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ПОЛОТНО ТРАНСПОРТЕРА

Винахід відносить до галузі сільськогосподарського машино-

будування, а саме до транспортуючих полотен для переміщення коре-

неплодів о

Відоме транспортуюче полотно (AC GFGP №23094, АОІД 33/08,

Бюл.№12, 1969р.), що містить бокові еластичні стрічки, з"еднанІ

поперечники ярутками, на яких через Фіксуючі скоби, що встановлені

на двох суміжних прутках, закріплені вертикальні скребки. Аналоге

Недолікоїл такого полотна є підвищені пошкодження коренепло-

дів, які під час транспортування попадають між краї веогикальних

активізаторїв І бокових щитків транспортерів.

Також відоме транспортуюче полотно (AG GPGP ІЬ 1724064, АОІД

17/10, 33/08, Ьюл. ІШ, 1992 p.), що містить бокові еластичні

стрічки з внутрішніми зачепами, з"еднанІ поперечними прутками, на

яких через Фіксуючі скоби, що встановлені на двох суміжних прут-

ках, закріплені вертикальні скребки, іірототял.

Недоліком такого полотна є підвищені пошкодження коренепло-

дів, які під час транспортування попадають між краї вертикальних

активїзаторів І бокових щитків транспортерів.

В основу винаходу покладена задача вдосконалення полотна тран-

спортера, в якому виконанням вертикальних скребків, верхня частина

яких нахилена в напрямку транспорт вання, а бокових похилими за-

безпечується гарантоване переміщення коренеплодів в центральній

частині полотна І за рахунок цього зменшуються пошкодження коре-

неплодів, а отже збільшується вихід цукристої маси.

Поставлена задача досягається за рахунок того, що в полотні

транспортера, що містить бокові еластичні стрічки з внутрішнії
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зачепами,  з"еднанІ поперечними  пруЕіпми,  на яких через "ікс/очі
скоэи, що встановлені на двох суміжних прутках,   закріплені ведаі-
кальні скреоки,  згідно винаходу вводиться те,  що вертикальні ск:ес
ЇСИ виконані ІІ-доді >но1 (Тюрми,  верхня частина яклх нахилене в сто-
рону напрямку транспортування,  причому бокові скребки , які   розта-
шовані зі сторони еластичних стрічон встановлені під гострим куга
до осі поперечних прутків.

ч

Полотно транспортера зображено на СЇІГЛ, п1гс2 -перегин яо А-

А на  c tlr . I,  ї їіг .3     -  вигляд по Ь на  air . І.
Полотно містить бокові еластичні стрічки І з внутрішніми

зачепами 2, які  з'єднані лолеречяиглй скреокзми 3. На скребках З
встановлені    ^Ікс.уючІ скоои 4,  на яких закріплені вертикальні П-
подІбнІ скребки  5, верхня частина яких нахилена в сторону напрям ку
транспортування. Бокові скребки 5, які    розташовані зі сторони
еластичних стрічок 1, встановлені під гострим   кутом  "с/-11 до осі
поперечних прутків З,

Працює полотно транспортера наступним ЧИЯом. Пои переміщенні н
полотна  (напрямок руху на cftlr.I вказаний стрілкою) вертикальні П-
подІбнІ скребки  5 забезпечують транспортування коренеплодів на
похилих участках в коренезбиральній машині . За  рахунок того,що
верхня частина скребків 5 нахилена в сторону транспортування
ймовірність перекочування    коренеплодів через вершини скребків 5
значно зменшується, І відповідно зменшується ступінь пошкодження

коренеплодів. Такок за рахунок того,що бокові скребки 5 розташо-
вуються зі сторони еластичних стрічок І під гострим кутом до осі
поперечних прутків 3 практично виключаються    защімяення коренепло-
дів,  а отже І їх травцуванд^ьйж
боками скребків 5 І боковими щит ками
транспортера  (
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Полотно транспортера
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