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Пристрій для обробітку ґрунту містить контейнер з феромагнітними тілами, пристрій для 
закладення феромагнітних тіл в ґрунт, магнітний пристрій для виймання феромагнітних тіл з 
ґрунту. Введено електродинамічний прискорювач маси, який використано як пристрій для 
закладення феромагнітних тіл в ґрунт, неодимовий магніт, встановлений на повітряній кулі або 
іншому пристрої, який не ущільнює ґрунт. 
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Запропонована корисна модель належить до сільського господарства, а саме до знарядь 
для безвідвального обробітку ґрунту. 

Як найближчий аналог вибраний відомий пристрій для обробітку ґрунту, який включає 
контейнер з феромагнітними тілами, пристрій для закладення феромагнітних тіл в ґрунт, 
електромагнітний пристрій для виймання феромагнітних тіл з ґрунту [Патент SU № 1197571, 5 
А01В 49/02. Опубл. 15.12.1985]. 

Недоліком цього відомого пристрою є ущільнення ґрунту при використанні для переміщення 
пристрою для обробітку ґрунту трактора та опорними колесами самого пристрою, а також великі 
витрати енергії при закладенні феромагнітних тіл в ґрунт за допомогою основної плоскоріжучої 
лапи, а потім при вийманні феромагнітних тіл з ґрунту за допомогою додаткової плоскоріжучої 10 
лапи, що ускладнює конструкцію, не дозволяє підвищити якість обробітку грунту. 

В основу корисної моделі поставлена задача удосконалити пристрій для обробітку ґрунту, 
шляхом введення в систему нових конструктивних елементів, які дозволять усунути ущільнення 
ґрунту при використанні для його переміщення трактора та опорних коліс самого пристрою, та 
великі витрати енергії при закладенні феромагнітних тіл в ґрунт за допомогою основної 15 
плоскоріжучої лапи, а потім при вийманні феромагнітних тіл з ґрунту за допомогою додаткової 
плоскоріжучої лапи, спростити конструкцію, підвищити якість обробітку ґрунту, знизити витрати 
матеріалу. 

Поставлена задача вирішується тим, що пристрій для обробітку ґрунту містить контейнер з 
феромагнітними тілами, пристрій для закладення феромагнітних тіл в ґрунт, магнітний пристрій 20 
для виймання феромагнітних тіл з ґрунту, згідно з корисною моделлю, в систему пристрою для 
обробітку ґрунту введені електродинамічний прискорювач маси, який використано як пристрій 
для закладення феромагнітних тіл в ґрунт, а для виймання феромагнітних тіл з ґрунту 
використано неодимовий магніт, встановлений на повітряній кулі або іншому пристрої, який не 
ущільнює ґрунт. 25 

Застосування пристрою для обробітку ґрунту запропонованої конструкції дозволяє усунути 
ущільнення ґрунту та великі витрати енергії завдяки тому що, закладення феромагнітних тіл в 
ґрунт відбувається дистанційно за допомогою електродинамічного прискорювача маси, 
встановленого за межами поля, виймання феромагнітних тіл з ґрунту відбувається теж 
дистанційно за допомогою неодимового магніту, встановленого на повітряній кулі або іншому 30 
пристрої, який не ущільнює ґрунт, це спрощує конструкцію, підвищує коефіцієнт корисної дії, 
знижує витрати матеріалу. 

Корисна модель пояснюється кресленнями, де на фіг. 1 зображена схема пристрою; на фіг. 
2 - куля для виймання феромагнітних тіл; фіг. 3 - ґрунт з феромагнітним матеріалом. 

Пристрій включає контейнер 1 з феромагнітними тілами, електродинамічний прискорювач 35 
маси 2, який використано як пристрій для закладення феромагнітних тіл в ґрунт, неодимовий 
магніт 3, встановлений на повітряній кулі або іншому пристрої, який не ущільнює ґрунт, який 
використано як пристрій для виймання феромагнітних тіл з ґрунту. 

Пристрій працює таким чином. З контейнера 1 феромагнітні тіла подаються до 
електродинамічного прискорювача маси 2, де набувають прискорення внаслідок сили, що діє на 40 
замкнутий провідник зі струмом в його власному магнітному полі, вилітають з нього з великою 
швидкістю і заглиблюються в ґрунт, далі до поверхні ділянки поля, в яку заглибилися 
феромагнітні тіла, підтягують неодимовий магніт 3, встановлений на повітряній кулі або іншому 
пристрої, який не ущільнює ґрунт, неодимовий магніт 3 власним магнітним полем впливає на 
феромагнітні тіла, притягує їх до себе, протаскує крізь шар ґрунту і виймає їх на поверхню, в 45 
результаті чого в цьому шарі ґрунту утворюється безліч каналів виходу феромагнітних тіл, що 
розпушує ґрунт, далі цикл повторюється.  

 
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 

 50 
Пристрій для обробітку ґрунту, що містить контейнер з феромагнітними тілами, пристрій для 
закладення феромагнітних тіл в ґрунт, магнітний пристрій для виймання феромагнітних тіл з 
ґрунту, який відрізняється тим, що введений електродинамічний прискорювач маси, який 
використано як пристрій для закладення феромагнітних тіл в ґрунт, неодимовий магніт, 
встановлений на повітряній кулі або іншому пристрої, який не ущільнює ґрунт. 55 
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