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(57) Дисковий робочий орган ґрунтообробних зна-
рядь, що виконаний у вигляді сферичного диска з
внутрішніми вирізами, що містить зовнішню різа-
льну кромку та внутрішні різальні кромки переми-
чок, утворені внутрішніми вирізами, який відрізня-
ється тим, що кут загострення різальних кромок
знаходиться в межах 18...25°, причому різальні
кромки зміцнені лазерно-термічною обробкою на
ширину 15...20мм і на глибину 0,5...1,5мм.

Корисна модель відноситься до сільськогос-
подарського машинобудування, а саме до робочих
органів ґрунтообробних знарядь.

Відомий дисковий робочий орган [1] виконаний
у вигляді сферичного диска, що включає зовнішню
різальну кромку із суцільною робочою поверхнею,
забезпечує підрізання бур’янів, не забивається
рослинними рештками та легко долає різні пере-
шкоди.

Відомий дисковий робочий орган [2] має
суцільну сферичну форму робочої поверхні, а
також зовнішню різальну кромку, але на відміну від
пропонованої корисної моделі не забезпечує
підвищення якості обробітку ґрунту тому, що він по
причині інтенсивного впливу на ґрунт, виносить на
поверхню нижні, більш вологі шари, що призво-
дить до появи гребенів на поверхні поля. Це нега-
тивно відображається на якості обробки ґрунту.

Найбільш близьким за сукупністю ознак до за-
пропонованої корисної моделі є дисковий робочий
орган з внутрішніми вирізами, що включає зовніш-
ню різальну кромку, різальні кромки перемичок
утворені внутрішніми вирізами [3].

Недоліки найбільш близького за конструкцією
дискового робочого органа полягають в неможли-
вості досягнення ефекту самозагострення обумо-
вленого збільшенням радіусу заокруглення ріжу-
чих кромок в процесі експлуатації і, як наслідок,
наявне підвищення тягового опору ґрунтообробно-
го агрегату, а також інтенсивне зношування ріжу-
чих кромок дискового робочого органу, обумовле-
них виготовленням самої конструкції.

Мета корисної моделі - забезпечення ефекту
самозагострювання та меншого тягового спору
ґрунтообробних знарядь, підвищення якості обро-
бітку ґрунту та збільш пня строку служби в процесі
експлуатації дискового робочого органу.

Поставлена мета досягається завдяки тому,
що кут загострення різальних кромок знаходиться
в межах 18...25°, причому різальні кромки зміцнені
лазерно-термічною обробкою на ширину 15...20мм
і на глибину 0,5...1,5мм.

На Фіг.1 зображено дисковий робочий орган
ґрунтообробних знарядь, на Фіг.2 - поперечний
переріз А-А на Фіг.1; на Фіг.3. - переріз Б-Б на
Фіг.1; на Фіг.4 - переріз В-В на Фіг.1.

Дисковий робочий орган ґрунтообробних зна-
рядь виконаний у вигляді сферичного диска 1
(Фіг.1) з внутрішніми вирізами 2 (Фіг.2), який вклю-
чає зовнішню (Фіг.3) і внутрішні (Фіг.4) різальні
кромки 3 диска 1 і перемичок 4, з кутом загострен-
ня різальних кромок а, що знаходиться в межах
18...25°, причому різальні кромки зміцнені лазерно-
термічною обробкою на ширину 15...20мм і на гли-
бину 0,5...1,5мм.

Дисковий робочий орган ґрунтообробних зна-
рядь працює наступним чином.

Під час обробки ґрунту дисковий робочий ор-
ган 1 обертається, зовнішньою різальною кромкою
3 відрізає смугу пласта і утворює борозну. При
подальшому обертанні пласт зміщується, не підні-
мається, а підрізається внутрішніми різальними
кромками 3 і просипається в внутрішні вирізи 2
заповнюючи утворену диском 1 борозну.
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Завдяки наявності різальних кромок з кутом а,
що знаходиться в межах 18...25° забезпечується
якісне кришення ґрунту, а зміцнення лазерно-
термічною обробкою на ширину 15...20мм і на гли-
бину 0,5...1,5мм гарантує стабілізацію зміни фор-
ми різальних кромок, тобто реалізацію ефекту са-
мозагострення, завдяки чому підвищується ресурс
дискового робочого органу.

За рахунок зміцнення лазерно-термічною об-
робкою різальних кромок дискового робочого ор-
гана забезпечується ефект самозагострювання,
тобто стабілізація тягового опору ґрунтообробного
агрегату та знижується інтенсивність зношування

його робочих поверхонь. При цьому може спосте-
рігай я збільшення гарантованого строку служби
робочих органів.
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