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Корисна модель належить до галузі машинобудування, а саме до сільськогосподарської 
техніки. 

Як прототип вибрано валкову жатку зернозбиральних комбайнів, яка включає подільник, 
мотовило, основний різальний апарат, стрічкові транспортери, платформу, додатковий 
дисковий різальний апарат, протирізальну пластину (патент на корисну модель № 02220, опубл. 5 

25.07.2014 р. Б. №14). 
Недоліком даного прототипу є відсутність фіксації стебла при здійсненні розподілу зрізаної 

маси на колосову та стеблову частини. 
В основу корисної моделі поставлена задача: удосконалити конструкцію жатки для 

розподілу зрізаної маси на колосову та стеблову частини шляхом встановлення додаткового 10 

щіткового вала з приводом, що дає можливість здійснювати фіксацію та подачу зрізаної маси 
зернових культур до дискового ножа при відділенні колосової частини, підвищити 
продуктивність та зменшити втрати зерна. 

Поставлена задача вирішується тим, що на жатку для розподілу скошеної маси на зернову 
та стеблову частини, що включає подільник, платформу, мотовило, основний різальний апарат, 15 

стрічкові транспортери, додатковий дисковий різальний апарат, протирізальну пластину 
відповідно до пропонованої корисної моделі, встановлено щітковий вал з приводом, який 
закріплений на платформі жатки. 

Встановлення щіткового вала з приводом дає можливість удосконалити процес здійснення 
розподілу зрізаної маси зернових культур на колосову та стеблову частини, підвищити 20 

продуктивність та зменшити втрати зерна. 
Технічна суть і принцип дії запропонованої корисної моделі пояснюються кресленнями: 
на фіг. 1 зображено загальний вигляд жатки для розподілу скошеної маси на зернову та 

стеблову частини; 
на фіг. 2 - конструкція щіткового вала в перерізі. 25 

Жатка для розподілу скошеної маси на зернову та стеблову включає: подільник 1, мотовило 
2, основний різальний апарат 3, стрічкові транспортери 4, платформу 5, додатковий дисковий 
різальний апарат 6, щітковий вал 7, протирізальну пластину 8. 

Запропонована корисна модель працює таким чином. 
При скошуванні зернових культур мотовило 2 підводить зерностеблову масу до основного 30 

різального апарата 3, рослини зрізуються та укладаються на стрічкові транспортери 4, якими 
зерностеблова маса підводиться до щіткового вала 7, який забезпечує подачу зрізаних рослин 
та їх фіксацію в момент різання дисковим різальним апаратом 6 з протирізальною пластиною 8, 
де здійснюється розподіл скошеної маси на колосову 9 та стеблову 10 частини. Колосова 
частина 9 поступає до приймальної камери 11 комбайна, а стеблова 10 переміщується 35 

стрічковими транспортерами 4 та укладається у валок 12. Конструктивно щітковий вал 7 
складається з основної частини 13 з закріпленими на ній по периметру щітками 14.  
 

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 40 

Жатка для розподілу скошеної маси на зернову та стеблову, що включає платформу, мотовило, 
основний різальний апарат, стрічкові транспортери, яка відрізняється тим, що щітковий вал з 
приводом встановлено на платформі жатки. 
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