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НИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ

(57) Скребковий конвеєр, що містить привідну та
обвідну станції з натяжним барабаном і горизон-
тальні, нахилені та поворотні секції, в яких розта-
шований тяговий робочий орган зі скребками, який
відрізняється тим, що перед натяжним бараба-
ном по трасі тягового робочого органа встановле-
ний з можливістю регулювання напрямний бара-
бан.

Винахід відноситься до галузей різноманітні
технологічні процеси та піднімально-транспортне
машинобудування і забезпечує транспортування
сипких матеріалів.

Відомий скребковий конвеєр містить привідну
станцію та обвідну з натяжним барабаном станцію,
горизонтальні, нахилені та поворотні секції, в яких
розташований тяговий робочий орган зі скребками
(див. а.с. СРСР №1744008, кл. B65G19/14, бюл.
№24, 1992р.).

Недоліком відомого конвеєра є недостатня
надійність у роботі - великі ударні згинаючі сили на
скребки у зоні завантаження.

В основу винаходу покладена задача змен-
шення ударних сил у зоні завантаження та підви-
щення надійності роботи конвеєра шляхом вико-
нання в скребковому конвеєрі, що містить привідну
та обвідну, з натяжним барабаном, станції, гори-
зонтальні, нахилені та поворотні секції, в яких роз-
ташований тяговий робочий орган зі скребками,
причому, перед натяжним барабаном по трасі тя-
гового робочого органу встановлений з можливіс-
тю регулювання направляючий барабан, який ра-
зом з натяжним барабаном забезпечує
прямолінійну ділянку руху робочого органу в зоні
завантаження з кутом, більшим кута природного
відкоса вантажу.

Скребковий конвеєр складається з привідного
станції 1, натяжної станції, яка містить натяжний
барабан 2, з'єднаний з натяжним вантажем 3 че-
рез гнучкий елемент 4 (тросом), який огинає на-
правляючі ролики 5, 6. На привідну 1 та натяжну 2
станції натягнутий тяговий елемент 7 у вигляді

нескінченої стрічки, на якому кріпляться скребки 8.
Вздовж тягового елементу, який розміщений в
горизонтальних 9, нахилених 10, поворотних 11
секціях, розташовані з одного боку упорні ролики
12 та ролик підпружинення 13, а з другого - жолоб
14. Перед натяжним барабаном 2 з можливістю
регулювання встановлений направляючий бара-
бан 15, регульований гвинтом 16 та кулісою 17, що
утворює прямолінійну ділянку у зоні завантаження
під кутом, який більше кута природного відкоса
сипкого вантажу, розміщеного на ділянці між на-
правляючим барабаном та натяжним барабаном.

Процес транспортування здійснюється насту-
пним чином.

Тяговий елемент 7 зі скребками 8 приводиться
в рух привідною станцією 1. Скребки рухаються по
траєкторії через ролик підпружинення 13, направ-
ляючий барабан 15, який регулюється гвинтом 16 і
кулісою 17, та через упорні ролики 12, натяжний
барабан 2. Ударні навантаження на скребки зме-
ншуються за рахунок використання гнучкого еле-
менту 4, направляючих роликів 5, 6, натяжного
вантажу 3. У зоні між направляючим барабаном та
натяжним барабаном йде процес рівномірного
захоплення сипкого вантажу скребками і транспо-
ртування по жолобу 14 до зони вивантаження.

Заявлений скребковий конвеєр даної констру-
кції дозволяє збільшити надійність роботи за раху-
нок утворення прямолінійної ділянки у зоні заван-
таження під кутом, який більше кута природного
відкоса сипкого вантажу, розміщеного на ділянці
між направляючим барабаном та натяжним бара-
баном.
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