорізальними сегментами, причому плоскорізальні сегменти першого ряду 
борони встановлені у поздовжньо-вертикальній площині до напрямку робочого руху, а сегменти 
другого ряду встановлені під більшим кутом нахилу до горизонту, ніж сегменти останніх (3, 4, 5) 10 

рядів. Недоліком цієї відомої борони є підвищений опір та нестабільність руху її робочих органів 
по глибині. 

Відома та прийнята як аналог борона (Патент України на корисну модель № 75567, МПК 
(2012.01) А01В 19/00, опубл. 10.12.2012, бюл. № 23), що містить раму з повздовжніх і 
поперечних планок, в місцях перетину яких встановлені зуби, в нижній частині яких під кутом   15 

жорстко приєднані підрізні пластини з встановленими у вертикальній площині трикутними 
пластинами з кутом 45°. 

Незважаючи на встановлення вертикальних трикутних пластин із-за неузгодженості кутів 
установки та геометричних розмірів робочого органа, суттєвими недоліками цієї відомої борони 
також є підвищений опір та нестабільність руху її робочих органів по глибині. 20 

В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення борони, в якій шляхом 
модернізації, основаної на нових співвідношеннях та узгодженості розмірів конструктивних 
елементів її робочих органів досягається зменшення опору та підвищення стабільності ходу по 
глибині.  

Поставлена задача вирішується тим, що борона містить раму з повздовжніх і поперечних 25 

планок з закріпленими в місцях їх перетину зубами, в нижній частині яких жорстко приєднані 
підрізні пластини з встановленими у вертикальній площині трикутними пластинами. Ширина 

підрізної пластини B  пов'язана з висотою вертикальної трикутної пластини b , залежністю 
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, де 


 - кут між ріжучою кромкою підрізної пластини та її поздовжньою віссю симетрії, 

а   - кут підйому кромки вертикальної трикутної пластини. 30 

Приєднання до нижніх частин зубів борони підрізних пластин та вертикальних трикутних 

пластин таким чином, що ширина підрізної пластини B  зв'язана з висотою вертикальної 

трикутної пластини b  залежністю 
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, де 


 - кут між ріжучою кромкою підрізної пластини 

та її поздовжньою віссю симетрії, а   - кут підйому кромки вертикальної трикутної пластини 

забезпечує покращення самоочищування робочого органу борони від рослинних решток, за 35 

рахунок чого зменшується її опір та підвищується стабільність ходу по глибині у порівнянні з 
аналогом. 

Суть корисної моделі пояснюють креслення. 
На фіг. 1 - наведена схема зуба борони, вид збоку. 
На фіг. 2 - схема зуба борони, вид зверху. 40 

Запропонована борона включає поздовжні та поперечні планки, з'єднані у рамну 
конструкцію за допомогою зубів, встановлених на перетинах планок (на кресленнях не 
показані). Зуб має стрижень 1, до якого в нижній частині жорстко приєднана підрізна пластина 3, 
яка додатково сполучена зі стрижнем 1 за допомогою вертикальної трикутної пластини 2. 

Описана вище борона використовується наступним чином. 45 

Перед початком роботи борони встановлюють на необхідну глибину ходу робочих органів 
та, у відповідності з вибраним способом руху, починають роботу. При цьому зуби борони 
розпушують ґрунт, руйнують його кірку, розбивають грудки, вирівнюють поверхню ріллі, 
знищують бур'яни, активно звільняючись при цьому від рослинних залишків, загортають насіння 
та мінеральні добрива, висіяні розкидним способом. 50 

 
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 

 
Борона, що містить раму з повздовжніх і поперечних планок з закріпленими в місцях їх перетину 
зубами, в нижній частині яких жорстко приєднані підрізні пластини з встановленими у 55 

вертикальній площині трикутними пластинами, яка відрізняється тим, що ширина підрізної 
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пластини B  пов'язана з висотою вертикальної трикутної пластини b  залежністю 
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 , де 


 - кут між ріжучою кромкою підрізної пластини та її поздовжньою віссю симетрії, а   - кут 

підйому кромки вертикальної трикутної пластини. 
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