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(57) 1. Транспортно-сепаруючий пристрій, що міс-
тить послідовно розташовані очисні вали, заван-
тажувальний поздовжній прутковий транспортер і
вивантажувальний скребковий транспортер, який
відрізняється тим, що між завантажувальним по-
здовжнім прутковим транспортером і вивантажу-
вальним скребковим транспортером горизонталь-
но встановлений поздовжній стрічковий транспор-
тер, над вивантажувальною зоною якого розташо-
ваний поперечний відвідний шнек.
2. Транспортно-сепаруючий пристрій за п. 1, який
відрізняється тим, що вивантажувальний скреб-
ковий транспортер виконаний із зовнішнім розта-

шуванням скребків, а зі сторони, протилежної до
зони вивантаження, паралельно до поздовжнього
стрічкового транспортера встановлений похилий
щиток.
3. Транспортно-сепаруючий пристрій за п. 1, який
відрізняється тим, що вивантажувальний скреб-
ковий транспортер виконаний кільцевим із внутрі-
шнім розташуванням скребків, всередині якого
встановлений похилий лоток, вивантажувальна
частина якого розташована у накопичувальному
бункері.
4. Транспортно-сепаруючий пристрій за п. 1, який
відрізняється тим, що поперечний відвідний шнек
встановлений, з можливістю регулювання зазору
між його зовнішньою поверхнею обертання і пове-
рхнею полотна поздовжнього стрічкового транспо-
ртера.
5. Транспортно-сепаруючий пристрій за п. 1, який
відрізняється тим, що робоча поверхня попереч-
ного відвідного шнека виконана у вигляді встанов-
леного на валу шнека гвинтового ребра, до якого з
обох боків закріплені еластичні гвинтові накладки.
6. Транспортно-сепаруючий пристрій за п. 1, який
відрізняється тим, що вивантажувальна торцева
поверхня поперечного відвідного шнека зміщена
відносно поверхні поздовжнього стрічкового тран-
спортера.

Винахід відноситься до галузі сільськогоспо-
дарського машинобудування і може бути застосо-
ваний в машинах для збирання коренеплодів цук-
рових буряків.

Відома коренезбиральна машина (Патент
України № 21556А, кл. А010D27/04, 1998), яка міс-
тить послідовно розташовані очисні вали, заван-
тажувальний поздовжній прутковий транспортер і
вивантажувальний скребковий транспортер.

Недоліком такої машини є низька сепарація
коренеплодів від рослинних залишків і грудок віль-
ного та налиплого ґрунту, оскільки вертикально
нахилена ланка додаткового транспортера не за-
безпечує ефективного виносу домішок за межі
технологічного русла переміщення потоку корене-
плодів.

Також відома коренезбиральна машина (Авт.
св. СРСР № 1822650, кл. А01D27/04, 1993), яка

містить послідовно розташовані очисні вали, зава-
нтажувальний поздовжній прутковий транспортер і
вивантажувальний скребковий транспортер.

Недоліком такої машини є низька сепарація
коренеплодів від рослинних залишків і грудок віль-
ного та налиплого ґрунту, оскільки просипання
домішок між прутками вивантажувального скреб-
кового транспортера на зібрану частину поля є
незначним.

В основу винаходу покладена задача вдоско-
налення транспортно-сепаруючого пристрою, в
якому додаткове введення між завантажувальним
і вивантажувальним транспортерами поздовжньо-
го стрічкового транспортера та розташованого над
ним поперечного відвідного шнека забезпечує ви-
несення домішок за межі технологічної зони пере-
міщення коренеплодів і за рахунок нього покращу-
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ється сепарація буряків і, відповідно, знижуються
затрати на їхнє перевезення з поля і переробку.

Поставлена задача досягається за рахунок то-
го, що в транспортно-сепаруючому пристрої, що
містить послідовно розташовані очисні вали, зава-
нтажувальний поздовжній прутковий транспортер і
вивантажувальний скребковий транспортер, згідно
винаходу, вводиться те, що між завантажувальним
поздовжнім прутковим транспортером і виванта-
жувальним скребковим транспортером горизонта-
льно встановлений поздовжній стрічковий транс-
портер, над вивантажувальною зоною якого роз-
ташований поперечний відвідний шнек, причому
вивантажувальний скребковий транспортер вико-
наний із зовнішнім розташуванням скребків, а зі
сторони, протилежної до зони вивантаження, па-
ралельно до поздовжнього стрічкового транспор-
тера встановлений похилий щиток, або виванта-
жувальний скребковий транспортер, виконаний
кільцевим, із внутрішнім розташуванням скребків,
всередині якого встановлений похилий лоток, ви-
вантажувальна частина якого розташована у на-
копичувальному бункері, також поперечний відвід-
ний шнек встановлений з можливістю регулювання
зазору між його зовнішньою поверхнею обертання
і поверхнею полотна поздовжнього стрічкового
транспортера, а його робоча поверхня виконана у
вигляді встановленого на валу шнека гвинтового
ребра, до якого з обох боків закріплені еластичні
гвинтові накладки, а також вивантажувальна тор-
цева поверхня поперечного відвідного шнека змі-
щена відносно поверхні поздовжнього стрічкового
транспортера.

Транспортно-сепаруючий пристрій зображений
на фіг. 1, фіг. 2 - вигляд по А на фіг. 1, фіг. 3 - ви-
гляд по Б на фіг. 1, фіг. 4 - перетин по В-В на фіг.
3, фіг. 5 - варіант виконання завантажувального та
вивантажувального транспортерів, фіг. 6 - перетин
по Г-Г на фіг. 5.

Транспортно-сепаруючий пристрій містить по-
слідовно розташовані очисні вали 1, завантажува-
льний поздовжній прутковий транспортер 2 і вива-
нтажувальний скребковий транспортер 3. Між за-
вантажувальним поздовжнім прутковим транспор-
тером 2 і вивантажувальним скребковим транспо-
ртером 3 горизонтально встановлений поздовжній
стрічковий транспортер 4, над вивантажувальною
зоною якого розташований поперечний відвідний
шнек 5. Вивантажувальний скребковий транспор-
тер 3 може бути виконаний із зовнішнім розташу-
ванням скребків 6, а зі сторони, протилежної до
зони вивантаження, паралельно до поздовжнього
стрічковою транспортера 4 встановлений похилий
щиток 7 (фіг. 2, 3). Також вивантажувальний скре-
бковий транспортер 3 може бути виконаний кіль-
цевим (фіг. 6) із внутрішнім розташуванням скреб-
ків 8, всередині якого встановлений похилий лоток
9, вивантажувальна частина якого розташована у
накопичувальному бункері 10 (фіг. 5, 6). Попере-
чний відвідний шнек 5 встановлений з можливістю
регулювання зазору "S" (фіг. 1, 6) між його зовніш-
ньою поверхнею обертання і поверхнею полотна
поздовжнього стрічкового транспортера 4, а його

робоча поверхня виконана у вигляді встановлено-
го на валу шнека 5 гвинтового ребра 11, до якого з
обох боків закріплені еластичні гвинтові накладки
12. Вивантажувальна торцева поверхня попереч-
ного відвідного шнека 5 зміщена на величину "h"
відносно поверхні поздовжнього стрічкового транс-
портера 4.

Працює транспортно-сепаруючий пристрій на-
ступним чином.

Після основної сепарації очисними валами 1,
коренеплоди із рослинними залишками і грудками
ґрунту подаються на завантажувальний поздовж-
ній прутковий транспортер 2 і переміщаються на
поздовжній стрічковий транспортер 4. В процесі
переміщення коренеплоди, попадаючи в зону по-
перечного відвідного шнека 5, взаємодіють з його
еластичними гвинтовими накладками 12, які пере-
водять їх на вивантажувальний скребковий транс-
портер 3. При цьому, рослинні залишки та грудки
ґрунту, через наявність зазору "S", виносяться на
зібрану частину поля, що покращує сепарацію ко-
ренеплодів. У випадку застосування зовнішнього
розташування скребків 6 на вивантажувальному
транспортері 3 коренеплоди попередньо взаємо-
діють з похилим щитком 7, по якому скочуються на
транспортер 3 (фіг. 3). У випадку застосування
кільцевого вивантажувального скребкового транс-
портера 3 з внутрішнім розташування скребків 8
коренеплоди скребками 8 піднімаються в зону по-
хилого лотка 9 і під дією сили земного тяжіння
спадають на нього, звідки попадають у накопичу-
вальний бункер 10.

В залежності від врожайності коренеплодів
відбувається регулювання зазору "S" шляхом під-
німання або опускання поперечного відвідного
шнека 5 над поздовжнім стрічковим транспорте-
ром 4. В процесі роботи необхідно встановлювати
максимально можливу величину зазору "S", через
який походять домішки та, відповідно, покращу-
ється сепарація коренеплодів. Мінімально припус-
тимий зазор "S", згідно агровимог, повинен скла-
дати 40 мм.

Застосування еластичних гвинтових накладок
12 на гвинтовому ребрі 11 шнека 5 забезпечує
зменшення пошкоджень коренеплодів при їх від-
веденні на вивантажувальний скребковий транс-
портер 3.

Зміщення (величина "h") вивантажувальної
торцевої поверхні поперечного відвідного шнека 5
відносно поверхні поздовжнього стрічкового транс-
портера 4 забезпечує гарантований відвід корене-
плодів на вивантажувальний скребковий транспо-
ртер 3.

В порівнянні з аналогом і прототипом запропо-
нований транспортно-сепаруючий пристрій харак-
теризується вищими очисними властивостями,
оскільки при переміщенні на поверхні поздовжньо-
го стрічкового транспортера 4, в основному, домі-
шки розташовуються знизу а коренеплоди зверху.
Це забезпечує відвід коренеплодів шнеком 5  на
вивантажувальний скребковий транспортер 3, а
домішки через зазор "S" виносяться на зібрану
частину поля.
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