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З метою забезпечення подрібнення грудок ґрунту каркасом ґрунтообробної 

батареї з гвинтовим робочим органом, забезпечення високої якості обробітку 

грунту, забезпечення можливості регулювання ширини захвату в широкому 

діапазоні і легкої переналагоджуваності борони з операції «підгортання» на 

операцію «відгортання» та «слід в слід», і за рахунок цього розширити 

можливості проведення обробки ґрунту за один прохід згідно з вимогами 

агротехніки [1; 2; 4; 6]. Борона з гвинтовими робочими органами (у положенні 

для проведення операції «слід в слід») зображена на рис.1 [3; 5]. 

 

 
Рис.1. Борона з гвинтовими робочими органами 

 

Вона складається з рами 1 із автозчепленням 2, ґрунтообробних батарей з 

гвинтовими робочими органами 3, що складаються з каркасу 4, поверх якого 

закріплені витки гвинтового робочого органу 5, а до складу каркасу входять два 

диски 6 до яких прикріплені підшипникові опори 7 із віссю з різьбою 8 та 

гайками 9, що з’єднані один з одним за допомогою шести прутків 10, що 

симетрично прикріплені по периферії дисків 6 з однаковою відстанню, 

направляючими 11 і 12, хомутів 13 із кріпильними елементами 14 (пристрій 

фіксації кута атаки), рамок батарей 15 з віссю 16. 
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Борона навішується на трактор автозчепленням 2. Ширину захвату і кут 

атаки борони регулюють у такий спосіб. Послабляють кріпильні елементи 14, 

наприклад болтове з'єднання на хомутах 13 і ґрунтообробна батарея 3 зависає 

на осі 16 у направляючих 11 (чи 12). Обидві ґрунтообробні батареї 3 

переміщають уздовж направляючої 11 (чи 12) до необхідного положення, 

наприклад при операції «слід в слід» (див. Фіг.1), виставляють кут атаки 0°<α 

<30° (у залежності від структури ґрунту). Далі затягують хомути 13 за 

допомогою кріпильних елементів 14 і фіксують ґрунтообробні батареї 3 

відносно до направляючих 11. У разі потреби переналагодження 

ґрунтообробної борони для проведення операції наприклад «відгортання» 

послабляють кріпильні елементи 14 на хомутах 13 і дискові батареї 3 

переміщають у направляючих у протилежні сторони, виставляють кут атаки, 

ширину захоплення. При фіксації ґрунтообробних батарей 3 відносно до 

направляючих 11 і 12 ґрунтообробна борона готова для проведення операції 

«відгортання». 

Борона з гвинтовими робочими органами може комплектуватись 

додатковими ґрунтообробними батареями, які мають певні задані значення кута 

нахилу полиці гвинтового робочого органу (кут крена), задану величину кроку 

навивки гвинтового робочого органу та висотою полиці гвинтового робочого 

органу, залежно від фізико-механічних властивостей ґрунту та глибини 

обробітку. 
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