
ЛАБОРАТОРНО - ПРАКТИЧНА  РОБОТА №  

«Бурякозбиральні машини» 

  

ТЕМА: «Вивчення будови гичкозбиральних машин та корененавантажувачів.  

                Їх регулювання» 

 

ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ:  2 год. 

 

МЕТА: вивчити будову гичкозбиральних машин та корененавантажувачів, технологічний 

процес роботи, підготовку їх до роботи в заданих умовах, регулювання, технічне 

обслуговування. 

 

ОБЛАДНАННЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ: гичкозбиральна машина БМ-6А та 

корененавантажувачів СПС-4,2А, набір інструментів, плакати, підручник. 

 

ЗМІСТ ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ: 

 

1. Дотримуйтеся правил техніки безпеки. 

2. Вивчіть призначення гичкозбиральних машин та корененавантажувачів. 

3. Вивчіть загальну гичкозбиральних машин та корененавантажувачів. 

4. Вивчіть  робочий процес гичкозбиральних машин та корененавантажувачів. 

5. Вивчіть  підготовку гичкозбиральних машин та корененавантажувачів до роботи в 

заданих умовах, технічне обслуговування та регулювання. 

6. Виконайте роботу згідно інструкційно-технологічної картки. 

7. Приберіть робоче місце. 

 

ПИСЬМОВИЙ ЗВІТ 

 

1. Які машини використовуються для зрізування гички? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Користуючись малюнком, перелічіть і запишіть основні складові частини 

гичкозбиральної машини БМ-6А? 
_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

_________________________________________________
_________________________________________________ 

 

3.Користуючись малюнком, перелічіть і запишіть основні складові частини 

корененавантажувача СПС-4,2А? 
_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 



4. Опишіть будову та регулювання різального апарату? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

5. Яке призначення копіра-водій механізму автоматичного водіння? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

6.Заповніть таблицю 

Технічна характеристика 

Назва машини  Призначення 
Спосіб 

агрегатування 

Продуктивність 

роботи 

(га/год, т/год) 

З якими тракторами 

агрегатується 

БМ-6А     

СПС-4,2А     

 

7. Опишіть основні регулювання гичкозбиральної машини БМ-6А 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

К О Н Т Р О Л Ь Н І  П И Т А Н Н Я  

 

1. Як відбувається процес роботи  гичкозбиральної машини БМ-6А? 

2. Яку будову має коренезбиральна машина? 

3. Щоб потрібно зробити, якщо на коренях цукрового буряка залишається 

частина гички ? 

4. Назвіть регулювання різального апарату. 

5. Які типи ножів застосовуються для зрізування роз винуватої гички на 

гичкозбиральній машини? 
 

Л І Т Е Р А Т У Р А 

А.Ф. Головчук Експлуатація та ремонт сільськогосподарської техніки, книга № 3 Машини 

сільськогосподарські – К.: Грамота, 2005 

 

Виконав учень гр. № ______ , ___________________________________________ 
                                                                 (прізвище, ім’я, по батькові)  

 

Оцінка _________          _______________       
                                               (підпис)  


