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АДАПТОВАНА КОРЕНЕЗБИРАЛЬНА МАШИНА 
 

В умовах України, а особливо в умовах господарювання багатогалузевих 
фермерських сільськогосподарських підприємств, які вирощують коренеплоди цукрових, 
кормових, столових буряків і моркви, актуальною техніко-економічною проблемою є 
окупність реалізації технічно складних і занадто дорогих (у середньому від 300 до 700 тис. 
грн за одиницю) самохідних бункерних комбайнів (СБК) у зв’язку з обмеженими 
кліматичними термінами їх застосування (біля одного календарного місяця) на незначних 
площах (особливо кормових і столових буряків і моркви), причому 90 % цих загальних площ 
коренеплодів ще збирається роздільними дво- або трифазними енергозатратними, 
економічно-збитковими способами.  

Сучасні напрямки розвитку коренезбиральних машин (КМ) повинні передбачати 
розробку та впровадження в сільськогосподарське виробництво високопродуктивних, 
енергозберігаючих і технологічно надійних збиральних комплексів та технічних засобів, які 
є адаптованими до одночасного збирання коренеплодів цукрових, кормових, столових 
буряків і моркви однією адаптованою коренезбиральною машиною (АКМ).  

Значне підвищення ефективності господарювання багатогалузевих фермерських 
господарств може досягатися не тільки економічним аналізом прибутку, а й передусім 
такими показниками як: визначення гнучкості використання однієї АКМ відносно збирання 
різних культур коренеплодів в умовах різних грунтових фонів, різних агрофізичних 
характеристик коренеплодів тощо; циклічності необхідних строків виконання робіт відносно 
погодно-кліматичних умов, організаційних заходів тощо; сумісності з попередніми 
технологічними операціями та системами виробництва культури, наприклад, як засоби 
обробітку грунту, посіву, догляду, ширина міжрядь, урожайність тощо. 

Використання АКМ, конструктивно-компонувальні схеми яких побудовані на основі 
застосування адаптованих викопувальних робочих органів (ВРО) і очисних робочих органів 
(ОРО), значно розширить терміни роботи АКМ на протязі року шляхом збирання 
коренеплодів цукрових, кормових, столових буряків і моркви однією АКМ, при стабільних 
агротехнічних показниках якості роботи, що призведе до зростання техніко-економічної 
ефективності виробництва коренеплодів. В основу вирішення наукової проблеми 
підвищення техніко-експлуатаційних і агротехнологічних показників якості роботи АКМ 
покладено гіпотезу про можливість значного розширення діапазону та строків застосування 
машин для збирання коренеплодів шляхом розробки та обґрунтування параметрів і 
загальних конструктивно-технологічних принципів і аспектів використання АКМ, 
побудованих на основі розробки та дослідження її адаптованих ТТС робочих органів. 

Розробка, або алгоритм побудови конструктивно-компонувальної схеми АКМ 
повинен базуватися на застосуванні в її функціональній схемі основних адаптованих ТТС - 
адаптованого викопувального транспортно-очисного комбінованого робочого органу 
(АВТОКРО) та адаптованого транспортно-очисного комбінованого робочого органу 
(АТОКРО), які являють собою моноблочні викопувальні та очисні ТТС комбінованих ВРО і 
ОРО, принципи функціонування яких основані на загальних властивостях технологічного 
процесу роботи адаптерів багатофункціонального (в деякій мірі універсального) типу, їх 
призначення та способів застосування під час збирання коренеплодів. 


