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(57) 1. Транспортно-завантажувальний пристрій
коренезбиральної машини, що містить закріплені
на рамі привідний та пасивні барабани, на яких
розташоване нескінченне полотно з скребками,

вивантажувальна ланка якого встановлена над по-
хилою частиною бункера, а скребки піднімальної -
3 зазором розташовані по відношенні до направ-
ляючої решітки, відрізняється тим,  що в зоні пе-
реходу завантажувальної ланки в піднімальну не-
скінченного полотна зі сторони скребків до внутрі-
шньої сторони направляючої решітки закріплений
еластичний клапан.
2. Транспортно-завантажувальний пристрій коре-
незбиральної машини по п. 1, відрізняється тим,
що еластичний клапан виконанний у вигляді жор-
сткої дугоподібної пластини охоплену еластичною
полосовою петлею.
3. Транспортно-завантажувальний пристрій коре-
незбиральної машини по п. 1, 2, відрізняється
тим, що довжина жорсткої дугоподібної пластини є
менша ніж довжина еластичної полосової петлі.

Винахід відноситься до галузі сільськогоспо-
дарського машинобудування, а саме до корене-
збиральних машин.

Відома коренезбиральна машина, транспорт-
но-завантажувальний пристрій якої містить закріп-
лені в опорах привідні та пасивні барабани, на
яких встановлене еластичне полотно з скребками,
вивантажувальної ланки якого встановлені над
бункером (а.с. СРСР № 1822650 МКВ А01Д25/04
Бюл. № 23, 1993). Аналог.

Недоліком такого технічного рішення є підви-
щенні пошкодження коренеплодів в зонах різної
зміни напрямку їх транспортування.

Також відома коренезбиральна машина, тран-
спортно-завантажувальний пристрій якої містить
закріплені в опорах привідний та пасивні бараба-
ни, на яких розташоване нескінченне полотно з
скребками, вивантажувальна ланка якого встанов-
лена над похилою частиною бункера, а скребки
піднімальної - з зазором розташовані по відно-
шенню до направляючої решітці (Рішення НДЦПЕ
про видачу патенту України від 27.10.1997 р. по
заявці № 96020738, МКВ А01Д25/04). Прототип.

Недоліком такого технічного рішення є підви-
щенні пошкодження коренеплодів в зонах різкої
зміни напрямку їх транспортування.

В основу винаходу покладена задача вдоско-
налення транспортно-завантажувального прис-
трою коренезбиральної машини, в якому розташу-

ванням еластичного клапану в зоні зміни напрямку
транспортування коренеплодів забезпечується
плавний перехід продукту з горизонтальної на ве-
ртикальну ланку полотна і за рахунок цього змен-
шується пошкодження коренеплодів.

Поставлена задача вирішується тим, що в
транспортно-завантажувальному пристрої корене-
збиральної машини, що містить закріплені на рамі
привідний та пасивні барабани, на яких розташо-
ване нескінченне полотно з скребками, виванта-
жувальна ланка якого встановлена над похилою
частиною бункера, а скребки піднімальної - з зазо-
ром розташовані по відношенні до направляючої
решітки, згідно винаходу вводиться те, що в зоні
переводу завантажувальної ланки в піднімальну
нескінченного полотна зі сторони скребків до внут-
рішньої сторони направляючої решітки закріпле-
ний еластичний клапан, виконаний у вигляді жорс-
ткої дугоподібної пластини, охоплену еластичного
полосовою петлею, причому довжина жорсткої ду-
гоподібної пластини є менша ніж довжина еласти-
чної полосової петлі.

Суттєві ознаки формули винаходу направлені
на зменшення пошкоджень коренеплодів при їх
переводі з завантажувальної ланки на підні-
мальну.

Транспортно-завантажувальний пристрій ко-
ренезбиральної машин, зображений на фіг. 1,
фіг. 2 - вигляд по А на фіг. 1. Він складається з за-
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кріпленого на рамі 1 привідного 2 та пасивного 3
барабанів на яки розташоване еластичне полот-
но 4 з скребками 5. Вивантажувальна ланка "а"
полотна 4 встановлена над похилою частиною бу-
нкера 6, а скребки 5 піднімальної ланки "в" розта-
шовані з зазором по відношенні до направляючої
решітки 7. В зоні переходу завантажувальної лан-
ки "г" в піднімальну "в" нескінченного полотна 4 зі
сторони скребків 5 до внутрішньої сторони напра-
вляючої решітки 7 закріплений еластичний кла-
пан 8. Клапан 8 виконаний у вигляді жорсткої дуго-
подібної пластини 9, охоплену еластичною поло-
совою петлею 10, причому довжина пластини 9
менша ніж довжина еластичної полосової петлі 10.
Подача коренеплодів на завантажувальну ланку
"г" нескінченного полотна 4 здійснюється повздов-
жнім транспортером 11.

Працює транспортно-завантажувальний при-
стрій коренезбиральної машини наступним чином.
Завантаження коренеплодів на ланку "г" полотна 4

здійснюється за допомогою поздовжнього транс-
портеру 11. Далі коренеплоди переводяться на
піднімальну ланку "в" і транспортуються у верти-
кальному напрямку скребками 5 між полотном 4 і
направляючою решіткою 7. З вивантажувальної
ланки "а" коренеплоди переводяться в бункер 6.

При переході завантажувальної ланки "г" в під-
німальну коренеплоди отримують відцентрове
прискорення і зміщуються в сторону еластичного
клапану 8, який запобігає їх зминанню в зазорі між
скребками 5 і торцем направляючої решітки 7.

За рахунок того, що в середині клапану 8
встановлена дугоподібна пластина 9, то це сприяє
направленій подачі коренеплодів на піднімальну
ланку.

За рахунок того, що довжина жорсткої пласти-
ни 9 є менша ніж довжина еластичної полосової
петлі 10, то в початковий момент контакт корене-
плоду з клапаном є максимально м'яким, що зме-
ншує їх пошкодження.
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