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(72) ГОЛОВІН СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, ЛЕ-
ЖЕНКІН ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ, ДІДУР 
ВОЛОДИМИР АКСЕНТІЙОВИЧ 
(73) ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНО-
ЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

(57) Пристрій для збирання рицини, що складаєть-
ся з рами, на якій встановлений очісуючий бара-
бан, виконаний у вигляді циліндра, кожуха криво-
лінійної форми і привода робочого органу, який 
відрізняється тим, що по твірних барабана роз-
ташовані вигнуті пружні пальці, а кожух очісуючої 
камери має таку форму, що копіює траєкторію руху 
коробочок рицини. 

 
 

 
Корисна модель належить до сільськогоспо-

дарського машинобудування, зокрема до збираль-
них машин і може бути використана для збирання 
рицини. 

Відомий самохідний пристрій для збирання 
врожаю рицини, який містить раму з жолобом, в 
якому розміщені пара очісуючих робочих органів, 
пара втягуючих валків з приводом їх обертання в 
зворотному напрямку відносно очісуючих органів 
[А.с. №2053630 СССР, опубл. 02.10.1996]. 

Недоліком цього відомого пристрою є підви-
щений рівень втрат коробочок рицини, внаслідок 
того, що під час збирання зусилля відриву коробо-
чок незначні і вони можуть осипатися при впливі 
втягуючих валків на рослину. 

Також відомий пристрій, що має раму, на якій 
встановлений очісуючий барабан з робочими еле-
ментами, що виконані у вигляді секцій очісуючих 
пальців, при цьому кожна секція підпружинена 
відносно сусідніх, а також пристрій обладнано ко-
жухом [А.с. СССР №1420683 опубл. 02.10.1996]. 

Недоліком цього пристрою є розташування 
очісуючих пальців по твірним циліндричної повер-
хні очісуючого барабану. Технологічний процес 
очісування протікає на одному ярусі. Як відомо, 
рослини рицини мають декілька кістей, які розта-
шовані на різних рівнях і в різних площинах. Конс-
трукція існуючого робочого органу не дозволяє 
збирати коробочки з бокових кистей, а також роз-
ташованих на різних ярусах. Дана обставина 
сприяє збільшенню втрат коробочок рицини за 
рахунок неочісу. 

Як прототип вибрано пристрій, що складається 
з рами, на якій встановлено очісуючий барабан, 

виконаний у вигляді циліндра. По краях барабану 
симетрично встановлені два конуси, а очісуючи 
пальці, які виконані прямими та жорсткими, жорст-
ко закріплені по твірних циліндричної і конічної 
частин барабану. Барабан приводиться в дію від 
валу відбору потужності трактора через механізм 
передачі обертання. [Патент UA 37775 кл. 
A01D41/08 A01D45/30 опубл. 10.12.2008 p.]. 

Недоліком цього пристрою є значні втрати на-
сіння рицини внаслідок недосконалої конструкції 
кожуху очісуючої камери, а також форми й жорст-
кості очісуючих пальців. 

В основу корисної моделі поставлена задача 
вдосконалення конструкції очісуючого пристрою 
шляхом того, що по твірним барабану розташовані 
і зогнуті і пружні пальці, а кожух очісуючої камери 
має таку форму, що копіює траєкторію руху коро-
бочок рицини. За рахунок цього досягається зни-
ження втрат насіння рицини та виключення трав-
мування його ударами очісуючих пальців. 

Поставлена задача вирішується тим, що при-
стрій для збирання рицини, що складається з ра-
ми, на якій встановлений очісуючий барабан, ви-
конаний у вигляді циліндра, кожуха криволінійної 
форми і привода робочого органу, відповідно до 
пропонованої корисної моделі, по краям барабану 
симетрично встановлені два конуси, очісуючі па-
льці виконані і зогнутими та пружними, жорстко 
закріплені по твірним циліндричної і конічної час-
тин барабану, а кожух очісуючої камери має таку 
форму, що копіює траєкторію руху коробочок ри-
цини. 

Запропонована конструкція для збирання ри-
цини дає можливість зменшити втрати коробочок 
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рицини при збиранні очесом, втрати за рахунок 
вильоту насіння з кожуху і травмування насіння під 
час польоту, так як пальці підпружинені, а форма 
кожуха повністю копіює траєкторію руху коробочок 
рицини. 

Технічна сутність та принцип запропонованої 
конструкції пояснюється кресленням, де на: 

Фіг. 1 зображено схему пристрою для збиран-
ня рицини; 

Фіг.2 - форма зогнутого пружного пальця. 
Пристрій для збирання рицини складається з 

рами 1, на якій на валу 2 встановлений очісуючий 
барабан 3. Вал 2 обертається в підшипникових 
вузлах 4, корпуса яких мають можливість у випад-
ку потреби регулювання глибини занурення очісу-
ючого барабану в стеблестій переміщатися у вер-
тикальній площині, за рахунок вертикальних пазів. 
На валу 2 за допомогою шпонок встановлена ци-
ліндрична частина 5 очісуючого барабану, а на ній 
жорстко симетрично встановлені два урізаних ко-
нуса 6. По твірним на циліндричній і конічних по-
верхнях змонтовані секції робочих елементів 7. 
Кожна секція робочих елементів 7 виконана з пру-
жних пальців 8. Очісуючий барабан закритий ко-
жухом 9 очісуючої камери, форма якого копіює 

траєкторію руху коробочок рицини під час збиран-
ня врожаю. 

Пристрій для збирання рицини працює насту-
пним чином. 

Рама 1 приєднується до трактора за допомо-
гою навіски 10. Крутний момент від валу відбору 
потужності трактора передається за допомогою 
карданного валу на конічний редуктор 11, звідки за 
допомогою механізму передачі, що включає дві 
ланцюгові передачі, циліндричний одноступеневий 
редуктор, проміжну опору і пасову регулюєму пе-
редачу, обертання передається на очісуючий ба-
рабан. При обертанні очісуючого барабану росли-
ни поступаються в щілину між очісуючими 
пальцями 8 і за рахунок механічного впливу на 
рослину здійснюється відокремлення коробочок 
рицини від кисті. При цьому пружність пальців бі-
льше зусилля на розрив центральної кісті, частота 
обертання така, що кожна рослина прочісується 
пальцями за один прохід пристрою три-чотири 
рази. Наявність пружних пальців зогнутої форми 
дозволяє значно знизити втрати врожаю, а криво-
лінійна форма кожуху, що копіює траєкторію руху 
коробочок рицини сприяє зниженню травмування 
насіння. 
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