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ОГЛЯД ФАКТОРІВ, ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬ ГЕОМЕТРИЧНУ МОДЕЛЬ 
РОБОЧИХ ПОВЕРХОНЬ 

Анотація — в даній статті розглядається геометричне 
визначення форми робочої поверхні, яка визначається параметрами дії 
на ґрунтовий моноліт. 

Ключові слова - дія на ґрунт, робоча поверхня, геометрична 
модель, параметри механічного обробітку. 

Постановка проблеми. Удосконалення робочих органів 
ґрунтообробних знарядь вимагає того, щоб форма робочої поверхні при 
її складному переміщенні у просторі виконувала наперед задані дії на 
шар ґрунту. 

Основна частина. Відомо, що механічний обробіток ґрунту 
проводять з метою поліпшення його структури, розпушення або 
ущільнення, нагромадження вологи, боротьби з бур'янами і шкідниками 
сільськогосподарських культур, загортання рослинних решток, внесення 
добрив тощо. Тому для такого обробітку ґрунту під дією робочих 
поверхонь ґрунтообробних машин та знарядь виконуються наступні 
технологічні операції: різання, кришіння, перевертання, розпушування, 
ущільнення, перемішування та ін. В свою чергу, ґрунт, як об'єкт 
обробітку, характеризується фізико-механічними властивостями, які 
визначають умови роботи ґрунтообробних машин і суттєво впливають 
на їхні показники роботи. 

Існують основні технологічні фізичні властивості , які впливають 
на фактори , що враховують при виборі способів обробітку ґрунту і 
типів робочих органів ґрунтообробних машин : вологість, щільність, 
питомий опір, міцність та інше. Враховуючи те, що всі робочі органи 
ґрунтообробних машин можна поділити на плаский та криволінійний 
клин , можна стверджувати, що характер дії клина на ґрунт залежить від 
технологічних властивостей ґрунту і кута похилу клина. На легких 
ґрунтах при переміщенні клина у ґрунті відбувається деформація зсуву, 
на суглинистих і глинистих - спочатку утворюється тріщина, а потім 
вона розширюється і невеликі частини скиби відриваються від основної 
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та переміщуються по поверхні клина. На твердих та сухих грунтах під 
дією клина утворюється тріщина з поширенням її униз , а на сильно 
задернілих та вологих Грунтах у підрізаній скибі ґрунту тріщини 
утворюються тільки в нижній частині і скиба не розривається [1]. 

В свою чергу, деформація різних грунтів під впливом одного 
робочого органа буде суттєво відрізнятися. Наприклад, при 
дослідженнях робочих органів зубчастого типу [2] було зрозуміло, що на 
витрати енергії при кришінні грунту цим робочим органом крім форми 
його поверхні впливають фізико-механічні властивості грунту, його 
початковий агрегатний стан та ступінь кришіння до заданого 
фракційного стану. 

Як порівняння, проводився огляд таких ротаційних дискових 
знарядь, у яких робочі шпиці у поперечному перерізі мають ввігнуто-
опуклу форму: завдяки похилому розміщенню приводного диску та 
циклоїдальній формі напрямної забезпечується коливання його дій 
вздовж осі рядка коренеплодів, у результаті чого відбувається порційне 
стискання та послідовне вирізування шару ґрунту, що призводить до 
його інтенсивного кришіння навіть в умовах підвищеної твердості [3]. 

Висновки: На підставі вищесказаного зрозуміло, що досліджувані 
нами [4,5] різні форми поверхонь робочих органів ґрунтообробних 
знарядь також призначені для певних типів обробітку ґрунту. Для всіх 
форм поверхонь робочих органів ґрунтообробних знарядь існують різні 
фактори для визначення їх моделей. 
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ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОБОЧИХ ОРГАНІВ 
МАШИН ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ ТА ЗБИРАННЯ 

ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ 

Анотація - дані тези присвячені дослідженню та аналізу 
геометричних моделей системи «робочий орган - насінина (рослина) -
грунт», 

Ключові слова - геометричні моделі, агротехнічні показники, 
робочий орган, винахід, патент. 

Постановка проблеми. Держстандартами України щодо 
механізованого виробництва цукрових буряків передбачені певні 
нормативні вимоги по кожній із технологічних операцій, починаючи із 
підготовки грунту до сівби насіння і закінчуючи збиранням урожаю. 

Постановка завдання. Дотримання високих агротехнічних 
показників можливе завдяки досконалості робочих органів машин, які 
призначені для виконання конкретної операції. 

Тому, розробка нових, аналіз і вдосконалення існуючих робочих 
органів є важливим завданням на шляху до підвищення агротехнічних 
показників. 

Основна частина. Авторами проведені дослідження 
геометричних моделей системи «робочий орган - насінина (рослина) -
грунт», результати яких опубліковані в 9-ти наукових статтях та 6-ти 
патентах на винахід: 

З метою підвищення продуктивності * цукрових буряків 
шляхом раціонального розміщення рослин з врахуванням оптимальної 
площі живлення для кожної рослини, встановлюють схему чередування 

* Науковий керівник - д.т.н., проф. Юрчук В.П. 
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основних та технологічних міжрядь у відповідності до ширини захвату 
посівного агрегата за певним співвідношенням ( патент № 5132- Спосіб 
вирощування цукрових буряків); 

У пристрої для підготовки насіння до посіву згідно з 
винаходом пристрій додатково має транспортер з вмонтованими ємностями, 
які фіксують насіння визначеної ваги ( патент №55133- Пристрій для 
підготовки насіння до сівби); 

Кут підйому гвинтових багато західних шнеків гичко 
збиральної машини на нижній половині шнека зменшується з постійним 
кроком в бік кріплення ножа до значення куга установки самого ножа ( 
патент № 30787 - Гичкозбиральна машина); 

Поперечний переріз кожного з ребер робочого органа 
ґрунтообробного знаряддя (диска) виконаний у вигляді рівнобічної 
трапеції, а радіальний - прямокутного трикутника, більший катет якого 
розташований перпендикулярно до осі маточини і перетинається під 
прямим кутом з більшою основою трапеції (патент № 47743- Робочий 
орган ґрунтообробного знаряддя(диск)); 

Крок навивки транспортуючого шнека робочого органа для 
викопування коренеплодів зменшується в напрямку від центра дисків до 
їх периферії (патент № 59726 - Робочий орган для викопування 
коренеплодів); 

Шнек-транспортер у копача для коренеклубнеплодів 
виконаний у формі косого гелікоїда, коли його твірна утворює гострий 
кут з віссю (заявка на винахід від жовтня 2011р.). 

Висновки: Геометричне моделювання робочих органів машин для 
вирощування та збирання цукрових буряків дозволить вивести 
сільськогосподарське машинобудування нашої країни на новий якісний, 
більш ефективний рівень. З урахуванням того, що Україна є аграрною 
країною - це може стати поштовхом для покращення соціально-
економічної ситуації вцілому. 
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