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(57) 1. Аксіальний шнековий очисник коренеплодів, 
що містить поздовжньо встановлені на рамі з мо-
жливістю обертання шнекові очисні вали з проти-
лежно направленою навивкою і напрямком обер-
тання, який відрізняється тим, що між суміжними 
шнековими очисними валами паралельно до їх осі, 
з можливістю регулювання технологічних зазорів, 
встановлений утримувач вороху. 

2. Аксіальний шнековий очисник коренеплодів за 
п. 1, який відрізняється тим, що утримувач воро-
ху коренеплодів в поперечному перерізі його осі 
виконаний у вигляді круга. 
3. Аксіальний шнековий очисник коренеплодів за 
п. 1, який відрізняється тим, що утримувач воро-
ху коренеплодів в поперечному перерізі його осі 
виконаний у вигляді еліпса. 
4. Аксіальний шнековий очисник коренеплодів за 
п. 1, який відрізняється тим, що утримувач воро-
ху коренеплодів в поперечному перерізі виконаний 
трапецієподібним. 
5. Аксіальний шнековий очисник коренеплодів за 
п. 1, який відрізняється тим, що технологічні за-
зори регулюються шляхом переміщення утриму-
вача вороху коренеплодів у напрямку, перпенди-
кулярному до лінії, яка з'єднує осі шнеків. 

 
 

 
 

Корисна модель відноситься до галузі сільсь-
когосподарського машинобудування, а саме до 
шнекових очисників для очищення коренеплодів 
цукрових буряків від домішок ґрунту і рослинних 
решток. 

Відомий очисник коренеплодів [Патент України 
№9685А, МПК А0Д 33/08, Бюл.№3, 1996 р.], що 
містить поздовжньо встановлені на рамі, з можли-
вістю обертання, шнекові очисні вали. Аналог. 

Недоліком такого очисника є складність тран-
спортування коренеплодів в повздовжньому на-
прямку, що призводить до зростання габаритних 
розмірів очисника і відповідно зростання його ма-
теріаломісткості. 

Також відомий шнековий очисник коренепло-
дів [AC CPCP №1274642, МПК А01Д 33/08, Бюл. 
№45, 1986 р.], що містить поздовжньо встановлені 
на рамі, з можливістю обертання, шнекові очисні 
вали з протилежно направленою навивкою і на-
прямком обертання. Прототип. 

Недоліком такого очисника є те, що в процесі 
транспортування і очищення дрібні коренеплоди 
можуть просіюватись між поверхнями валів, що 
призводитиме до втрат цукрової сировини. 

В основу корисної моделі покладена задача 

вдосконалення аксіального шнекового очисника 
коренеплодів, в якому, введенням між суміжними 
шнековими очисними валами утримувача вороху, 
забезпечується утримування від просіювання дрі-
бних коренеплодів і за рахунок цього забезпечу-
ється зменшення втрат цукрової сировини. 

Поставлена задача досягається за рахунок то-
го, що у аксіальному шнековому очиснику корене-
плодів, що містить поздовжньо встановлені на 
рамі, з можливістю обертання, шнекові очисні вали 
з протилежно направленою навивкою і напрямком 
обертання, згідно корисної моделі вводиться те, 
що між суміжними шнековими очисними валами 
паралельно до їх осі, з можливістю регулювання 
технологічних зазорів, встановлений утримувач 
вороху, який у поперечному перетині виконаний у 
вигляді круга або еліпса, або виконаний трапеціє-
видним, технологічні зазори регулюються шляхом 
переміщення утримувача вороху коренеплодів у 
напрямку перпендикулярному до лінії, яка з'єднує 
осі шнеків. 

Аксіальний шнековий очисник коренеплодів 
зображено на фіг.1; фіг.2 - вид по А на фіг.1; фіг.3 
- варіант виконання утримувача вороху з попереч-
ним перетином у вигляді еліпса; фіг.4 - варіант 
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виконання утримувача вороху з поперечним пере-
тином у вигляді трапеції. Він містить поздовжньо 
встановлені на рамі 1, з можливістю обертання, 
шнекові очисні вали 2 з протилежно направленою 
навивкою і напрямком обертання. Між суміжними 
шнековими очисними валами 2 паралельно до їх 
осі, з можливістю регулювання технологічних за-
зорів, встановлений утримувач вороху 3, який у 
поперечному перетині його осі виконаний у вигляді 
круга (фіг.1). Також утримувач вороху 3 коренеп-
лодів в поперечному перетині його осі може бути 
виконаний у вигляді еліпса (фіг.3) або трапецієви-
дним (фіг.4). Технологічні зазори А регулюються 
шляхом переміщення утримувача вороху коренеп-
лодів у напрямку перпендикулярному до лінії, яка 
з'єднує осі шнеків. 

В процесі роботи шнекові очисні вали, обер-
таючись, одночасно очищають і транспортують 
коренеплоди в повздовжньому до їх осей напрям-
ку. Це забезпечується за рахунок протилежно на-
правленої навивки спіралей і напрямку обертання 
шнекових очисних валів. Утримування від просію-
вання дрібних коренеплодів між валами очисних 
шнеків забезпечується утримувачем вороху коре-
неплодів, який у поперечному перетині виконаний 
у вигляді круга або еліпса, або виконаний трапеці-
євидним. 

В залежності від врожайності і розмірів коре-
неплодів величина технологічних зазорів, через які 
відбувається просіювання домішок ґрунту та рос-
линних решток регулюється у напрямку перпенди-
кулярному до лінії, яка з'єднує осі шнеків. 
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