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Постановка проблеми. Серед усього значного різноманіття типів 

дискових робочих органів, найбільшої популярності набули диски 

сферичної форми. Існуючі методики розрахунку параметрів таких 

дисків мають свої недоліки, але і понині залишаються найбільш 

підходящими з пропонованих теорій для прогнозування геометричних 

параметрів диска на першому етапі проектування. Всі геометричні 

параметри сферичних дисків взаємозалежні і спільно визначають його 

якісні та енергетичні показники. Відомо, що забиття дискових знарядь  

залежить від фізико-механічних властивостей ґрунту, його вологості, 

наявності пожнивних залишків, діаметра диска, радіусу його сфери, 

міждискових відстаней в батареї, глибини обробітку ґрунту, і кута 

атаки дисків.  
Мета даної публікації - розглянути влив кута атаки дискових 

борін, на показники якості обробітку ґрунту. 

Основні матеріали дослідження. Як вже було зазначено, 

кожному поєднанню умов роботи відповідають свої оптимальні 

параметри дисків. Однак більшу частину параметрів неможливо 

регулювати в залежності від складних поточних умов. До них потрібно 

віднести такі параметри, як діаметр диска, його радіус сфери і кути 

заточування. Кут атаки диска і глибину обробітку ґрунту слід віднести 

до регульованих параметрів. 

Важливим параметром дискових ґрунтообробних агрегатів є кут 

атаки – це кут встановлення диска до напрямку руху агрегату, величина 

якого визначає площу захвату ґрунту диском, оскільки що більший кут 

атаки, то активніше диск діє на ґрунт. Від кута атаки залежить ступінь 

кришення ґрунту і ширина захвату диска, ступінь перемішування 

ґрунту й післяжнивних решток, хоча при цьому зростають і 

енергозатрати на виконання процесу, інтенсивність спрацювання 

робочої поверхні диска та ймовірність забивання його рослинними 

рештками, а отже, погіршується якість розпушення ґрунту. За 

зменшення величини кута атаки диск краще підрізатиме скибу, але 

погіршується повнота обробітку поверхні. За деяких умов роботи і 

геометричних параметрів дисків, за збільшення кута атаки знижується 

кутова швидкість диска, спостерігається проковзування диска й 

забивання простору між дисками ґрунтом і рослинними рештками. 



Вибір кута атаки є відповідальним етапом при розробці вихідних 

даних для проектування борін і лущильників. Діапазон регулювання 

кута атаки широкий. Так, для дискових лущильників він досягає 30 ... 

40 °, у дискових борін - не більше 25 °. На дискових боронах 

зарубіжного виробництва і деяких вітчизняних моделях кут атаки не 

регулюється і складає 18 ... 20 °. Від кута атаки залежить не тільки 

ступінь кришення ґрунту, а й ширина захвату диска і ступінь 

перемішування ґрунту і пожнивних залишків. Всі ці показники 

підвищуються у міру збільшення кута атаки. Але в залежності від 

геометричних параметрів дисків при збільшенні кута атаки знижується 

кутова швидкість диска, починається волочіння і, як наслідок, 

забивання междискових просторів ґрунтом і пожнивними залишками. 

При обробці ґрунту диском, встановленим вертикально, ґрунт 

сприймає в основному деформації відриву і зсуву, піднімається на 

невелику висоту, погано перемішується з пожнивними залишками і все 

це підсилюється при обробітку ґрунту на великій глибині. 

Кут нахилу дисків до вертикалі раніше рекомендували тільки для 

дискових плугів. При нахилі диска полегшується підйом пласта і 

знижується тяговий опір. Однак від борін і подрібнювачів пожнивних 

решток з індивідуальним кріпленням робочих органів при мінімальній 

обробці ґрунту вимагається перемішування ґрунту з пожнивними 

залишками, що неможливо виконати без підйому пласта на велику 

висоту. І цю вимогу може виконати тільки нахилений диск, на який 

легше піднімається підрізаний пласт ґрунту.  

Висновки. Таким чином, при розробці вихідних вимог до дискових 

робочих органів і визначенні оптимальних параметрів робочих органів 

слід врахувати не тільки умови їх роботи, але і тип борони, так як від 

останнього залежить порядок вирішення поставленого завдання. 
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