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Корисна модель належить до галузі сільськогосподарського машинобудування, насамперед 
до випуску сільськогосподарських машин для обробітку  ґрунту з використанням ґрунтозахисних 
технологій, в тому числі культиваторів. 

Відомий дисковий культиватор F2 фірми Фогель Унд Ноот, Австрія рекламний проспект на 
4-х стор. Він складається з лап, крайніх дисків, ввігнутих дисків, подрібнюючого катка, 5 

насіннєвого бункера каменезбирача та швидкодіючого причіпного пристрою. 
До недоліків цього культиватору слід віднести жорстке агрегатування з трактором, 

необхідність встановлення противажелів, що ускладнює маневреність трактору з навішеним 
культиватором. 

Відомий культиватор широкозахватний напівпричепний (Патент України №658, А01В 17/00, 10 

А01В 33/00, Бюл. №5, 2000 p.), який містить культиваторний блок з встановленими на ньому 
блоками вирівнюючих дисків та контактувальних котків із додатковим транспортним візком та 
дишлом, з'єднаними з культиваторним блоком. 

Недоліками цього культиватору слід вважати великі енерго- та матеріаловитрати, 
відсутність можливості формування міжрядкового простору. 15 

В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення конструкції культиватору 
міжрядного обробітку  шляхом виконання блоку дисків з нульовим кутом атаки, а блоку катків - з 
набору катків, що покращує якість культивації та підвищує продуктивність культиватору. 

Поставлена задача вирішується тим, що культиватор міжрядного обробітку , містить 
культиваторний блок, блоки дисків та катків, транспортний візок та дишло, згідно з корисною 20 

моделлю, блок дисків виконаний з нульовим кутом атаки, блок катків виконаний з набору катків, 
які незалежно рухаються у вертикальній площині та формують міжрядний простір із пологими 
краями. 

Застосування пропонованого компонування дозволяє зменшити енерго- та металовитрати з 
одночасним підвищенням продуктивності процесу обробітку  ґрунту. 25 

Суть корисної моделі пояснюється кресленням, на якому зображено культиватор 
міжрядного обробітку . 

Культиватор міжрядного обробітку  складається з дишла 1, рами 2, плоскоріжучих сегментів 
3, ротаційних дискових знарядь 4 та блок катків 5. 

Культиватор міжрядного обробітку  працює наступним чином: тракторист з допомогою 30 

гідросистеми трактора переводить культиватор у робоче положення шляхом опускання дишла 
1. З початком руху трактора культиваторний блок починає виконувати роботу шляхом зрізання 
коріння багаторічних трав плоско ріжучими сегментами 3, їх до подрібнення ротаційними 
дисковими знаряддями 4 та формування пологого міжрядкового простору блоком катків 5, які 
приєднані до рами 2. 35 

Глибина обробітку  ґрунту визначається положенням опорних катків (не показано) відносно 
культиваторного блоку. Після закінчення роботи культиватор переводиться в транспортне 
положення підняттям дишла 1 і процес повторюється знову.  

 
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 40 

 
Культиватор міжрядного обробітку, що містить культиваторний блок, блок дисків, блок катків, 
транспортний візок та дишло, який відрізняється тим, що блок дисків виконаний з нульовим 
кутом атаки, блок катків виконаний з набору катків, які незалежно рухаються у вертикальній 
площині та формують міжрядний простір із пологими краями. 45 
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