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УДК 631.356.42

ОБҐРУНТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЇ 
АПАРАТУ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ГОЛІВОК 
КОРЕНЕПЛОДІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ

А. Ю. Ліннік, кандидат технічних наук
ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

Представлено результати дослідження конструктивних особли-
востей існуючих моделей гичкозбиральної техніки, визначено їх 
основні недоліки та запропоновано нову компонувально-технологіч-
ну схему апарату для одночасного зрізування гички і очищення голо-
вок коренеплодів.

Ключові слова: гичка, коренеплід, очищення, робочий орган.

Постановка проблеми. Технологічний процес збирання 
врожаю цукрових буряків є складним і енергомістким про-
цесом, який включає в себе цілий ряд операцій, таких як: 
зрізання гички, очищення голівок коренеплодів, викопуван-
ня, доочищення і транспортування коренеплодів. Від якос-
ті виконання операцій зрізання гички і доочищення голівок 
коренеплодів залежить зниження собівартості кінцевого про-
дукту, оскільки високий ступінь забруднення коренеплодів 
зеленою масою призводить до значних затрат при транспор-
туванні та зберіганні врожаю, а також негативно впливає на 
процес цукроваріння. Зважаючи на це, при створенні нових 
конструкцій гичкозбиральних механізмів необхідно врахо-
вувати особливості агротехнічних, техніко-економічних та 
екологічних вимог. Якщо не дотримуватися цих вимог, будь-
яка гичкозбиральна техніка не може бути ефективною і кон-
курентоспроможною. Тому на сьогоднішній день практика 
проектування гичкозбиральних машин вимагає вже на етапі 
розроблення чіткої відповідності встановленим вимогами, які, 
в свою чергу, нерозривно пов'язують процеси проектування з 
реальними умовами експлуатації.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Однією з 
основних технологічних вимог, що ставляться до гичковида-
ляючих машин, є якість очищення голівок коренеплодів від 
залишків гички, які не повинні перевищувати 3% по масі [1]. 
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Для досягнення такого якісного показника необхідно врахову-
вати конструктивні, кінематичні та динамічні характеристи-
ки тіл взаємодії.

Відомі конструкції обрізуючих пристроїв, а також пасив-
них дообрізувачів гичкозбиральних машин, які проводять зріз 
частини голівки коренеплоду разом із гичкою на рівні основи 
черешків, що є нераціональним, оскільки при цьому втрати 
цукристої маси складають 6…8%. Тому при конструюванні 
нових робочих органів слід проводити високий зріз гички на 
рівні 8…10 см вище від голівки коренеплоду.

У процесі вирішення проблеми якісного видалення зеленої 
маси коренеплодів цукрових буряків встановлено, що опера-
ції зрізу гички та доочищення голівки коренеплоду раціональ-
но проводити одночасно одним робочим органом. Проте, при 
конструюванні таких робочих органів особливе значення має 
поєднання фізико-механічних, кінематичних і динамічних ха-
рактеристик контактуючих тіл.

Відомий пристрій для видалення гички коренеплодів на 
корені (рис. 1), що складається із закріпленого на вертикально 
нахиленому валу 2 диска 3 з ножами 4, в нижній частині яко-
го закріплені робочі елементи 7 у вигляді набору еластичних 
консольних стрижнів, що мають довжину, яка збільшується в 
напрямку від краю ножа до осі обертання [2]. Недоліком такої 
конструкції очисника є часте відривання робочих елементів, 
що потребує їх частої заміни та незадовільна якість очищення 
голівки коренеплоду від залишків гички при високому ступені 
забур’яненості посіву.

Також відома конструкція апарату (рис. 2) для зрізування 
гички та очищення головок коренеплодів цукрових буряків, 
яка виконана у вигляді вертикального вала, на якому розміще-
ний диск з ножами і очисними елементами, при русі вздовж 
рядка за допомогою приводного редуктора диск з робочими 
органами обертається, зрізуючи гичку і очищуючи голівку 
коренеплоду [3].

Недоліком такого апарату є нерівномірність очищення 
головок коренеплоду. А саме, неповністю очищується та час-
тина головки коренеплоду, яка знаходиться в зоні контакту з 

http://visnyk.mnau.edu.ua/



202 Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2014. – Вип. 2.

ґрунтом і має значну частину сухих і полеглих залишків гич-
ки. Трапляється це тому, що вказана частина головки корене-
плоду знаходиться фактично у гострому куті, який створений 
бічною поверхнею головки коренеплоду і ґрунтом, крім того, 
має місце відривання робочих елементів, що потребує їх частої 
заміни.

Рис. 1. Пристрій для видалення гички коренеплодів на корені: 1 – копір, 
2 – вал, 3 – диск, 4 – ніж, 5 – редуктор, 6 – кронштейн, 7 – робочі елементи

Рис. 2. Апарат для одночасного зрізування гички і очищення головок коренеплодів

http://visnyk.mnau.edu.ua/
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Мета статті – представити розроблений апарат для од-
ночасного зрізування гички і очищення голівок коренеплодів 
цукрового буряка, який дозволить підвищити якість очищен-
ня коренеплодів від гички та знизити енергомісткість процесу 
очистки.

Результати досліджень. Розроблена конструкція апара-
ту для одночасного зрізу гички та доочищення голівок коре-
неплодів (рис. 3) може застосовуватися у різних конструкціях 
гичкозбиральних і бурякозбиральних машин [4]. Перевагою 
такої конструкції є ефективне поєднання двох робочих опера-
цій – зрізування гички і доочищення голівок коренеплодів, що 
дозволяє суттєво знизити енерго- та матеріаломісткість буря-
козбиральних машин, також підвищити продуктивність при 
скороченні терміну технологічного процесу збирання корене-
плодів.

Рис 3. Апарат для одночасного зрізування гички і очищення 
головок коренеплодів: 1 – опорне колесо; 2 – рама; 

3 – редуктор; 4 – вал; 5 – диск; 6 – ніж; 7 – очисний блок

Апарат складається з рами 2, яка навішується на навіску 
трактора і опирається на опорні колеса 1, та горизонтально 
розміщеного на вертикальному валу 4 диска 5, на якому по ра-
діусу жорстко встановлено обрізуючі ножі 6 та очисні блоки 7. 
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Очисний блок (рис. 4) характеризується комбінацією елас-
тичного 9 і підпружиненого жорсткого 8 робочих елементів, 
закріплених на одній осі 10, при чому зберігаються особли-
вості їх роботи. Еластичний очисник являє собою U-подібний 
бич, зафіксований в одному місці, який своїми вільними кін-
цями оббиває і зчісує залишки гички на голівці коренеплоду, 
так би мовити подвійним ударом, в процесі експлуатації, коли 
перший кінець бича спрацьовується, необхідну якість роботи 
підтримує другий кінець бича.

Рис. 4. Очисний блок: 5 – диск, 8 – підпружинений жорсткий 
пруток, 9 – еластичний очисник, 10 – вісь

Така конструкція збільшує роботоздатність еластичного 
бича, а конструкція фіксуючого пристрою дає можливість без 
великих затрат часу та ресурсів замінити елемент.

Підпружинений доочисний елемент своєю формою на-
гадує граблину підбирача зернозбирального комбайна, по-
середині якого передбачено петлю для фіксації елемента на 
кронштейні, від якої в різні сторони навиті 3 витки пружини і 
опущені кінці, які довші за еластичні бичі на 10…20 мм.

Апарат для зрізування гички та доочищення голівок ко-
ренеплодів працює таким чином. Під час руху машини бичі 
обертаються, причому прутки проводять грубе доочищення, 
зчісують більші за розміром та опалі і зів’ялі залишки гички, а 
потрапляючи на тіло кореня, відхиляються завдяки пружним 
виткам, чим запобігають сильним пошкодженням коренепло-
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ду. В той же час еластичний бич проводить доочищення го-
лівки кореня від дрібних та не обламаних прутком черешків 
гички, оббиваючи та зчісуючи їх. Вся маса після очищення 
скидається збоку рядка, залишаючи чисте поле для роботи ви-
копувального агрегату.

Новий апарат доцільно використовувати при русі вздовж 
осі рядка посівів і комплектувати парами таким чином, щоб 
робочі вали оберталися назустріч, це забезпечить якісне очи-
щення голівок коренеплодів та винесення рослинних залишок 
із зони рядка в міжряддя.

Висновок. На підставі аналізу існуючих технічних засо-
бів для очищення головок коренеплодів розроблено конструк-
тивно-технологічну схему апарату для одночасного зрізування 
та очищення головок коренеплодів, що дозволяє підвищити 
якість очищення та знизити енергоємність самого процесу 
очистки.
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