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(57) Робочий орган очисника коренеплодів, що
складається з гвинтової штаби, що розташована
на трубі, до торцевих поверхонь якої через фланці
закріплені цапфи, який відрізняється тим,  що з
внутрішньою поверхнею труби жорстко зв'язані дві
кільцеві опори, в одній з яких закріплена напрямна
втулка, а з іншою, за допомогою болтових з'єд-
нань, скріплюється фланець, який жорстко зв'яза-
ний з цапфами,  причому один з вільних кінців ца-
пфи розташований в напрямній втулці.

Винахід відноситься до галузі сільськогоспо-
дарського машинобудування і може бути застосо-
ваний в конструкціях очисників коренезбиральних
машин.

Відомий очисник коренеплодів (а. с. СРСР
№ 1556567, МКВ 5 А01Д33/08, бюл. № 14, 1987),
який містить пару шнеків,  що складаються з гвин-
тової штаби, розташованої на трубі, до торцевих
поверхонь якої через фланці закріплені цапфи.
Аналог.

Недоліком відомого очисника є низька надій-
ність в роботі, недовговічність при експлуатації, а
також складність конструкції.

Також відомий шнековий очисник коренепло-
дів від домішок (а. с. СРСР № 1274642, МКВ 5
А01Д33/08, бюл. № 45, 1986), що містить пару
шнеків, котрі складаються з гвинтової штаби, роз-
ташованої на трубі, до торцевих поверхонь якої
через фланці закріплені цапфи. Прототип.

Недоліком відомого очисника є складність за-
міни цапфи при зношенні на них елементів зачеп-
лення (наприклад, шліців), оскільки цапфа конс-
труктивно зварюється з трубою. Така заміна, як
показала практика, є неможливою без спеціально-
го обладнання. Такий недолік спричиняє зниження
довговічності очисного валу, а також неремонто-
здатність всієї конструкції.

В основу винаходу покладена задача вдоско-
налення робочого органу очисника коренеплодів, в
якому введенням в конструкцію двох кільцевих
опор, з'єднаних з цапфою, забезпечує механічну
заміну цапфи без застосування спеціальних при-
ладів і, за рахунок цього, підвищується довговіч-

ність і ремонтоздатність конструкції робочого
органу.

Поставлена задача досягається за рахунок то-
го, що в робочому органі очисника коренеплодів,
який складається з гвинтової штаби, розташованої
на трубі, до торцевих поверхонь якої через флан-
ці, закріплені в цапфі, згідно з винаходом вводить-
ся те, що внутрішньою поверхнею труби жорстко
зв'язані дві кільцеві опори, в одній з яких закріпле-
на напрямна втулка, а до іншої, за допомогою бо-
лтових з'єднань, кріпиться фланець, який жорстко
зв'язаний з цапфами, причому один з вільних кін-
ців цапфи розташований в напрямній втулці.

Суттєві ознаки запропонованого винаходу на-
правлені на можливість механічної заміни цапфи
при ремонті.

Робочий орган очисника коренеплодів зобра-
жений на фіг.  1,  фіг.  2  -  збільшене зображення в
розрізі зони кріплення цапфи з трубою.

Робочий орган складається з гвинтової сму-
ги 1, розташованої на трубі 2, з внутрішньою пове-
рхнею якої жорстко зв'язані (приварені) дві кільцеві
опори 3 і 4. В опорі 3 закріплена напрямна втул-
ка 5. З опорою 4 за допомогою болтових з'єд-
нань 6 кріпиться фланець 7, який жорстко зв'яза-
ний з цапфами 8. Один з вільних кінців цапфи роз-
ташований в напрямній втулці 5, а на іншому ви-
конані шліци.

В процесі роботи робочий орган, обертаючись
за допомогою зовнішньої поверхні труби 2 і гвин-
тової штаби 1, транспортує і очищає коренеплоди,
від землі і рослинних залишків. Обертовий момент
передається від цапфи 8 через фланець 7, болтові
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з'єднання 6 на кільцеву опору 4 і, відповідно, тру-
бу 2. Фіксація вільного кінця цапфи у напрямній
втулці 5 і кільцевій опорі 3 гарантує повну збіж-
ність центральних осей цапфи 8 і труби 2, що ви-
ключає дисбаланси в роботі.

При зношенні шліців цапфи 8, що досить часто
відбувається в роботі (стопоріння робочих органів

внаслідок попадання каменів, їх забивання бур'я-
нами, землею і рослинними залишками), відкрути-
вши болти 6, досить легко замінити зношену цап-
фу на нову.

В існуючих конструкціях (прототип) таку заміну
зробити неможливо, що спричиняє списування ці-
лком придатних до роботи шнекових валів.
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