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Чизель-глибокорозпушувач призначений для основного глибокого обробітку ґрунту без обороту 

скиби та руйнування плужної підошви. 

Технічні параметри: робоча ширина захвату - 4,0 м; кількість глибокорозпушувальних лап - 7 шт.; 

відстань між лапами по ширині машини в рядах - 1000…1400 мм; рознесення лап в рядах - 1000 мм; 

ширина долота - 80 мм; ширина додаткових крил - 400 мм. 

Особливості конструкції: тип лапових робочих органів – дуговидна стійка з клиновидним                 

долотом (а), криволінійними площинами (б) та різальним сегментом (в), які забезпечують розпушення 

глибоких шарів з ефектом додаткового кришення середніх та верхніх шарів ґрунту, розрізання грудок і 

рослинних включень; коток – тандемного типу з серповидними шипами сприяє розбиванню грудок, 

перемішуванню рослинних решток з верхнім шаром ґрунту, покращенню водопроникнення та аерації. 
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Умови випробувань: Агрофон – стерня ярого ячменю. Висота стерні – 13,6 см, маса пожнивних решток (стерня, 

солома) становить 480 г/м
2
, агрегатування – трактор McCORMICK X8.680 потужністю 310 к.с., обладнаний універсальними 

колесами. 

Вологість та твердість ґрунту в шарах 0-30 см відповідно складає – 15,3-16,3 %; 1,73-2,96 МПа, що свідчить про 

відносну для цього періоду сухість та твердість ґрунту. 

Режими роботи – установлена глибина ходу робочих органів / швидкість руху:  

1 варіант – 25,0 см / 8 км/год;                        

2 варіант – 28,5 см / 6 км/год.  

Контроль – лущення стерні дисковим агрегатом 

на глибину 5-6 см. 
 

Оцінка якості роботи проводилась через показник 

інтегрального водопроникнення, який відображає сумарний  

об’єм поглинутої води через фіксовану площу за період  

спостережень 45 хв. (мл/см²). 
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Коментарі за результатами випробувань: За метеорологічним визначенням, «сильна злива» – це явище, при якому 

кількість опадів за 40-60 хвилин складає 30 мм і більше. В умовах посухи саме таку кількість потрібно засвоїти ґрунту за час 

зливи. Вибраний період спостережень дозволив зімітувати багаторазову кількість злив для ілюстрації інтенсивності  

водопоглинання, при цьому 3,00 мм/см
2
 водопроникнення відповідають 30 мм опадів (блакитна зона А на графіку).  

В контрольному варіанті (лущення) ґрунт спроможний поглинути за час спостережень (45 хв.) лише половину (15 мм) 

зливи, інша половина збіжить в яри і не буде поглинута. При цьому вода просочиться на 21 см, залишаючи нижній шар      

(20-30 см) без зміни його вологості. 

Ґрунт, оброблений чизелем, в обох варіантах спроможний поглинути всю кількість опадів сильної зливи за 2-4 

хвилини та збільшити водопроникнення в 5,0-5,5 разів у порівнянні з контролем. Цим забезпечується провальне 

акумулювання гравітаційної вологи в нижніх шарах ґрунту та інтенсивне поглинання вологи утвореними після розпушення 

ґрунтовими агрегатами, при цьому водопоглинання в міжрядді є більш інтенсивним, ніж у рядку. В обробленому чизелем 

ґрунті вода за 45 хвилин просочиться на 24-32 см, збільшивши вологість нижніх шарів (20-30см) в 1,5-1,6 рази. 

В цілому ґрунт, оброблений ЧГ-40, спроможний за 45 хвилин засвоїти від 3 до 5 одночасних злив, при цьому: 

за глибини ходу робочих органів 25 см (не зрушена плужна підошва) – 100 мм опадів; 

за глибини 28,5 см (нижче плужної підошви) – інтенсивність вологопоглинання зростає в 1,5 рази і становить 150 мм. 

Таким чином, чизельний обробіток за змінами в структурі ґрунту ідеально підходить для зяблевого обробітку, 

оскільки забезпечує поглинання будь-якої кількості води в осінньо-зимовий період, а також може бути рекомендованим для 

обробітку схилів з метою запобігання стіканню води. 
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Пристрій для визначення 

водопроникнення ґрунту 

Ґрунтовий профіль, після проходу  

чизеля-глибокорозпушувача 

Фіксація глибини 

просочування води 

Механізм водопроникнення після 

проходу чизеля-глибокорозпушувача 

 

Зона А сильної зливи > 30 мм/год  
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