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ТРАНСПОРТЕР

Винахід відноситься до галузі підйомно-транспортного мавиш
будування і може бути застосований для транспортування сипучі
матеріалів*

Відомий гнучкий інековий конвейєр, який складається з бункі
ра, направляючого гнучкого кожуха, в якому розташований гвинтові
живильник, до якого кріпиться гнучка полосова спіраль, закріплеі
до гвинтового валу, виконаному у вигляді ланцюгових шарнірні
з'єднань (ft.С, СРСР N13844992, кл. В656 33/І6, Бюл. N12, 1988р.
Аналог.

Недоліком відомого конвейєра є ненадійність в роботі і низ
ка довговічність робочого органу, яка визначається тим, цо п
передачі крутного моменту ланки ланцюга ковзають одна віднос
одної, інтенсивно зношуючись, а суцільна полосова спіраль в мі
цях згину, обертаючись швидко руйнується від циклічних знакопер
мінних навантажень. При цьому основним недоліком такого конвейє
є його конструктивна складність.

Також відомий гнучкий гвинтовий конвейєр, чо складається
бункера, з'єднаного з направляючим гнучким кожухом,в якому розт
жований живильник, виконаний у вигляді гвинтового валу, до яка
кріпиться робочий орган, виконаний у вигляді иарнірних з'єднай
які представляють собою кінематично з'єднані скручені пласт*
(ft.C. СРСР N1660408, кл. B65G 33/16, 32/26, Бил.К26, І99ір.).
Прототип.

Недоліком прототипу є складність конструкції, а також неї
дійність в роботі І низька довговічність. Ненадійність валу ві
начається тим, *о скручені пластини розташовані по централы
осі робочого органу 1 місця їх шарнірних з'єднань також. Ц<
свою чергу призводить до великих зусиль при передачі крутного і
менту, оскільки плече сили - мінімальне. Застосування суцільі



полосової спіралі призводить до 11 швидкого руйнування при робот
конвейєра на криволінійних трасах, так як обертаючись, на мали'
радіусах кривизни, спіраль швидко руйнується від циклічних знако
перемінних навантажень.

В основу винаходу поставлена задача вдосконалення транспор
тера, в якому розташуванням по колу кожуха вібраційних пруткови
елементів забезпечується подача матеріалу при мінімальних сила
тертя матеріалу з кожухом і за рахунок суттєво спрощується консі
рукція транспортера і відповідно його собівартість.

Поставлена задача вирішується тин, що в транспортері,що міс
тить бункер, з'єднаний з направляючим кожухом, в якому розташаве
ний живильник, згідно винаходу вводиться те, що по колу направл!
ючого кожуха розташовані пруткові вібраційні елементи, з'єднаї
з механізмом вібрації, а пруткові вібраційні елементи виконані
вигляді прутків, вільні кінці яких розташовані за межами напра
лаючого кожуха і підтиснуті пружинами, причому механізм вібрац
розташований зі сторони живильника і виконаний у вигляді поворо
ного копіра, торцева поверхня якого контактує з роликами, вст
новленими на кінцях прутків; також механізм вібрації може викон
ватись у вигляді пневмоциліндрів або електромагнітів, а живильн
виконується у вигляді гвинтового валу або поршневим.

Суттєві ознаки формули винаходу направлені на спрощення кс
струкції транспортера.

Транспортер зображений на фіг.і, фіг.2 - перетин по А-А
фіг.1., на фіг.З зображений механізм вібрації у вигляді поворї
ногр копіра, на фіг»4 зображений механізм вібрації у ВИГЛІ

пневмоциліндрів, на Фіг.5 зображений механізм вібрації у виглі
електромагнітів, на Фіг.6 зображений транспортер з живильником
вигляді гвинтового валу, на фіг.7 зображений транспортер з по
невим живильником.

Транспортер складається з бункера і, з'єднаного з направ
вчим кожухом 2, в якому розташований живильник 3. По колу напр
ляючого кожуха 2 розташовані пруткові вібраційні елементи 4,з'



нані з механізмом вібрації 5. Вібраційні елементи виконані у виг
ляді прутків б (фіг.З), вільні кінці яких розташовані за межам
направляючого кожуха 2 і підтиснуті пружинами 7. Механізм вібра
ції 5 розташований зі сторони живильника 3 і виконаний у виглед
поворотного копіра 8 (фіг.З), торцева поверхня якого контактує
роликами 9t встановленими на кінцях прутків б. Як варіант, мехг
нізм вібрації 5 мове виконуватись у вигляді пневмоциліндрів І
(фіг.4) або електромагнітів іі (фіг.5)» Іивильник 3 для пода*
сипучого матеріалу в направляючий кожух може виконуватись у виї
ляді гвинтового валу 12. (Фіг.6) або поршневим ІЗ (фіг .7).

Працює транспортер наступним чином»
Завантаження матеріалу здійснюється через бункер і, в зо

якого розташований живильник 3, котрий забезпечує подачу сипучо
матеріалу в направляючий кожух 2, Оскільки по колу направляючо
кожуха 2 розташовані пруткові вібраційні елементи 4 то це забе
печує постійне зрушення стиснутого потоку матеріалу, що призв
дить до зменшення сил тертя матеріалу з направляючим кожухом 2
відповідно його транспортування в зону вивантаження. Бібраційн
рух пруткам б (фіг.З) забезпечують пружини 7 та поворотний ь
пір 8, який взаємодіючи з роликами 9 призводить до деформаї
пружин 7 та зворотньо-поступального руху прутків б. Як варіа*
вібрацію пруткам 6 можуть надавати механізми вібрації виконані
вигляді пневмоциліндрів 10 (фіг,4) або електромагнітів 11 (фіг
Завантаження в направляючий кожух сипучого матеріалу можуть ;
безпечувати живильники гвинтового (фіг.6) або поршневого (фіг
типів.

Запропонований транспортер значно простіший у виготовленн
порівнянні з аналогом І прототипом, оскільки замість склад
гвинтових робочих органів застосовуються вібраційні прутки,
можна виготовляти із серійного прокату металургійних заводів.
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