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Корисна модель належить до галузі механізації сільського господарства, зокрема до 
сільськогосподарських знарядь. 

Корисна модель дискового багатоопераційного ґрунтообробного знаряддя розроблена на 
основі винаходу та може бути використана для виконання технологічних операцій оранка, 
дискування, нарізання борозен, окучування та викопування коренебульбоплодів. Агрегатується 5 
з самохідним шасі Т-16. 

Найбільш близькими технічними рішеннями, вибраними як прототип, є ручний дисковий 
культиватор (//Механізація, 2007 №4 стр 55-56, // Огородник 2007 №3 стр. 64-65). Однак це 
знаряддя має недолік у тому, що диски можуть встановлюватись тільки під горизонтальним 
кутом нахилу, що при застосуванні не дає можливості використовувати знаряддя як дисковий 10 
плуг та коренебульбокопача. 

В основу корисної моделі поставлена задача розширення функціональних можливостей 
дискового культиватора. Поставлена задача вирішується тим, що додатково до зміни 
горизонтальних кутів нахилу дисків на рамі культиватора додається можливість зміни 
встановлення вертикальних кутів нахилу дисків від -30° до +30°. Унаслідок чого дисковий 15 
культиватор може виконувати функції дискового плуга за рахунок оберту пласта ґрунту та 
коренебульбокопача за рахунок підрізання пласта ґрунту під вертикальним кутом. 

Технічна суть та принцип роботи пояснюються кресленням фігури 1 - Функціональна схема 
багатоопераційного дискового ґрунтообробного знаряддя. 

Корисна модель складається з рами (1), несучих балок (2), які регулюються відношенням F 20 
до G, пересуваючись повздовж рами для встановлення горизонтальних кутів нахилу дисків, 
регулювання вертикального кута здійснюється відношенням Q до G вузлами нахилу дисків (3) 
кріплення вузлів до рами фіксується за допомогою болтів S, вісь диска (4), та сферичних дисків 
(5). 

Принцип роботи корисної моделі полягає в наступному: у випадку встановлення дискових 25 
робочих органів на рамі паралельно під горизонтальним кутом нахилу знаряддя виконує функції 
лущильника (фіг. 2); у випадку встановлення дисків під горизонтальним кутом відносно один до 
одного випуклими поверхнями знаряддя виконує функції борозноутворювача (фіг. 3); у випадку 
встановлення дисків під горизонтальним кутом відносно один одного вгнутими поверхнями 
знаряддя виконує функцію гребнеутворювача (фіг. 4); у випадку встановлення дисків 30 
паралельно під горизонтальним кутом нахилу та з від'ємним кутом по вертикалі знаряддя 
виконує функцію дискового плуга з обертом пласта ґрунту (фіг. 5); у випадку встановлення 
дисків під горизонтальним кутом відносно один одного та з додатнім кутом нахилу по вертикалі 
знаряддя може виконувати функцію коренебульбокопача (фіг. 6). 

В перспективі дискове знаряддя може використовуватись як основний елемент сівалки та 35 
картоплесаджалки.  

 
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 

 
Багатоопераційне дискове ґрунтообробне знаряддя, яке відрізняється тим, що містить 40 
металеву прямокутну раму, в яку за допомогою вузлів горизонтального та вертикального 
регулювання встановлюються несучі балки, на яких розташовані диски, це значно розширює 
функціональні можливості дискового культиватора для ґрунтообробних операцій. 
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