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(57) 1. Бункер коренезбиральної машини що міс-
тить закріплені на рамі привідний та пасивні бара-
бани, на яких розташоване нескінченне полотно з
скребками; вивантажувальна ланка якого встанов-
лена над похилою частиною бункера, відрізня-
ється тим, що вивантажувальна ланка полотна в
зоні її розташування над похилою частиною бун-
кера утворює від'ємний кут з горизонтальною пло-
щиною.
2. Бункер коренезбиральної машини по п. 1, від-
різняється тим, що між привідним і пасивним ба-
рабанами розташований регулювальний ролик,
який взаємодіє з неробочою стороною полотна.

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

Відома коренезбиральна машина, завантажу-
вальний бункер, якої включає раму, розташовані в
опорах привідні та пасивні барабани, на яких вста-
новлені нескінченні полотна з скрепками, а виван-
тажувальні ланки плотен встановлені над бунке-
ром (а.с. СРСР № 1822650, МКВ 6 А01В25/04,
Бюл. № 23, 1993 р.) - аналог.

Недоліком такого технічного рішення є значна
зона розсіювання коренеплодів при їх завантажен-
ні в бункер. Це часто причиняє вдаряння корене-
плодів в боковини бункера і їх пошкодження.

Також відома коренезбиральна машина, зава-
нтажувальний бункер якої включає раму, розташо-
вані в опорах привідні та пасивні барабани, на
яких встановлене нескінченне полотно з скрепка-
ми, а вивантажувальна ланка полотна встановле-
на над похилою частиною бункера (рішення
НДДПЕ про видачу патенту України від 27.10,1997
по заявці № 96020738, МКВ А01D25/04) – про-
тотип.

Недоліком такого технічного рішення є значна
зона розсіювання коренеплодів при їх завантажен-
ні в бункер. Це часто спричиняє вдаряння корене-
плодів в боковини бункера і їх пошкодження.

В основу винаходу покладена задача вдоско-
налення бункера коренезбиральної машини, в яко-
му встановленням вивантажувальної ланки полот-
на похилою забезпечується зосереджене заванта-
ження коренеплодів в бункер і за рахунок цього

зменшується кошкодження коренів при їх вдарянні
в боковини бункера.

Поставлена задача вирішується тим що в бун-
кері коренезбиральної машини, який містить закрі-
плені на рамі привідний та пасивні барабани, на
яких розташоване нескінченне полотно з скрепка-
ми, вивантажувальна ланка якого встановлена над
похилою частиною бункера, згідно винаходу вво-
диться те, що вивантажувальна ланка полотна в
зоні її розташування над похилою частиною бун-
кера утворює від'ємний кут з горизонтальною пло-
щиною, а між привідним та пасивними барабанами
розташований регулювальний ролик, який взаємо-
діє з неробочою стороною полотна.

Суттєві ознаки формули винаходу направлені
на зменшення пошкоджень коренеплодів.

Бункер коренезбиральної машини зображений
на фіг. 1, фіг. 2 - вигляд по А на фіг. 1. Він склада-
ється з рами 1 на якій в опорах, встановлені при-
відний 2 та пасивні 3 барабани. На барабанах 2, 3
встановлене нескінченне полотно 4 з скрепками 5.
Вивантажувальна ланка полотна 4 встановлена
над похилою частиною бункера 6. Вивантажуваль-
на ланка полотна 4 в зоні 11 розташування над по-
хилою частиною бункера 6 утворює від'ємний кут a
з горизонтальною площиною. В даному випадку
від'ємним кутом a вважається кут, який від горизо-
нтальної лінії утворюється шляхом провертання
ланки полотна 4 проти ходу стрілки годинника. В
конструктивному плані між привідним 2 і пасив-
ним 3 барабанами розташований регулювальний
ролик 7, який взаємодіє з неробочою стороною по-
лотна 4. В середині контуру полотна 4 розташова-
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на вивантажувальна ланка поздовжнього транспо-
ртеру 8.

В процесі роботи коренеплоди за допомогою
поздовжнього транспортеру 8 завантажуються в
нижню гілку полотна 4 і скребками 5 транспорту-

ються в зону вивантаження. Завантажуються в бу-
нкер коренеплоди вивантажувальною ланкою, на-
хиленою до горизонту під кутом a. Це сприяє віль-
ному спаданню коренів в бункер без їх вдаряння в
боковини бункера, як це відбувається в прототипі.
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