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Постановка проблеми. Поступовий перехід від технологій класичної 

полицевої оранки до технологій безполицевого глибокого обробітку є реаліями 
сьогодення. Впровадження в технологічні процеси вирощування продукції 

рослинництва на етапах основного обробітку ґрунту процесів глибокого 
розпушування, дозволяють суттєво скоротити витрати на проведення операцій, 

зруйнувати ущільнену підорну підошву, цим самим покращити інфільтраційні 
властивості ґрунтів, скоротити прояви вітрової та водної ерозій, і зрештою, 

являють основами ґрунтозахисного енергоощадного землеробства. 
Виклад основного матеріалу досліджень. Для виконання операції по 

суцільній і міжрядної обробок ґрунту культиватори обладнуються комплектами 

робочих органів різної форми і розмірів. Найбільш поширеними з них є 
стрілчасті, односторонні і розпушувальні лапи, підкормові ножі, підокучники, 

окучники, лапи-відвальники, голчасті й сферичні диски тощо. 
Основними параметрами лап культиваторів є: кут розміру лез 2γ у 

стрілчастих лап або нахил леза односторонньої лапи до напрямку руху γ; кут 
постановки лапи до низу борозни ε, вимірювань в площині, перпендикулярній до 

леза. 
Кут розчину 2γ стрілчастої лапи обумовлений прагненням забезпечити 

гарне підрізання бур’янів і усунути обволікання лапи рослинними залишками. 
Нехай лезо mm (рис. 1) розташоване під кутом γ до напрямку руху. Під впливом 

сили опору різання R з’являться сила нормального тиску N, тангенціальна 
складова T і сила тертя F. Під впливом T бур’яни зсуваються по лезу, а сила F 
прагне перешкоджати цьому. Для здійснення ковзного різання і запобігання 

обволікання лапи рослинними залишками необхідно так підібрати кут γ, щоб 
забезпечити F <T. 

Тангенціальна складова визначається за формулою: 

 cosR    , (1) 

де R - сила опору різання; 

γ - кут розчину стрілчастої лапи; 
Т - тангенціальна складова. 

Сила нормального тиску: 

 sinR    . (2) 

Сила тертя визначається за формулою 

 sin .F tg R tg        (3) 



Якщо F <T, то: 

 sin cosR tg R      , 1tg tg    

  

Після перетворення: 
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Рис. 1. Схема сил, що діють на лезо лапи культиватора. 

 

Кут тертя бур'янів про гостру лапу культиватора φ може досягати 45°, тоді 

γ≤45°, а 2γ≤90°. 
Однак і при таких значеннях кута 2γ, особливо на вологій і пухкому ґрунті, 

робота лапи, що має велику ширину захвату, може супроводжуватися 

скупченням неперерізаних бур'янів на кінцях її крил. Для усунення цього 
недоліку кут розчину стрілчастих лап, як правило, вибирають не більше 65 ° і 

обмежують ширину захвату. Лапи, призначені для роботи на глинистих ґрунтах, 
можуть мати ширину захвату b≤35см, а на супіщаних - b≤45см [1]. 

Велике технологічне значення має кут кришення ґрунту α, який лежить в 
вертикально-подовжній площині і вимірюється між поверхнею лапи і 

горизонтом (рис. 2.3). 
Культиватори для суцільного обробітку ґрунту не повинні залишати 

пропусків, забиватися рослинними залишками і груди ґрунт. Агрегування ґрунту 
часто виникає з тієї причини, що кожна лапа утворює перед  собою зону 

деформації ґрунту. Дальність зони деформації ґрунту і ширина її визначають 
параметри розстановки лап на рамі знаряддя. Так, якщо дальність поширення 

зони деформації виявиться більше відстані між рядами лап, то передній ряд лап 
буде працювати не в тих умовах, що будівель. Це може привести до втрати 
стійкості ходу культиватора і агрегування ґрунту. 

При русі лапи культиватора на глибині h на ґрунт діє сила R, яка 
спрямована під кутом тертя до нормалі, проведеної до носку лапи (рис. 2.4). 

Зрозуміло, що напрямок деформації ґрунту може не збігатися з напрямком 
зусилля (рис. 2). 
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Рис. 2. Схема до визначення кута кришення ґрунту 

 
У ґрунті руйнування може відбуватися по обох напрямках через велику 

нерівномірності механічних властивостей (рис. 3). 

 

Рис. 3. Зона деформації ґрунту перед лапою культиватора. 

Зона поширення деформації в вертикально-поздовжній площині 

визначиться лінією mn:  

 ( )l h tg      (5) 

де h – глибина; 

З урахуванням вильоту носка лапи щодо стійкі l0: 
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Відстань між рядами лап повинна дорівнювати: 
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Тоді: 
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Кут Q зазвичай становить 40 ... 50 °. 

При швидкості 12÷15 км / год різко зростала тяговий опір культиватора, а 
в зоні дії лап утворювався суцільний ґрунтовий вал. Спостереження за роботою 
культиватора показали, що причиною цього є невідповідність схеми розстановки 

лап новому швидкісному режиму. При високій швидкості ґрунт після сходу з 
лапи рухається як тіло, кинуте під кутом до горизонту. Якщо ґрунт, підкинута 

першим рядом лап, не встигне опуститися на місце до моменту підходу 
наступного ряду, то можливий зустрічний удар і, як наслідок, збільшення 

тягового опору і агрегування. 
 

Висновки.  
1. Обґрунтовано підвищення сили опору обробки від опору ґрунту при 

різних ширинах захвату лап просапного культиватора. Виявлено нерівномірний 
характер залежності навантаження на опорні колеса від питомого опору ґрунту 

при кожній глибин обробки 
2. Для роботи культиватора на швидкості до 15 км / год, необхідно відстані 

між рядами лап встановити не менше 700 мм, а кут постановки крила 
універсальної лапи до горизонту зменшити до 23÷24°. 
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