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Швець Л.В., кандидат технічних наук, доцент  
Труханська О.О., кандидат технічних наук, ст. викладач 

Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця 
 

УДОСКОНАЛЕННЯ МАШИННИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

ТА ВІДПОВІДНОГО ОБЛАДНАННЯ НА ОПЕРАЦІЇ ЗРІЗУ ГИЧКИ 
 

Основною сировиною для виробництва цукру в Україні та багатьох 

європейських країн є цукрові буряки. Вирощування і збирання даної культури 

потребує високих матеріальних і трудових затрат. Розвиток науково – технічного 

прогресу в буряківництві дає можливість здійснювати біологічний контроль за 

продуктивністю рослин, впроваджувати інтенсивні технології їх вирощування.  

Ряд відомих Європейських фірм випускають потужні бурякозбиральні 

комбайни, виготовлені за типовою схемою: спочатку зрізується гичка, потім 

викопуються коренеплоди і транспортуються в бункер, звідки навантажуються в 

транспортний засіб. 

Постійний розвиток рівня механізованих технологій і коренезбиральних 

машин дає можливість поліпшити якість очистки цукрових буряків від гички перед 

їх транспортуванням на цукровий завод шляхом розширення величини зрізу 

головки коренеплоду та підвищення допуску (до 5%) на відходи цукроносної маси 

із зрізаними головками до нижньої межі «сплячих вічок».   

В західноєвропейських країнах, переважно, прийняті більш жорсткі вимоги 

до чистоти сировини, а саме при використанні пониженого зрізу, коли 

некондиційними вважаються корені, у яких площина зрізу проходить на рівні, або 

вище основи листкових черешків на головці коренеплоду. 

Удосконалення машинних технологій та відповідного обладнання на операції 

зрізу гички дасть можливість підвищити урожайність коренеплодів, 

продуктивність гичкозбиральних машин шляхом підвищення якості (плаский зріз, 

відсутність сколів і косого зрізу), точності роботи, підвищення швидкої дії 

приводів гичкозрізальних апаратів, що є актуальним і може суттєво зменшити 

втрати сировини.  

Для зменшення втрат врожаю при зрізанні гички під час збирання 

коренеплодів представлено модернізований зрізувальний пристрій з механічною 

системою копіювання окремо для кожного рядка (рис.1).  
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Рисунок 1 – Схема пристрою для зрізання гички: 1 – рама; 2 – кріплення приводу; 

3 – обрізчик гички роторний; 4 – шарнір; 5 – карданний вал; 6 – гідропривід; 7 – 

паралелограмна підвіска; 8 – копір. 

Пристрій для зрізання гички складається з рами 1, на якій змонтовано робочі 

органи обрізчика, ротора 3, закріпленого шарніром 4, який разом із копіром 8 

утворює паралелограм. Кожен ротор на окремий рядок має своє кріплення. Привід 

здійснюється від гідродвигуна 6, на кожний ротор передача крутного моменту 

проходить через карданну передачу 5. 

Робота роторного подрібнювача гички коренеплодів полягає в копіюванні 

кожного рядка коренеплодів окремо. При цьому привод подрібнювачів на кожний 

рядок може здійснюватись одним гідродвигуном на шість рядків, або на чотири 

рядки з встановленими гідромоторами з боків подрібнювачів. Рух подрібнювачів 

окремо по рядкам здійснюється завдяки шарнірному паралелограмному кріпленню 

роторів, окремо один від одного, і карданної передачі крутного моменту від 

гідродвигуна на подрібнювачі. 

Використання роторного копіювального подрібнювача дасть змогу зменшити 

втрати цукрового буряка при зрізанні гички та поліпшити якість зрізу. 
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