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Коренезбиральна машина

Винахід відноситься до галузі сільськогосподарського машинобуду
вання, а саме до машин для збирання ...коренеплодів цукрових буряків. 

Відома багаторядиа коренезбиральна машина (а.с. СРСР № П 97578, 
МПК А0ІД 27/04,бюл.№46,І985р.),що. містить раму, на якій закріплені 
керовані та ведучі колеса,послідовно розташовані викопуючий та очис
ний пристрої, повздовжній транспортер,бункер І вивантажувальний попе
речний транспортер, а попере^ду на рамі послідовно встановлені кабіна 
та двигун. Аналог.

Недоліком машини є значні повздовж^ні габаритні розміри,що приз
водить до підвищення II металомісткості, а також при виконанні тех
нологічного процесу поряд з коренезбиральною.машиною повинен переміща
тись транспортний засіб для завантаження, коренеплодів,що значно під
вищує собівартість - процесу збирання врожаю.

Також відома сільськогосподарська збиральна машина (а.с.&РСР 
№ І583016, МПК А0ІД 27/04,бюл. № 29,1990р.), що містить раму, на якій 
закріплені керовані та.ведучі келаеа, послідовно розташовані вико
пуючій та очисний пристрої,повздовжній транспортер,бункер I вивантаж: 
вальний поперечний транспортер, а попереду на рамі послідовно встанов
лені кабіна та двжгуж. Прототип.

Недоліком машини е значні певвдовжжі габаритні розміри,що приз
водить до підвищення II металомісткості, а також при виконанні 
технологічного процесу поряд з коренезбиральною машиною повинен пер 
міщатись транспортний засіб для завантаження коренеплодів,що значно 
підвищує собівартість процесу збирання врожаю.

В основу винаходу покладена аадача вдосконалення коренеэбжраль- 
ноі машини, в якій розташуванням бункера над дволанковим повздовжнім 
транспортером забезпечується переміщення викопаних коренеплодів в



процес

машині по замкнутому контуру І за рахунбк^цьогч? ̂ мвншу^ться^Jtoa здов- 
жні габаритні розміри машини/відповідне II металомісткість,а також 
збирання врожаю эдетевлюеться.

Поставлена задача досягається за рахунок того, що в корене- 
збиральній-машині ,що містить раму;-на якій закріплені керовані та 
ведучі колеса,п о с л ід о в н о  розташовані"виконуючий та очиожий прісті» 
рої,повздовжній транспортер,бункер I вивантажувальний поперечний 
транспортер, а попереду на рамі послідовно встановлені кабіна I 
двигун, згідно винаходу, вводиться те,що за очисним пристроєм під *■ 
рамою встановлений дволанковиж повздовжній транспортер, перша ланка 
якого виконана похилою,ча друга розташована горизонтально,причому 
за дволанковим иовздовжнім транспортером, в нлощикі перпвнджкухтржій 
до напрямку руху машини, встановлений поперечний кільцевий транспор
тер, скребки якого розташовані з внутрішньої сторони транспортера, 
а над його вивантажувальною ланкою встановлена похила частина 
бункера,над яким розташований горизонтальний шнековий вад,причому 
нижня та одна бокова сторожа бункера-виконані-у вигляді вивантажу
вального поперечного транспортеру.

Корене збиральна машина зображена на: фіг. І♦ * фіг.2 - вигляд 
по А на фіг.І.

Машина складається s рами . І, на якій закріплені керовані 2
та ведучі 3 колеса. За керованими* колесами 2 послідовно розташовані• 
викопуючий 4 та очиежжй 5 пристрої. За очисним пристроєм 5 встановив* 
ний дволажковжй повздовжній транспортер 6, перша ланка "а” якого 
виконана похилою, а друга пв" розташована горизонтально,причому

г

8а дволанковим повздовжнім транспортером 6, в площині перпендику
лярній до напрямку руху машини,встановлений поперечний кільцевий 
транспортер 7,с--крвбкх 8 якого розташовані з внутрішньої сторони 
транспортера. Над вивантажувальною ланкою. ” г и кільцевого транспор
теру 7 встановлена похила частина. "ди бункера 9,жбд яким розташоважиі 
горизонтальний шнековий вал 10.-Нжжня II та одна бокова сторона 12
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бункера 9 виконані у вигляді вивантажу вальногбг':!!опер*чноі’о транспор
тер?.. Попереду на рамі І послідовно встановлені кабіна ІЗ та 
двигун 14-.

Працює коренезбиральна машина наступним чином. При II перемі
щенні вздовж рядків коренеплодів,останні викопуються з грунту викопую
чим пристроєм 4, далі на очисному пристрої 5 адіїенюеться їх сепара
ція від землі І рослинних залишків. Очищені коренеплоди поступають 
на першу ланку "а" дволанкового повздрвжиього транспортеру 6, а 
іого другою ланкою "в" переводять коренеплоди на поперечний кіль-, 
цевий транспортер 7, Оскільки скребки 8 транспортера 7 закріплені 
з його'внутрішньої сторони,то захоплені коренеплоди транспортуються 
по колу І завантажувальною ланкою "ги переводяться на похилу "д” 
частину бункера 7. Рівномірне завантаження бункера забезпечує 
шнековий вал 10, який обертаючись.рівномірно зосереджує коренеплоди 
в бункері 9.

При наповненому бункері 9 його бокова сторона 12 відкидається
І перМщенжям нижньої II та * бокової 12 сторін бункера, які представ#
ляють собою вивантажувальний поперечний транспортер, коренеплоди за
вантажують в транспортні засоби.

В порівнянні з аналогом I прототипом дані технічне рішення має 
ряд переваг.ЗамкнутІсть циклу траиепрртуваиия в бункер суттєво 
змеишуе повздовжні габаритні розміри машини І в і д п о в і д н о  II мат«>рІа- . 
ломісткіеть.

Розташування бункера ведучими колесами дозволяє виконати
бункер значної мІоткостІ,що ке потребу* додаткоиих транспортних 
засобів,які рухамться поруч з машинною при збиранні кор*к&плодів. 
Це в свою чергу здешевлю* технологічний процес вбирання врожаю.
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Коренезбиральна машина,що містить раму, на якій закріплені
<

керовані та ведучі колеса, послідовно розташовані викопуючий та 
очисний пристрої, по£8девжжІі транспортер, бункер І вивантажувальний 
поперечний транспортер, а попереду на рамі послідовно встановлені 
кабіна та двигун, яка.в І д р і з н я е т ь е я  тим,що за очисним 
пристроєм під рамою встановлений дволажковий повздовжній транспортер, 
перша ланка якого виконана похилеє, а друга розташована горизонталь
но, причому за дволанковим повздовжнім транспортером, в площині 
перпендикулярній до напрямку руху машини, встановлений поперечний 
кільцевий транспортер, скребки якого розташовані з внутрішньої сторо
ни транспортера, а над його вивантажувальною ланкою встановлена 
похила частина бункера, над яким розташований горизонтальний шнаковиі 
вал, причому нижня та одна бокова сторона бункера виконані у

•V

вигляді вивантажувального поперечного транспортеру.
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■         Корене збиральна машина.
/

Винахід відноситься до галузі сільськогосподарського машинобуду-
вання, а саме до машин для збирання коренеплодів цукрових  буряків.

Відома багаторядиа коренезбиральна машина (а.с, СРСР % ІІ97578,
МПК АОІД 27/04,бюл#№4€,І985р.),що містить pansy, на якій закріплені
керовані та ведучі колеса.послідовно розташовані викопуючий та очисний
пристрої, повздовжній транспортер.бункер І вивантажувальний поперечний
транспортер, а попереїду на рамі послідовно встановлені кабіна та
двжгун* Аналог»
-  Недоліком машини є значні повздовжнії габаритні розміри,що приз-

водить до підвищення II металомісткості, & також при виконанні тех-
нологічного процесу поряд з корене збиральною машиною повинен переміща-
тись транспортний засіб для завантаження коренеплодів ,що значно під-
вищує собівартість процесу збирання врожаю*

Також  відома сільськогосподарська збиральна машина (a.ciPCF Я
І5830І6, МПК АОІД 27/04,бюл. № 29,І990р«), що містить раму, на якій
закріплені керовані та ведучі колеса, послідовно розташовані вико-
пуючий та очисний пристрої.повздовжній транспортер,бункер І вивантажу-
вальний поперечний транспортер, а попереду на рамі послідовно встанов-
лені кабіна та двигун. Прототип.    -~- -*■

Недоліком машини є значні повздовжні габаржтні розміри,що приз-
водить до  підвищення II металомісткості, а також при виконанні
технологічного процесу поряд з коренезбиральною машиною повинен  пере-
міщатись транспортний засіб дія завантаження коренеплодів,що значно
підвищує собівартість процесу збирання врожаю,

Б основу винаходу покладена задача вдосконалення коренезбнраль-
ноі машини, в якій розташуванням бункера над дволанковіш повздовжнім
транспортером забезпечується переміщення викопаних коренеплодів в



машині по замкнутому контуру І за рахунок цього зменшуються повздовжні
габаритні розміри машжжж, відповідне II металомісткість,а також процее
збжражжя врожаю здешевлюється.

Поставлена задача досягається  за рахунок тшго, що в корене-
збжральжІІ машині,що містить раму, жа якії захріплежі квроважі та
ведучі колеса,ПОСЛІДОВІО розташоважі викопуючий та  очиежжй пржст*
р©І,п©вздовжжІй тражспортер,бункер І вявангздуиальи-гй попереджай
тражепортер, а попереду жа рамі послідовжо встажовлежі кабіжа І
двигун, згіджо винаходу вводиться те,що за очисним пристроєм під рамою
встановлений дволажковжі повздовжнії транспортер* перша лажка якого
внкожажа похжлою, а друга розташована горизонтально,причому за
дволажковим новздовжжім тражспортером, в жлощжні перпендикулярнії до
напрямку руху машзиж» встановлення поперечний кільцевий тражспор-тер,
скребки якого розташовані з вжутрішжьої сторожи транспортера, а над
його вивантахувальжою ланкою встажовлежа похила частжжа бункера,над
яким розтавований горжзожтальжий шжековжй вал.причому жжжжя та оджа
бокова сторона бункера вжкожажі у вигллді вивантажувального
поперечжого транспортеру•

-;  Коренеабиральиа машина зображена жа фІгЛ,, фІг*2 - вигляд
по А жа фІгД, ~       - ^

Мазшна складається з рами І9 жа якій закріплені кероважі 2 та
ведічі 3 колеса* За керованими колесами 2 послідовжо розташоважі
викопуючий 4 та очисний 5 пристрої. За очисним пристроєм 5 встажовлМ
жжй дволажковий вовздовхжій транспортер б» перка лажка "ап яког©
виконана похилою, а друга "в" розташована горизонтально,причому за
дволажковим повздовжжім транспортером б, в площині перпендикулярній до
напрямку руху машижи,встановлений поперечині кільцевий транспортер
7,о-*кребкж 8 якого розташовані з вжутріяжьої сторожж транспортера.
Над виважтахувальною дажкою " г и кільцевого транспортеру 7
встановлена похжла частжна "д" бужкера 9,над яким розташований
горизонтальний шнековий вал 10. Нижня II та одна бокова сторона 12



3.
бункера 9 виконані у ВИГЛЯДІ вивантажувального поперечного транспор-
тер». Попереду на рамі  І послідовно встановлені кабіна ІЗ та двигун
14.

Працює корене збиральна машина наступним чином. Прн II перемі-
щенні вздовж рядків коренеплодів»останні викопуються з грунту викопую-
чим пристроєм 4, далі на очисному пристрої 5 здійснюється їх сепарація
від землі І рослинних залишків. Очищені керенєнлоди поступають на
першу ланку "а" дволанкового повздовжнього транспортеру 6, а його
другою ланкою "в" переводять коренеплоди на поперечний кільцевий
транспортер 7* Оскільки скребки 8 транспортера 7 закріплені з його
внутрішньої сторони,то захоплені коренеплоди транспортуються по колу І
завантажувальною ланкою "г" переводяться на похилу пд" частину бункера
7. Рівномірне  завантаження буккера забезпечує шнековий вал 10, який
обертаючись,рівномірно зосереджує коренеплоди в бункері 9.

При наповненому бункері 9 його бокова сторона  12 відкидається
І пермішенжям нижньої II та бокової 12 сторін бункера, які представ*
ляють собою вивантажувальний поперечний транспортер, коренеплоди за-
вантажують в транспортні засоби. ~ ,-<

В порівнянні з аналогом І прототипом дані технічне рішення має
ряд переваг%3амкнут1сть циклу транспрртування в бункер суттєво
зменвуе повздовжні габаритні розміри машин І ВІДПОВІДНО II матеріа-
ломісткість.

Розташування бункера на* ведучими  колесами дозволяє виконати
бункер значної МІСТКОСТІ»ЩО не потребує додаткових транспортних
засобів»якІ рухається поруч з машиною при  збиранні коренеплодів. Це
в свою чергу здешевлює технологічний процес збирання врожаю.
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