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ГОСПОДАРСТВА
(57) Викопувальний пристрій для коренеплодів, що
містить викопувальні робочі органи, розташований

над ними передаточний бітер і послідовно вста-
новлені очисні шнеки, який відрізняється тим, що
основа лопатей передаточного бітера виконана з
окремих секцій, які мають робочу і підтримуючу
частини, що розташовані взаємно перпендикуляр-
но і послідовно в коловому напрямку механічно
з'єднані між собою, причому робочі частини лопа-
тей охоплені еластичними накладками, довжина
яких між точками кріплення є більшою,  ніж
відстань між точками кріплення на робочій частині
лопатей.

Корисна модель відноситься до сільськогос-
подарського машинобудування, а саме до викопу-
вальних органів бурякозбиральних машин.

Відомий викопувальний пристрій для коренеп-
лодів (а.с. СРСР № 701566, кл. АО ID 25/04), який
містить викопувальні робочі органи, розташовано-
го над ними еластичного передаточного бітера і
послідовно встановлених очисних шнеків. Аналог.

Недоліком цього пристрою є можливість втрат
коренеплодів при їх переведенні еластичним
бітером на очисні шнеки.

Також відомий викопувальний пристрій для
коренеплодів (а.с. СРСР №1386084, кл. АО ID),
який містить викопувальні робочі органи, розташо-
ваного над ними жорсткого передаточного бітера і
послідовно встановлених очисних шнеків. Прото-
тип.

Недоліком цього пристрою є підвищені пош-
кодження коренеплодів кінцями жорстких лопатей
при їх переведенні на очисні шнеки.

В основу корисної моделі поставлена задача
вдосконалення конструкції викопувального при-
строю для коренеплодів, в якому за рахунок вико-
нання комбінованих металевих лопатей, робочі
поверхні яких охоплені еластичним матеріалом
забезпечується гарантована подача коренеплодів
на очисні шнеки з одночасним демпфуванням
ударних навантажень і за рахунок цього зменшу-
ються пошкодження і втрати коренеплодів.

Поставлена задача вирішується тим, що у ви-
копувальному пристрої для коренеплодів, який
містить викопувальні робочі органи, розташовано-

го над ними передаточного бітера і послідовно
встановлених очисних шнеків, згідно корисной
моделі вводиться те, що основа лопатей переда-
точного бітера виконана з окремих секцій, які ма-
ють робочу і підтримуючу частини, що розташовані
взаємно перпендикулярно і послідовно в коловому
напрямку механічно з'єднані між собою, причому
робочі частини лопатей охоплені еластичними
накладками, довжина яких між точками кріплення є
більшою ніж відстань між точками кріплення на
робочій частині лопатей.

На Фіг. 1 зображено загальний вигляд викопу-
вального пристрою для коренеплодів; на Фіг. 2
зображено конструктивне виконання передаточно-
го бітера.

Викопувальний пристрій для коренеплодів
містить викопувальні робочі органи 1, над якими
розташований передаточний бітер 2 і послідовно
встановлених очисних шнеків 3. Основа лопатей
передаточного бітера 2 виконана з окремих секцій,
які мають робочу 4  і підтримуючу 5  частини,  що
розташовані взаємно перпендикулярно і
послідовно в коловому напрямку механічно
з'єднані між собою, наприклад за допомогою бол-
тових з'єднань 6. Робочі частини 4 лопатей охоп-
лені еластичними накладками 7, довжина яких між
точками кріплення є більшою ніж відстань між точ-
ками кріплення на робочій частині лопатей.

Працює пристрій таким чином. При русі вико-
пувального робочого органу 1 (наприклад дисково-
го) захоплений ним ворох (грунт з коренеплодами)
попадає в зону обертання передаточного бітера 2 і
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лопатями з еластичними накладками 7 подає во-
рох коренеплодів на очисні шнеки 3. Завдяки тому,
що лопаті передаточного бітера 2 охоплені ела-
стичними накладками 7 довжина яких між точками
кріплення є більшою ніж відстань між точками

кріплення на робочій частині лопатей то ударні
взаємодії коренеплодів з робочими поверхнями
демпфуються, що сприяє зменшенню пошкоджень
і втрат коренеплодів.

Комп’ютерна верстка М. Клюкін Підписне Тираж 37 прим.

Міністерство освіти і науки України
Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна

ДП “Український інститупромислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ  – 42, 01601


