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ТЕХНОЛОГІЙ
(57) Стрічковий транспортер, що складається із
приводної й натяжної станцій, транспортуючої
стрічки, який відрізняється тим, що транспортую-
ча стрічка розміщена всередині напрямних труб.

Корисна модель відноситься до транспортую-
чих пристроїв, які використовуються для перемі-
щення насипного вантажу.

Відомий спосіб переміщення насипних ванта-
жів всередині труб за допомогою повітря (пневмо-
транспорт) (Сапронов А.Р. Технология сахарного
производства М.: Агропромиздат, 1986 - с.217).

У цьому випадку необхідно мати достатню кі-
лькість стисненого повітря (компресорну станцію),
а у випадку, коли вантаж, що транспортується,
неоднорідний і в ньому знаходяться часточки різ-
ної густини і його необхідно підняти на висоту, то
такий спосіб не застосовують.

Найбільш близьким до корисної моделі є стрі-
чковий транспортер, що складається із приводної
й натяжної станцій, транспортуючої стрічки, опор-
них роликів (Справочник механика сахарного за-
вода. Колесник Б.Г. и др. - М: 1983. - с. 198-214).
Знизу транспортуюча стрічка підтримується опор-
ними роликами. Опорні ролики робочої частини
транспортерної стрічки складаються в основному
із трьох окремих роликів, що обертаються в під-
шипниках кочення й утворюють жолобчасту форму
транспортерної стрічки, яка необхідна для транс-
портування насипного вантажу (щоб він не розси-
пався по бокам стрічки).

При розташуванні такого транспортера зовні
виробничих приміщень і споруд його необхідно
розташовувати в галереї, що захищає транспортер
і переміщуваний вантаж від несприятливих атмо-
сферних явищ (дощ,  сніг і т.д.)  і необхідної для
його обслуговування (в основному змащення, за-
міни підшипників опорних роликів). Наприклад, на
цукровому заводі, для транспортування жому в
силосну яму за виробничий сезон приблизно 3
місяці підшипники опорних роликів доводиться
міняти 2-3 рази.

Недоліком такого транспортера є недовговіч-
ність роботи опорних роликів, велика вартість об-

слуговуючих споруджень (галерей, площадок для
обслуговування і т.д.).

В основу корисної моделі поставлена задача
вдосконалення стрічкового транспортера, в якому
за рахунок того, що транспортуюча стрічка розмі-
щується в напрямних трубах, забезпечується мо-
жливість переміщення насипних вантажів при від-
сутності напрямних і підтримуючих роликів, і за
рахунок цього підвищується надійність роботи,
знижується вартість транспортера, а також змен-
шуються витрати часу на обслуговування.

Поставлена задача вирішується тим, що в
стрічковому транспортері, який складається із
приводної й натяжної станцій, транспортуючої
стрічки, згідно корисної моделі транспортуюча
стрічка розміщена всередині напрямних труб.

Причинно наслідковий зв'язок між запропоно-
ваними ознаками і технічним результатом полягає
в наступному. Розміщення всередині напрямних
труб транспортуючої стрічки дозволяє сформувати
її жолобчату форму, що необхідно для транспор-
тування насипного вантажу. Це дозволить пере-
міщувати вантаж без використання опорних роли-
ків а також галереї або другої споруди для захисту
вантажу від несприятливих погодних умов.

Таким чином, пропоновані ознаки в сполученні
з раніше відомими дозволяють одержати новий
позитивний ефект, що полягає в підвищенні надій-
ності роботи транспортера, здешевленні його
конструкції, а також витрат часу на обслуговуван-
ня. Це досягається завдяки тому, що транспорту-
юча стрічка розміщена усередині напрямних труб.

Оскільки вантаж, що транспортується, і сама
стрічка перебувають усередині напрямних труб, то
вони одночасно захищені від несприятливих атмо-
сферних явищ, вантаж не втрачає свій товарний
вигляд і властивості.

Так як опорні ролики і підшипники кочення від-
сутні, то заклинювання бути не може й надійність
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переміщення вантажів таким транспортером зрос-
тає,  також відпадає необхідність у будівництві га-
лереї й площадки для обслуговування роликів.
Тому при будівництві транспортера відбувається
значне зниження вартості й зменшення витрат
часу на обслуговування.

Для пояснення корисної моделі наведене гра-
фічне зображення Фіг.1, де показаний загальний
вигляд стрічкового транспортера а також розріз
Фіг.2, де показано положення транспортуючої стрі-
чки всередині напрямних труб.

Стрічковий транспортер складається із приво-
дної 1 і натяжної 2 станцій. Верхня робоча частина
стрічки 3 розміщена усередині напрямної труби 4,
а нижня частина стрічки, що робить холостий хід, у
нижній трубі 5. Для завантаження сипучого ванта-
жу є завантажувальний бункер 6, а для його при-
йому вивантажувальний бункер 7.

Працює транспортер у такий спосіб. Транспор-
туюча стрічка 3 приводиться в рух за допомогою
примусового обертання (від електродвигуна) при-
водного барабана і всередині напрямної труби 4
формується її жолобчаста форма. Сипучий вантаж
із завантажувального бункера 6 зсипається на
робочу частину транспортерної стрічки 3. Так як
транспортуюча стрічка приймає форму труби, то
вантаж, що переміщається нею не розсипається за
її межі. Вантаж транспортується до бункера 7 і
вивантажується. Частина стрічки, що робить холо-
стий хід попадає усередину напрямної труби 6 і
переміщається в зону завантаження для наступно-
го транспортування вантажу. При роботі транспор-
тера відбувається витяжка стрічки, тому її пері-

одично натягають за допомогою переміщення
барабана натяжної станції 2.

У запропонованому транспортері буде спосте-
рігатися підвищена витрата енергії на транспорту-
вання вантажу, ніж у звичайному стрічковому
транспортері з опорними роликами внаслідок за-
міни тертя катання у підшипниках на тертя ковзан-
ня між стрічкою й внутрішньою поверхнею труби.
Це тертя можна зменшити наприклад, якщо в зону
тертя подавати воду.

Однак, відсутність опорних роликів і підшипни-
ків дозволяє значно зменшити час на обслугову-
вання транспортера (змащення й заміну підшипни-
ків), що приведе до сумарного зниження вартості
транспортування вантажу таким транспортером.

Крім того, відпадає необхідність у будівництві
галереї у випадку розташування транспортера
зовні приміщень, що захищає транспортер і ван-
таж, що транспортується нею, від несприятливих
атмосферних явищ і служить для обслуговування
транспортера.

Перераховані переваги запропонованого стрі-
чкового транспортера дозволяють застосовувати
його для транспортування різних насипних ванта-
жів, особливо при необхідності транспортування їх
поза виробничими будинками й спорудами

Технічний результат від використання стрічко-
вого транспортера для транспортування насипно-
го вантажу полягає в можливості транспортування
його при значному зменшенні затрат на спору-
дження як самого транспортера так і галереї для
захисту вантажу від атмосферного впливу та об-
слуговування.
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