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(72) Калайджан Олександр Самвелович, Малан-
чин Анатолій Миколайович, Осуховський Володи-
мир Михайлович, Гевко Роман Богданович, Тка-
ченко Ігор Григорович, Павлов Ярослав
Антонович, Безпальок Андрій Петрович
(73) Відкрите акціонерне товариство "Тер-
нопільський комбайновий завод"
(57) 1 Кореневикопуючий пристрій, що містить
раму, в передній частині якої змонтований диско-
вий копач, а за ним шнековий очисник, який
відрізняється тим, що між копачами та першим
шнековим очисним валом встановлені захисні
елементи, виконані у вигляді рівнобедреної тра-

пеції, бокові сторони якої мають кут нахилу, рівний
куту нахилу дисків в перерізі, перпендикулярному
до руху кореневикопуючого пристрою
2 Кореневикопуючий пристрій за п 1, який
відрізняється тим, що в поперечному перерізі
захисні елементи виконані дугоподібними
3 Кореневикопуючий пристрій за п 1, який
відрізняється тим що периферія захисного еле-
мента виконана еластичною
4 Кореневикопуючий пристрій за п 1, який
відрізняється тим, що захисний елемент викона-
ний еластичним
5 Кореневикопуючий пристрій за п 1, який
відрізняється тим, що захисний елемент викона-
ний комбінованим, каркас - металевим, а робоча
поверхня - еластичною

Винахід відноситься до галузі сільськогоспо-
дарського машинобудування, а саме до машин
для збирання коренеплодів цукрових буряків

Відомий транспортно-очисний пристрій (а с
СРСР №1727645 МКВ А01Д 33/08, Бюл №15,
1992р), що містить раму в передній частині якої
змонтований дисковий копач, а за ним шнековий,
очисник Аналог

Недоліком такого пристрою є втрати корене-
плодів зі сторони дисків сусідніх копачів

Також відомий викопуючо-очисний пристрій
для коренеплодів патент України №9537А, МКВ
6А01Д 33/08, Бюл №3, 1996р), що містять раму, в
передній частині якої змонтований дисковий копач,
а за ним шнековий очисник Прототип

Недоліком такого пристрою є втрати корене-
плодів в зоні між дисками сусідніх копачів та пер-
шим валом шнекового очисника

В основу винаходу покладена задача вдоско-
налення корневикопуючого пристрою, в якому
введенням в конструкції захистних елементів між
дисками сусідніх копачів забезпечується зменшен-
ня втрат коренеплодів і за рахунок цього підвищу-
ється питомий вихід цукроносної сировини

Поставлена задача досягається за рахунок то-
го, що в кореневикопуючому пристрої, що містить

раму, в передній частині якої змонтований диско-
вий копач, а за ним шнековий очисник, згідно ви-
находу вводиться те, що між копачами та першим
шнековим очисним валом встановлені захисні
елементи, виконані, у вигляді рівнобедреної тра-
пеції, бокові сторони якої мають кут нахилу рівний
куту нахилу дисків в перерізі перпендикулярному
до руху кореневикопуючого пристрою, причому
захисні елементи переважно виготовляються з
еластичного матеріалу

Суттєві ознаки формули винаходу направлені
на зменшення втрат та пошкоджень коренеплодів

Кореневикопуючий пристрій зображений на
фіг1, фіг 2 - вигляд по А на фіг 1 , фіг 3 варіант
комбінованого виконання захисного елементу,
фіг 4 - вигляд по Г на фіг 4

Кореневикопуючий пристрій складається з ра-
ми 1, в передній частині якої змонтований диско-
вий копач 2, а за ним шнековий очисник 3 Між
копачами 2 та першим шнековим очисним валом З
встановлені захисні елементи 4, виконані у вигляді
рівнобедреної трапеції, бокові сторони якої мають
кут нахилу рівний куту нахилу копачів 2 в перерізі
перпендикулярному до руху кореневикопуючого
пристрою

Як варіант в поперечному перерізі захисні
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елементи виконані дугоподібними (фіг,4), а їх пе-
риферія може виконуватись еластичною Також
основа захисного елементу може бути виконана з
суцільного еластичного матеріалу

Як варіант захисний елемент виконаний ком-
бінований каркас 5 металевий, робоча поверхня 6
- еластичною (фіг 3 та фіг 4)

В процесі роботи копачі 2 викопують корене-
плоди і переводять їх на очисних 3, де вони сепа-
руються від землі і рослинних залишків

Оскільки МІЖ дисками сусідніх копачів 2 пер-

шим валом очисника 3 виникає зазор, то в цьому
МІСЦІ встановлюється захисний елемент, який об-
межує випадання коренеплодів на поле

РІЗНІ варіанти виконання захисних елементів,
шляхом застосування робочих поверхонь еласти-
чними сприяє зменшенню пошкоджень коренів при
їх взаємодії з захисними елементами

Таким чином в порівнянні з аналогом і прото-
типом запропоноване технічне рішення сприяє
зменшенню втрат коренеплодів при їх викопуванні
і очищенні
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ТОВ "Міжнародний науковий комітет"
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( 0 4 4 ) 2 3 6 - 4 7 - 2 4


