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Причіпна збиральна машина містить раму, двобарабанний обчісуючий пристрій, скребковий 
транспортер та пневмотранспортер, механізм розподілу потоку вороху. В зоні 
пневмотранспортера пневмоканал виконано у формі круглого перерізу та встановлено 
механізм розподілу потоку вороху.  

 

(21) Номер заявки: u 2020 04981 

(22) Дата подання заявки: 03.08.2020 

(24) Дата, з якої є чинними 
права інтелектуальної 
власності: 

21.01.2021 

(46) Публікація відомостей 
про державну 
реєстрацію: 

20.01.2021, Бюл.№ 3 

 

(72) Винахідник(и): 
Головльов Віктор Андрійович (UA), 
Леженкін Олександр Миколайович (UA) 

(73) Володілець (володільці): 
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО, 

пр. Б. Хмельницького, 18, м. Мелітополь, 
Запорізька обл., 72312 (UA) 

 



UA   146091   U 

 

 



UA   146091   U 

1 

Корисна модель належить до сільськогосподарського машинобудування, зокрема до 
конструкцій зернозбиральних машин, може бути використана в причіпних збиральних машинах 
для обчісування зернових культур і подачі обчісаного вороха у транспортний засіб. 

За аналог вибраний (Патент № 98161, Україна МПК А01D 41/08 "Причіпна збиральна 
машина" Опубл. 27.04.2015, Бюлетень № 8), що містить раму, двобарабанний обчісуючий 5 

пристрій, скребковий транспортер та пневмотранспортер. 
Недоліком конструкції даної машини є прямокутна форма пневмоканалу 

пневмотранспортера, який в порівнянні з круглою має нижчий ККД, а також ручне керування 
регульованого козирка для зміни траєкторії руху обчісаного вороху. 

В основу корисної моделі поставлена задача підвищення ефективності збиральної машини, 10 

зменшення витрат енергії на транспортування обчісаного вороху у причіп, а також покращення 
рівномірності заповнення причепу шляхом встановлення механізму розподілу потоку вороху і 
виконання пневмоканалу у формі круглого перерізу.  

Поставлена задача вирішується тим, що причіпна збиральна машина містить раму, 
двобарабанний обчісуючий пристрій, скребковий транспортер та пневмотранспортер, механізм 15 

розподілу потоку вороху. В зоні пневмотранспортеру пневмоканал виконано у формі круглого 
перерізу та встановлено механізм розподілу потоку вороху. 

Суть корисної моделі пояснюється на кресленнях на фіг.1,2, 3. 
Зображений загальний вигляд збиральної машини (фіг.1). 
Запропонована причіпна збиральна машина включає ходову частину, обчісуючий пристрій, 20 

транспортер вороху, пневмотранспортер, механізм розподілу потоку вороху. 
Ходова частина включає (фіг.2) раму 1, два пневматичних колеса 2, сницю 3 для з'єднання 4 

з трактором і сергу 5 для з'єднання з дишлом 6 причепа-візка 7. 
На рамі змонтований обчісуючий пристрій, який складається з двох обчісуючих барабанів 8, 

9, які встановлено паралельно один до одного, але на різній висоті кожуха 10. 25 

Скребковий транспортер включає ведучу 11 і ведену 12 зірочки, скребковий ланцюг 13. 
Пневмотранспортер складається з пневмоканалу 15 та відцентрового вентилятору 14. 
Механізм розподілу потоку вороху складається з рухомого козирка 16, привідного кулачку 17 

та зворотної пружини 18 (фіг.3). 
Привід механізмів виконується від валу відбору потужності трактора 4. 30 

Технологічний процес протікає наступним чином. 
При русі по полі причіпний збиральний агрегат обчісує колоски рослин за допомогою 

обчісуючих барабанів 8, 9 і подає обчісаний ворох да скребкового транспортеру, який подає 
його до пневмотранспортера, звідки він потрапляє до причепу скрізь механізм розподілу потоку 
вороху. Механізм розподілу потоку змінює траєкторію руху вороху автоматично, за допомогою 35 

рухомого козирка 16, котрий приводиться в рух від кулачка 17 і зворотної пружини 18 по заданій 
траєкторії.  

 
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 

 40 

Причіпна збиральна машина, що містить раму, двобарабанний обчісуючий пристрій, скребковий 
транспортер та пневмотранспортер, механізм розподілу потоку вороху, яка відрізняється тим, 
що в зоні пневмотранспортера пневмоканал виконано у формі круглого перерізу та встановлено 
механізм розподілу потоку вороху. 
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