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Корисна модель належить до галузі машинобудування, а саме, до робочих органів 
сільськогосподарських машин з обробітку ґрунту. 

Як найближчий аналог вибрано робочий орган для безполицевого обробітку ґрунту [А.С. 
СРСР № 1014480, опубл. 30.04.1983. Бюл. № 16], що включає стійку з плоскорізною лапою і 
закріпленими на її верхній поверхні клиновидних стабілізаторів. 5 

Недоліком прототипу є те, що при роботі робочий орган розпушує тільки верхній шар ґрунту, 
а нижній - ущільнює, що унеможливлює накопичення вологи у ґрунті. 

В основу корисної моделі поставлена задача: удосконалити конструкцію ґрунтообробного 
робочого органу шляхом розташування спеціальних зубів на нижній поверхні плоскорізної лапи 
по ширині захвату, що зменшує ущільнення ґрунту і покращує якість його розпушування. 10 

Поставлена задача вирішується тим, що ґрунтообробний робочий орган містить стійку з 
плоскорізною лапою і закріпленими на її верхній поверхні клиновидних стабілізаторів, згідно з 
корисною моделлю, на нижній поверхні плоскорізної лапи по ширині захвату встановлені 
спеціальні зуби. 

Встановлення на нижній поверхні плоскорізної лапи спеціальних зубів дозволяє зменшувати 15 
ущільнення, здійснювати розпушування нижнього шару ґрунту і вирішує поставлену технічну 
задачу. 

Технічна суть та принцип дії корисної моделі пояснюється кресленнями, де зображено: 
на фіг. 1 - загальний вигляд конструкції ґрунтообробного робочого органу (вид збоку); 
на фіг. 2 - вид знизу. 20 
Ґрунтообробний робочий орган включає: стійку 1, плоскорізну лапу 2, клиновидні 

стабілізатори 3, спеціальні зуби 4. 
Запропонована корисна модель працює таким чином. 
При основному безполицевому обробітку ґрунту робочим органом плоскорізна лапа 2 і 

закріплені на її верхній поверхні стабілізатори 3 здійснюють кришення верхнього шару ґрунту, а 25 
спеціальні зуби 4, які розташовані на нижній поверхні лапи, розпушують нижній шар ґрунту. Це 
дозволяє зменшити ущільнення ґрунту, підвищити якість обробітку та збільшити накопичення 
вологи у ґрунті. 
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Ґрунтообробний робочий орган, що містить стійку з плоскорізною лапою і закріпленими на її 
верхній поверхні клиновидними стабілізаторами, який відрізняється тим, що на нижній 
поверхні плоскорізної лапи по ширині захвату встановлені спеціальні зуби. 
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