
Zbiór buraków 



1. Sposoby zbioru buraków 

Podczas zbioru buraków występują dwie zasadnicze 
czynności:  

1. ogławianie, czyli odcinanie główek buraków z liści 

2. wyorywanie, czyli wyciąganie korzeni z ziemi.  

W zależności od tego, czy czynności te prowadzi się 
jednocześnie, czy oddzielnie, rozróżnia się zbiory:  

1. jednoetapowy,  

2. dwuetapowy, 

3. trzyetapowy. 



1. Sposoby zbioru buraków 

Zbiór jednoetapowy polega na jednoczesnym 
odcinaniu główek buraków i wyorywaniu korzeni. 

Zbiór dwuetapowy buraków polega na oddzielnym 
ogławianiu liści i wyrywaniu korzeni, przy czym liście jak 
i korzenie są bezpośrednio ładowane na środki 
transportowe. 

W trzyetapowym zbiorze buraków występują trzy 
oddzielne operacje: pierwsza to ogławianie buraków, 
druga – polega na wyoraniu korzeni i ułożeniu ich w 
wały, trzecia operacja to podbieranie korzeni z wałów i 
załadunek ich na środki transportowe.  



2. Wymagania agrotechniczne stawiane 
maszynom do zbioru buraków 

Bez względu na metodę zbioru maszynom do 
zbioru buraków stawiane są pewne wymagania.  

 

Zasadniczo należą do nich wymagania odnośnie 
jakości ogławiania i jakości pracy wyorywaczy 
maszyn 



Wymagania dotyczące jakości pracy 
wyorywaczy są następujące: 

 dopuszczalne zanieczyszczenie korzeni ziemią do 8%, 

masa nie wykopanych korzeni nie może przekroczyd 1,5% 
masy plonu, 

 liczba korzeni z ciężkimi uszkodzeniami nie może byd 
większa niż 5%, 

 liczba korzeni z lekkimi uszkodzeniami nie może byd większa 
niż 20%, 

 zawartośd liści wśród korzeni nie może przekroczyd 1,5%. 



Wymagania dotyczące jakości ogławiania 
buraków są następujące: 

 za wysoko ogławianych i nie ogłowionych buraków nie 
może byd więcej niż 5% plonu, 

 straty masy spowodowane zbyt niskim ogłowieniem 
buraków nie mogą przekraczad 3%, 

 straty zgubionych liści nie mogą byd większe niż 5%; ten 
wskaźnik ustala się wówczas, gdy liście są zbierane z 
przeznaczeniem na paszę; wówczas także ocenia się ich 
procentowe zanieczyszczenie ziemią, które nie może 
przekraczad 1% (przy wilgotności gleby 16÷18%). 



Małe plantacje 



Metoda trzyetapowa, realizowana zespołem maszyn 



Zestawy maszyn do trzyetapowego 
zbioru buraków cukrowych  

są najczęściej 
sześciorzędowe 



Uproszczony kombajn ma zespoły 
ogławiające złożone z trzech części:  

wału bijakowego, bębna doczyszczającego i noży ogławiających. 



Wał bijakowy ścina podstawową częśd liści, które są 
następnie kierowane przenośnikiem w bok i układane 
na przyczepie.  



Bęben doczyszczający ma elastyczne pręty, 
uderzające o główki buraków i usuwające z 
nich resztki liści, pozostałe na skutek 
niezbyt dokładnego działania wału 
bijakowego. 



Noże ogławiające ścinają tylko główki 
buraków, pozostawiając je na powierzchni 
pola.  



Zespoły wyorujące uproszczonego kombajnu 
składają się z wyciągaczy lemieszowych i dwóch 
gwiazd prętowych, układających korzenie w wąski 
wał za maszyną.  







Po przejściu uproszczonego kombajnu 
na polu pozostaje, więc wał korzeni,  



podbieranych następnie przez ładowarki z 
zespołami podbierającymi i przenośnikami 
kierującymi zebrany materiał na 
przyczepy.  



Zestaw maszyn firmy Matrot składa się z 
ogławiacza, wyorywacza i ładowarki 
korzeni. 



Maszyny do jednoetapowego 
zbioru buraków 

Do zbioru jednoetapowego buraków służą 
kombajny.  

Kombajn do zbioru buraków ma zarówno 
zespoły ogławiające, jak i wyorujące, więc 
czynności ogławiania i wyorywania wykonuje 
w czasie jednego przejazdu.  



Kombajn do zbioru buraków 

Oba składniki zbieranego plonu są gromadzone w 
odrębnych zasobnikach kombajnu, okresowo 
rozładowywanych.  

Liście są przy tym wyładowywane na powierzchnię pola w 
stałych miejscach, co powoduje formowanie poprzecznych 
wałów, które mogą byd następnie ładowane na przyczepy lub 
rozdrabniane i rozrzucane po polu.  



Maszyny do jednoetapowego 
zbioru buraków 
Natomiast zasobnik na korzenie może byd w 
kombajnie podnoszony przez układ hydrauliczny, 
co umożliwia jego bezpośredni wyładunek na 
przyczepy.  

 



 



 



Metoda jednoetapowa,  
realizowana 1-rzędowymi 

kombajnami przyczepianymi 



Przykładem takiej maszyny jest kombajn do 
zbioru buraków Z413 „Neptun”.  

Maszyna ta ulegała wielu modyfikacjom.  

Można obecnie do tego kombajnu zamówid 
urządzenie rozdrabniające i rozrzucające 
równomiernie liście po polu w celu ich 
przeorania, ponieważ znaczenie liści jako pasza 
ostatnio bardzo zmalało. 

Kombajn do zbioru buraków Z413 
„Neptun” 



1 – czujnik tarczowy, 2 – nóż, 3 – kółko kopiujące, 4 – zgarniacz grzebieniowy, 5 – 
nagarniacz liści, 6 – przenośnik liści, 7 – odrzutnik liści, 8 – zbiornik liści, 9 – 
oczyszczacz rzędów, 10 – wyorywacz korzeni, 11 – gwiazda boczna, 12 – gwiazda 
skośna, 13 – przenośnik półkowy korzeni, 14 – zbiornik korzeni, 15 – przenośnik 
podłogowy zbiornika korzeni, 16 – kolo jezdne, 17 – talerz zagarniający, 18 – koło 
przednie, 19 – czujnik głębokości pracy wyorywacza, 20 – czujnik rozładunku 
zbiornika liści 



Kombajn Z413 jest maszyną jednorzędową 
przyczepianą, z napędem zespołów roboczych 
od wału odbioru mocy ciągnika.  

Zbiór buraków kombajnem jest jednoetapowy; 
liście i korzenie gromadzone są w oddzielnych 
zbiornikach. 

Kombajn do zbioru buraków Z413 
„Neptun” 



Kombajn jednorzędowy 



Do podstawowych zespołów 
kombajnu należą: 

- zespół ogławiający buraki, 

- zespół wyorujący korzenie, 

- układ elektro-hydrauliczny, 

- zespół napędowy. 

Zespoły ogławiający i wyorujący połączone są 
szeregowo, pracując jednocześnie na jednym 
rzędzie buraków. Do sterowania tymi zespołami 
w pracy służy układ elektro-hydrauliczny. 



Kombajn Z 413 „Neptun" wykonuje 
następujące czynności: 

- ogławia buraki, 

- podkopuje i wyciąga z gleby ogłowione korzenie, 

- oczyszcza korzenie z resztek gleby, 

- gromadzi liście i korzenie w specjalnych 
zbiornikach, 

- liście ze zbiornika układa automatycznie w 
pryzmy na polu, 

- umożliwia mechaniczny rozładunek zbiornika 
korzeni na przyczepy lub w pryzmy. 



Schemat zespołu ogławiającego 
kombajnu Z413 

1 – kółko podporowe, 2 – czujnik tarczowy, 3 – nóż ogławiający, 4 – nagarniacz liści,  
5 – czujnik automatycznego sterowania poprzecznego, 6 – puszka przekaźników 
elektrycznych 



Schemat układu hydraulicznego kombajnu Z413 

1 – zbiornik oleju, 2 – pompa hydrauliczna, 3 – zawór przeciążeniowy, 4 – rozdzielacz 
jednosekcyjny, 5 – rozdzielacz trzysekcyjny, 6 – siłownik otwierania zbiornika liści, 7 – 
siłownik sterowania poprzecznego, 8 – siłownik unoszenia maszyny, 9 – siłownik 
podnoszenia zbiornika korzeni, 10 – puszka przełączników, 11 – przekaźniki elektryczne 
czujników sterowania poprzecznego, 12 – przekaźniki czujnika podnoszenia maszyny 



Schemat zespołu wyorującego korzenie kombajnu Z413: 

1 – wyorywacz lemieszowy, 2 – gwiazda nagarniająca ukośna,  
3 – gwiazda nagarniająca pionowa, 4 – czujnik automatycznej 
regulacji głębokości pracy maszyny, 5 – puszka przekaźników 
elektrycznych 



Układ napędowy kombajnu Z413: 



1 – czujnik, 2, 21, 27, 29, 31 – wały przegubowo-teleskopowe, 3, 11, 18, 30 – przekładnie 
łaocuchowe, 4 – główna skrzynia przekładniowa, 5 – pompa hydrauliczna, 6 – sprzęgło napędu 
przenośnika podłogowego, 7 – nagarniacz liści, 8 – przenośnik liści, 9 – odrzutnik liści,  
10 – nagarniacz liści, 12 – oczyszczacz rzędów, 13 – przekładnia stożkowa, 14 – gwiazda 
boczna, 15 – półkowy przenośnik korzeni, 16 – przenośnik podłogowy,  
17, 22, 23, 24, 25, 26, – [przekładnie pasowe z pasem klinowym, 19 – czop do zamocowania 
oczyszczacza rzędów w celu uzyskania ruchu obrotowego o przeciwnym zwrocie, 20 – czop do 
zamocowania wału przegubowo-teleskopowego do napędu gwiazdy skośnej w celu zmiany 
prędkości obrotowej, 28 – przekładnia zębata 



Skrzynka sterownicza kombajnu do zbioru 
buraków: 

a) ustawienie skrzynki na ciągniku,  
b) schemat położeo dźwigienek sterowniczych na skrzynce 



Regulacja zespołu ogławiającego i 
wyorującego 

1 – nakrętki regulacyjne, 2 – sprężyna odciążająca, 3 – korba do 
nastawienia oczyszczacza rzędów, 4 – śruby zaciskowe 
wyorywacza, 5 – dźwignia, 6 – sprężyna obciążająca 



Urządzenie do automatycznej regulacji głębokości: 

1 – wyorywacz, 2 – czujnik płozowy, 3 – krzywka,  
4 – płytki dociskowe, 5 – wyłączniki elektryczne,  
6 i 8 – śruby regulacyjne, 7 – obudowa 



Zagarniacz bruzd 



Metoda jednoetapowa,  
realizowana 6-rzędowymi 

kombajnami samojezdnymi 



W technologiach zbioru buraków obecnie 
zaczyna wkraczad metoda jednoetapowa, 
realizowana 6-rzędowymi kombajnami 
samojezdnymi.  



Szybkie upowszechnianie się samojezdnych kombajnów 6- 
rzędowych uzasadniają następujące czynniki: 

• umieszczenie zespołu ogławiającego i wyorującego przed przednią 
osią kombajnu eliminuje przemieszczanie korzeni na boki przez koła 
na glebach wilgotnych lub łamanie wyżej wystających korzeni na 
glebach suchych, 

• wysoka jakośd i czystośd zebranego plonu uzyskana na skutek 
rozbudowania zespołów roboczych kombajnu i automatycznych 
układów kontrolno – sterujących, 

• niskie koszty jednostkowe eksploatacji, 

• możliwośd pracy w bardzo trudnych warunkach glebowych, ze 
względu na szerokie ogumienie i tzw. „psi chód”, 



Szybkie upowszechnianie się samojezdnych kombajnów 6- 
rzędowych uzasadniają następujące czynniki: 

• ograniczenie ugniatania gleby w czasie zbioru, 

• wyeliminowanie rozjeżdżania korzeni podczas wyładunku 
buraków ze zbiornika na pryzmę, 

• możliwośd formowania pryzm, odpowiadających 
wymaganiom jakie stawia technologia doczyszczania i 
przechowywania korzeni, bezpośrednio przenośnikiem 
opróżniającym zbiornik. 

 



Konstruowane są też kombajny realizujące zbiór 
z dziewięciu a nawet dwunastu rzędów 
jednocześnie. Przykładem takiego rozwiązania 
jest kombajn firmy Ropa „euro-Tiger V8-4” 



1 – ogławiacz bijakowy, 2 – dogławiacz, 3 – agregat wyorujący,  
4 – walce wyorywacza, 5 – taśma sitowa, 6 – pierwsza sitowa gwiazda 
czyszcząca, 7 - druga sitowa gwiazda czyszcząca, 8 - trzecia sitowa 
gwiazda czyszcząca, 9 – elewator, 10 – zasobnik, 11 – przenośnik 
rozładowczy 



O wysokości prowadzenia ogławiacza decydują 2 koła kopiujące, 
umocowane z przodu, bezpośrednio przy komorze ogławiacza 
bijakowego. 



Ogławiacz  
Operator kontroluje ustawioną głębokośd na 
podstawie 2 skal. Ustawne, hydrauliczne 
odciążenie ogławiacza jest widoczne na 
kolorowym terminalu. W zależności od 
warunków, w jakich maszyna ma pracowad, 
oferowane są 3 różne warianty agregatu 
ogławiającego: 

 



warianty agregatu ogławiającego: 

• PISh – rozdrobnione liście buraków są składowane 
między rzędami, 

• PBSh – z bocznym wyrzutem liści. Bijaki przerzucają 
liście na ślimaka liści, który przemieszcza je dalej na 
talerz wyrzutnika liści. Talerz wyrzutnika liści rozrzuca 
rozdrobnione liście na wyoraną powierzchnię pola, 

• PBSOh – ogławiacz opracowany z myślą o mocno 
zachwaszczonych polach i umożliwienia 
równomiernego prowadzenia go na nierównych 
polach. Ogławiacz ten zaopatrzony został w 4 koła 
kopiujące. 

 



6 – pierwsza sitowa gwiazda czyszcząca, 7 - druga sitowa gwiazda 
czyszcząca, 8 - trzecia sitowa gwiazda czyszcząca, 9 – elewator,  



10 – zasobnik, 11 – przenośnik rozładowczy 



Podczas pracy w trybie „psi chód” trzecia oś oddalona jest 
od rzędu rosnących buraków, co zabezpiecza je przed 
przypadkowym uszkodzeniem. Tryb ten ponadto chroni 
glebę przed nadmiernym ugniataniem kołami kombajnu i 
tworzeniu się kolein ze względu na równomierne rozłożenie 
obciążenia na podłoże. 

ROPA euro Tiger V-4  



Kombajn euro-Tiger jest sterowany i 
kontrolowany przez pięd komputerów 
pokładowych. Komunikują się one z terminalem 
za pośrednictwem systemu CAN-BUS. Wszystkie 
dotyczące kombajnu dane można w każdej 
chwili sprawdzid. 



Kombajn MAXTRON 620 niemieckiej firmy Grimme wyposażony 
jest w nowe innowacyjne systemy czyszczenia i transportowania 
OPTIFLOW, jest przeznaczony do maksymalnego oddzielenia 
domieszek oraz łagodnego traktowania buraków cukrowych. 



System INLINE ścinacza liści odkłada je między rzędy na całej 
szerokości maszyny. 



Gąsienicowe zespoły jezdne umożliwiają rozkład nacisków na 
dużej powierzchni i wyjątkowo łagodne traktowanie gleby. 
Wyorywanie jest możliwe także przy bardzo wilgotnej glebie i 
trudnych warunkach polowych.  



Tylna kierowana oś oraz aktywne kierowanie gąsienicowych 
zespołów jezdnych dają wewnętrzny promieo skrętu wynoszący 
zaledwie jeden metr.  



Kabina kombajnu Maxtron 620 jest wytłumiona, posiada klimatyzację, 
wideo nadzorowanie przy pomocy sześciu kamer i dwóch monitorów 
kolorowych, siedzenie z amortyzacją pneumatyczną i ogrzewaniem, 
system audio, licznik wykonanej pracy, rękojeśd wielofunkcyjną typu 
Joystick, proste sterowanie i kontrolowanie całej maszyny przy pomocy 
kolorowego ekranu dotykowego Grimme VISULA_CONTROL. 



Samojezdna ładowarko - doczyszczarka korzeni 
podbieranych z pryzm 



Oczyszczarko-ładowarka ROPA Euro-Maus 4 


