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(57) Пристрій безперервної дії для відокремлення
важких домішок від корене-, бульбоплодів в потоці
рідини, що складається з перфорованого бараба-
на, укріпленого на валу за допомогою спиць з при-

водом для обертання і встановленого в півцилінд-
ричний корпус, причому на зовнішній і внутрішній
поверхні барабана закріплені стрічкові нитки шне-
ка, а з боку руху потоку рідини і корене-, бульбо-
плодів до барабана співвісно прикріплене колесо
для приймання і вивантаження домішок, яке має
кармани, що з'єднані отворами з зовнішньою і вну-
трішньою порожниною барабана, причому кільце-
вий приймач з карманами одночасно є і виванта-
жувачем домішок у лоток, який відрізняється тим,
що до стрічкових ниток шнека на зовнішній повер-
хні перфорованого барабана прикріплений елас-
тичний ущільнювач.

Корисна модель належить до обладнання
безперервної дії для відокремлення важких домі-
шок від коренеплодів в потоці рідини. Найбільше
використання корисна модель може найти для
очищення коренеплодів (буряка, картоплі) від важ-
ких домішок в бурякоцукровому, картоплекрахма-
льному виробництвах.

За прототип прийнятий пристрій безперервної
дії для відокремлення важких домішок від корене-,
бульбоплодів в потоці рідини (Мирончук В.Г., Гу-
лий І.С., Пушанко М.М., та ін. Обладнання підпри-
ємств переробної та харчової промисловості / За
ред. Мирончука В.Г. Підручник. - Вінниця: Нова
книга, 2007. - 648с.) який являє собою перфорова-
ний барабан, установлений в напівциліндричний
корпус, причому на зовнішній і внутрішній поверхні
барабана закріплені стрічкові нитки шнека. З боку
руху суміші до барабана співвісно прикріплене
колесо для приймання і вивантаження домішок яке
має не менше два кармани. Обидва кармани з'єд-
нані отворами з зовнішньою і внутрішньою порож-
ниною барабана. Кільцевий приймальник з карма-
нами одночасно є і вивантажувачем домішок у
лоток.

Барабан вловлювача закріплений на валу,
опертому на два підшипника, за допомогою шпиць
і приводиться в рух від електродвигуна, клинопа-
сової передачі, редуктора і зірочки, яка входить в

зчеплення з закріпленим на барабані роликово-
втулковим ланцюгом, що виконує роль вінцевої
шестерні.

Недоліком конструкції прототипу є те , що між
зовнішнім стрічковим витком шнека і циліндричним
корпусом камнеуловлювача є значний зазор Він
виконується по конструктивним вимогам для ви-
ключення заклинювання перфорованого барабана
при його обертанні. Це призводить до перетоку
частини рідини по цьому зазору, що погіршує гід-
родинаміку камнеуловлювача і, як наслідок погір-
шується вловлювання важких домішок в потоку
рідини. В основу корисної моделі поставлена за-
дача вдосконалення пристрою безперервної дії
для відокремлення важких домішок від корене-
бульбоплодів в потоці рідини шляхом встановлен-
ня на зовнішні стрічкові нитки шнека еластичного
ущільнювача, який ліквідує перетік частини рідини
через зазори між корпусом камнеуловлювача і
перфорованим барабаном, що дозволить забез-
печити краще уловлювання важких домішок вна-
слідок покращення гідродинамічних умов.

Пристрій безперервної дії для відокремлення
важких домішок від корене- бульбоплодів в потоці
рідини, що складається з перфорованого бараба-
на, укріпленого на валу за допомогою спиць з при-
водом для обертання і встановленого в напівцилі-
ндричний корпус, причому на зовнішній і
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внутрішній поверхні барабана закріплені стрічкові
нитки шнека, а з боку руху потоку рідини і корене-,
бульбоплодів до барабана співвісно прикріплене
колесо для приймання і вивантаження домішок яке
має кармани, що з'єднані отворами з зовнішньою і
внутрішньою порожниною барабана, причому кі-
льцевий приймальник з карманами одночасно є і
вивантажувачем домішок у лоток

Згідно корисної моделі до стрічкових ниток
шнека на зовнішній поверхні перфорованого ба-
рабана прикріплений еластичний ущільнювач.

Причинно-наслідковий зв'язок між запропоно-
ваними ознаками і технічним результатом полягає
в наступному. Ліквідація зазорів між зовнішніми
витками шнека і корпусом камнеуловлювача спри-
яє тому, що вся рідина, яка протікає через улов-
лювач, використовується самим раціональним
способом підтриманню найкращої гідродинамічної
обстановки в уловлювачі. Це значить, що для да-
ного випадку буде спостерігатися і найкращий
ефект уловлювання домішок з потоку рідини.

На Фіг.1 зображений поздовжній переріз при-
строю безперервної дії для відокремлення важких
домішок від корене-, бульбоплодів в потоці рідини,
на Фіг.2 вид спереду уловлювача, на Фіг.3 переріз
колеса для відокремлення і вивантаження домі-
шок, на Фіг.4 показано кріплення еластичного
елементу до стрічкових ниток шнека на зовнішній
поверхні перфорованого барабана.

Пристрій безперервної дії для відокремлення
важких домішок від корене-, бульбоплодів в потоці
рідини являє собою перфорований барабан 1, на
зовнішній поверхні якого закріплені стрічкові нитки
шнека 2, а на внутрішній - нитки 3. З боку руху бу-
ряководяної суміші до барабана прикріплений кі-
льцевий приймальник 4, який має два кармани 5 і
6. Обидва кармани з'єднані отворами з зовніш-
ньою 7 і внутрішньою 8 порожнинами барабана.
Кільцевий приймальник з карманами одночасно с і
піднімачем для вилучення уловлених домішок з
потоку в лоток 9.

Барабан вловлювача закріплений на валу 10
за допомогою шпиць 11. Вал опирається на два
підшипники 12. На зовнішній поверхні барабана
закріплений роликово-втулковий ланцюг 13, що
виконує роль вінцевої шестерні. Вловлювач при-
водиться в рух від приводу 14, що включає елект-
родвигун, клинопасову передачу, редуктор і зіроч-
ку.

До стрічкових ниток шнека 2, що знаходяться
на зовнішній поверхні перфорованого барабана 1
прикріплений еластичний ущільнювач 15 (Фіг.4).
Еластичним ущільнювачем може бути вирізана
полоса із гумової транспортерної стрічка, то що.

Пристрій безперервної дії для відокремлення
важких домішок від корене-, бульбоплодів в потоці
рідини працює наступним чином. Суміш води і ко-
ренеплодів разом з домішками, рухаючись по гід-
ротранспортеру, потрапляє на внутрішню поверх-
ню перфорованого барабана. Завдяки зменшенню
швидкості потоку в каменевловлювачі важкі домі-
шки осідають на внутрішній поверхні барабана 1, а
коренеплоди, знаходячись у зваженому стані, ру-

хаються далі. При обертанні барабана внутрішні
нитки шнека 3  переміщують великі важкі домішки
(камінці) проти потоку суміші коренеплодів і води
до розширеної частини барабана. Одночасно зов-
нішні нитки шнека 2 з прикріпленими до нього ела-
стичними елементами 15 транспортують до роз-
ширеної частини барабана дрібні домішки (пісок),
що проникли через отвори його і осіли на дні кор-
пусу каменевловлювача.

Кармани 5 і 6, що обертаються разом з бара-
баном, почергово занурюються і виходять з зали-
тої водою частини барабана каменевловлювача.
При цьому в кармани через зовнішні отвори 7 по-
трапляє пісок, що осів на дні корпусу каменевлов-
лювача, а через отвори 8 - камінці, що осіли на
внутрішній поверхні барабана.

При обертанні барабана вода проходить через
напівкільцевий рукав кармана і викидається фон-
таном у внутрішню частину каменевловлювача
через отвір 8. Завдяки висхідному потоку води
коренеплоди не можуть осідати в карманах каме-
невловлювача. При подальшому обертанні бара-
бана камінці і пісок піднімаються вгору , висипа-
ються на лоток 9 і виводяться.

Ефект уловлювання домішок в великій мірі за-
лежить від гідродинамічних умов, які створюються
в каменевловлювачах при протіканні буряководя-
ної суміші. У випадку, коли є значні зазори між
корпусом і барабаном каменевловлювача частина
води протікає скрізь них а коренеплоди опуска-
ються нижче на дно і стримуються внутрішніми
витками шнека. Збільшується гідродинамічний опір
каменевловлювача, зменшується швидкість вихід-
ного потоку води з викидних карманів і можливий
провал туди коренеплодів. Єфективність камнеу-
ловлювача знижується.

Особливо важливо ліквідувати зазори і перетік
рідини через них при невеликій кількості транспор-
туючої води. З однієї сторони, конструктивний за-
зор між зовнішніми нитками шнека і циліндричним
корпусом необхідний для зменшення вірогідності
заклинювання обертанню барабана при попаданні
в нього камінців, а з другої сторони через зазор
перетікає частина води. У випадку, якщо цей зазор
ліквідується шляхом встановлення еластичного
елементу, то вирішуються ці дві взаємно протиле-
жні умови. Якщо навіть в зазор між перфорованим
барабаном і корпусом каменевловлювача попав
інородний твердий предмет (наприклад камінь) то
при обертанні барабана еластичний елемент ли-
ше змінить свою форму, а після проходження цьо-
го предмету знову прийме свою первісну форму.
При цьому еластичний елемент між зовнішніми
витками шнека і корпусом барабана виконує свою і
другу функцію: ліквідує зазор для байпасного пе-
ретоку рідини, яка не приймає участі в роботі камі-
неуловлювача.

Технічний результат полягає в можливості збі-
льшити ефективність уловлювання важких домі-
шок внаслідок стабілізації гідродинаміки потоку
при ліквідації байпасних потоків рідини між корпу-
сом камнеуловлювача і зовнішніми витками шнека
перфорованого барабана.
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