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Мета. Розробити та випробувати у виробничих 
умовах новий комбінований агрегат для збирання 
гички буряків цукрових з використанням 
інтегрального орно-просапного колісного 
трактора. Методи. Машиновикористання 
в рослинництві, експериментальних досліджень 
та польових випробувань сільськогосподарських 
машин, оцінки показників якості їх роботи. 
Результати. Розроблено і обґрунтовано нову 
конструктивно-технологічну схему збирання гички 
буряків цукрових із застосуванням інтегрального 
орно-просапного колісного трактора тягового 
класу 3. За використання колісного трактора 
такого типу необхідною умовою є наявність 
переднього і заднього начіпних пристроїв і валів 
відборів потужності та налаштування його 
ходових коліс на потрібну ширину міжрядь посівів 
буряків цукрових. при цьому технологічний 
процес збирання гички буряків цукрових 
здійснюється 2-стадійно, коли фронтально 
встановлена на трактор гичкозбиральна машина 
здійснює основний суцільний зріз усього 
масиву гички та завантажує її в транспортний 
засіб. Висновки. Розроблений та випробуваний 
комбінований агрегат для збирання гички буряків 
цукрових стабільно виконує технологічний процес 
і має досить високі показники якості збирання 
гички. Однак під час роботи цієї гичкозбиральної 
машини значною мірою (60 – 65%) подрібнюються 
листки гички за її суцільного безкопірного 
зрізання і завантаження.

Однією з ключових проблем технологіч-
ного процесу збирання буряків цукрових є 
видалення і збирання гички з головок ко-
ренеплодів на корені. Оскільки гичка бу-
ряків цукрових є цінним джерелом корму 
для тварин та сировиною для отримання 
біогазу, то першочерговою умовою під час 
її збирання є повне зрізання всієї зеленої 
маси з головок коренеплодів, збирання 

Ключові слова: буряки цукрові, збирання, гичка, зрізання,  
комбінований агрегат, орно-просапний трактор, конструктивно-технологічна схема.

і транспортування до місця використання 
без будь-яких втрат. Важливим аспектом 
високоякісного збирання гички буряків 
цукрових є також відсутність на головках 
коренеплодів зелених рослинних решток 
гички, неушкодженість самих головок ко-
ренеплодів і не вибивання їх із ґрунту. 
Забрудненість зібраної гички ґрунтовими 
домішками також є неприпустимим явищем.
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з використанням орно-просапного трактора

Останнім часом найпоширенішою техноло-
гією збирання гички буряків цукрових є техно-
логія, за якою спочатку здійснюється суціль-
ний безкопірний зріз основної (зеленої) маси 
гички по всій ширині захвату гичкозбиральної 
машини, її завантаження в транспортний за-
сіб і транспортування до місць згодовуван-
ня, силосування або до біогазової установ-
ки. У подальшому окремо передбачено зріз 
верхньої частини головки коренеплоду, яка 
містить залишки гички з використанням ін-
дивідуального копіювання та найпростішого 
пасивного дообрізувача. За такого зрізання 
верхня частина обрізаної головки коренепло-
ду втрачалася. Відповідно до цієї технології 
і проведено розробку робочих органів гич-
козбиральних машин і здійснено їх необхідне 
компонування для забезпечення вимог техно-
логічного процесу. Бурякозбиральні машини 
сучасного технічного рівня побудовано саме 
за такою технологічною схемою, тобто гич-
козбиральні модулі коренезбиральних ма-
шин і комбайнів, які нині випускають у світі, 
здійснюють саме такий 2-стадійний зріз гички 
буряків цукрових.

Однак проведеними дослідженнями вста-
новлено, що за такого дообрізування і від-
повідних втрат верхніх частин головок коре-
неплодів буряків цукрових іноді втрачається 
близько 10 – 12% цукроносної маси (осо-
бливо в разі підвищеного дообрізування 
головок). Тому доочищення головок корене-
плодів буряків цукрових від залишків гички 
(зелених та сухих) без втрат цукроносної 
маси є актуальною, економічно обґрунтова-
ною науково-технічною проблемою.

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженню роботи гичкозбиральних 
машин сучасного технічного рівня присвя-
чено праці Л.В. Погорілого, В.М. Булгакова, 
Н.М. Зуєва, Н.М. Бориса, В.Я. Мартиненко, 
С.А. Топоровського, А.Н. Бориса та ін. Ними 
проведено аналіз окремих гичкозбиральних 
та доочищувальних машин з метою обґрун-
тування раціональної висоти зрізу чи змен-
шення ушкодження головок коренеплодів 
[1, 3 – 6]. Проте досліджень щодо поєднання 
операцій зрізу та доочищення головок ко-
ренеплодів у межах одного комбінованого 
агрегату на базі орно-просапного трактора 
класу 3 було проведено недостатньо. Тому 
потрібні подальші дослідження з розробки 
раціональної конструктивно-технологічної 
схеми такого комбінованого машинно-
тракторного агрегату та визначення його 

технічних і експлуатаційних параметрів.
Мета досліджень — розробити та ви-

пробувати у виробничих умовах новий ком-
бінований агрегат для збирання гички буря-
ків цукрових з використанням інтегрального 
орно-просапного колісного трактора.

Методи досліджень. Застосовано ме-
тоди машиновикористання в рослинництві, 
експериментальних досліджень і польових 
випробувань сільськогосподарських машин 
та оцінки показників якості їх роботи.

Результати досліджень. На основі про-
ведених попередніх досліджень і конструк-
торських робіт [2, 7 – 9] нами розроблено нову 
конструктивно-технологічну схему збирання 
гички буряків цукрових з використанням інте-
грального орно-просапного колісного тракто-
ра тягового класу 3. При цьому на зазначений 
тип трактора, який має передній і задній на-
чіпні пристрої та відповідно передній і задній 
вали відбору потужності та налаштування 
ходових коліс із вузькими шинами на потріб-
ну ширину міжрядь посівів буряків цукрових, 
попереду монтується фронтально навішена 
гичкозбиральна машина, що здійснює суціль-
ний безкопірний, безпідпірний зріз основно-
го масиву гички, її збирання і завантаження 
в транспортний засіб. Позаду трактора на-
чеплений доочищувач головок коренеплодів, 
який здійснює остаточне доочищення головок 
коренеплодів від залишків гички з кожного 
рядка попередньо обрізаних коренеплодів 
за допомогою гнучких очисних лопатей, уста-
новлених на вертикальні привідні вали. Під 
час виконання всіх технологічних операцій 
враховували механіко-технологічні власти-
вості коренеплодів буряків цукрових та гички 
з метою мінімізації ушкодження їх головок та 
подрібнення листя [10].

На рис. 1 наведено нову конструктивно-
технологічну схему фронтально навішеної гич-
козбиральної машини та задньонавішеного 
очисника головок коренеплодів від залишків 
гички на інтегральний орно-просапний трактор.

На рис. 2 подано вигляд фронтально на-
вішеної на колісний трактор гичкозбираль-
ної машини у 3-рядному її виконанні.

Технологічний процес збирання гички бу-
ряків цукрових запропонованим комбінованим 
машинно-тракторним агрегатом здійснюється 
таким чином. Передньонавішена на начіпці 2 
гичкозбиральна машина іі здійснює суцільний 
безкопірний зріз масиву гички на завищеній 
висоті встановлення її гичкорізального апа-
рату 4-го роторного типу, яка задається її 
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копіювальними колесами 3 з механізмами 
регулювання висоти. Технологічний процес 
безпосереднього зрізання масиву гички на-
чіпною гичкозбиральною машиною здійсню-
ється так: гичка зрізується її роторним гичко-
зрізальним апаратом 4, розміщеним на рамі 1,  
який має шарнірно встановлені на привід-
ному барабані плоскі ножі S-подібної форми. 
При цьому роторний гичкорізальний апарат 
4 має зустрічний напрям обертального руху 
свого зрізального барабана, тому його ножі 
встановлено на барабані так, що їх різаль-
ні частини перекривають усю площину зони 
захоплення гичкозбиральної машини, підні-
мають зрізану масу гички вгору. Далі вона 
потрапляє на транспортувально-подавальний 
робочий орган 5, що має поперечний шнеко-
вий транспортер, довжина якого дорівнює ши-
рині захвату гичкозбиральної машини, на кінці 
якого встановлено лопатеву кидалку 6. Після 
цього за допомогою відвантажувального при-
строю, тобто кидалки 6 та завантажувальної 
труби дугоподібної форми, зрізана маса гички 
піднімається вгору і завантажується в кузов 
транспортного засобу, що рухається поруч 
з боку зібраної частини бурякового поля.

Остаточне доочищення головок корене-
плодів буряків цукрових від залишків гички 
здійснюється задньонавішеним начіпним 
очисником III, який за допомогою начіпного 
пристрою 8 встановлено позаду на тракторі і. 
Очисник головок коренеплодів від залишків 

гички ііі має встановлені на рамі 7 очищуваль-
ні вали 9 (індивідуальні для кожного рядка 
посівів буряків цукрових очищувальні робочі 
органи), що мають вертикальні осі обертання 
і містять консольно закріплені на кінцях елас-
тичні очисні лопаті. Еластичні очисні лопаті 
вала 9, рухаючись поступально по рядку ма-
сиву коренеплодів буряків цукрових на вста-
новленій за допомогою копіювальних коліс 10 
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II I III

Рис. 1. Комбінований агрегат для збирання гички буряків цукрових:
І — колісний інтегральний орно-просапний трактор; ІІ — фронтально навішена 
гичкозбиральна машина: 1 — рама; 2 — начіпний пристрій; 3 — копіювальне колесо; 4 — 
роторний гичкорізальний апарат; 5 — транспортувально-подавальний робочий орган; 
6 — завантажувальний пристрій; ІІІ — очисник головок коренеплодів від залишків гички: 
7 — рама; 8 — начіпний пристрій; 9 — очищувальний вал; 10 — копіювальне колесо; 11 — 
привід очисника

Рис. 2. Гичкозбиральна машина 3-рядного 
виконання, яка фронтально навішена 
на колісний трактор і здійснює суцільний 
зріз основного масиву гички
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висоті розташування і одночасно обертаю-
чись з певною частотою обертання, ефектив-
но відокремлюють залишки гички з головок 
коренеплодів на корені, не ушкоджуючи їх 
і не вибиваючи з ґрунту. Привід 11 забез-
печує обертання всіх валів (у 3-рядному або 
у 6-рядному виконанні гичкозбиральної маши-
ни) очисника головок коренеплодів III.

На рис. 3 подано вигляд очищувального 
вала, установленого на очисник головок 
коренеплодів ііі під час проведення його 
експериментальних досліджень.

У результаті експериментальних дослі-
джень і польових випробувань гичкозбираль-
ної машини, виготовленої у 3-рядному варіан-
ті для колісного трактора тягового класу 1,4, 
установлено, що продуктивність збирання 
гички становить 1,5 – 1,7 га/год. Потужність 
виконання технологічного процесу суцільного 
зрізання гички буряків цукрових гичкозбираль-
ною машиною становить 8,5 – 14,5 кВт, при-
чому тягова потужність не перевищує 5 кВт. 
Найкращі якісні показники роботи гичкозби-
ральної машини цієї конструкції (повнота су-
цільного зрізання гички — до 80,5 – 90,0%) 
отримано за частоти обертання роторного 
гичкорізального апарату 800 – 950 об./хв та 
висоти встановлення його над рівнем поверх-
ні ґрунту 0,04 – 0,06 м. За використання гич-
козбиральної машини в 3-рядному виконанні 
кількість зрізаної гички становить близько 
95 – 98%. Ступінь ушкодження головок коре-
неплодів не перевищує 5%, що знаходить-
ся у межах агровимог. Однак за суцільного 
зрізання гички має місце занадто високий 
відсоток (60 – 65%) подрібнення її листя та 

стебел. Засміченості гички ґрунтовими до-
мішками практично немає.

Наступним етапом дослідження буде роз-
робка математичної моделі коливань гичко-
зби ральної машини та очисника головок ко-
ренеплодів від залишків гички з урахуванням 
коливань самого агрегатуючого енергетич-
ного засобу.

Рис. 3. Очищувальний вал доочисника голо-
вок коренеплодів з вертикальним привідним 
валом і гнучкими очисними лопатями

Важливі проблеми збирання гички буря-
ків цукрових можна розв’язати розробкою 
та застосуванням комбінованих машин-
но-тракторних агрегатів, які побудовані 
за модульним принципом і дають істотні 
переваги щодо їх використання у вироб-
ничих умовах.

Розроблена нова конструктивно-техно-
логічна схема збирання гички буряків цукро-
вих із використанням інтегрального орно-
просапного трактора дає змогу здійснити 
зазначений технологічний процес, за якого 
відбувається високоякісне зрізання осно-
вного масиву гички, її повне збирання та 
подальше використання для годівлі тварин 

або для виробництва біогазу. Це здійснює 
фронтально навішена на колісний агрега-
туючий трактор гичкозбиральна машина. 
Доочищення головок коренеплодів від залиш-
ків гички успішно здійснює задньонавішений 
на трактор очисник головок коренеплодів.

За результатами проведених експери-
ментальних і польових досліджень, про-
дуктивність збирання гички у 3-рядному 
виконанні гичкозбиральної машини (із за-
стосуванням колісного трактора тягового 
класу 1,4) становить близько 1,7 га/год, по-
тужність виконання цього технологічного 
процесу не перевищує 15 кВт, а повнота су-
цільного зрізання гички може досягати 90%.
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