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Запропоновано модернізацію горизонтального ланцюгового конвеєру, яка полягає у 

зниженні матеріаломісткості та трудомісткості виготовлення напрямних конвеєра і 
зниження експлуатаційних витрат на їх заміну, підвищення ремонтопридатності. 

 
Горизонтальні ланцюгові конвеєри використовуються в багатьох галузях промисловості. 

Вони призначені для транспортування продуктів до потрібного місця. Агрегат не є досконалим. 
Одним з недоліків є напрямні, які мають досить складну форму поперечного перерізу, що 
робить виготовлення таких полімерних джгутів дуже дорогим. Також зазвичай ці напрямні 
кріпляться до нерозбірної рами конвеєра, що різко знижує ремонтопридатність при 
необхідності заміни зношених напрямних. Тому ця проблема актуальна і потребує вирішення. 

З даною метою було проведено патентний пошук, було використано бази патентів такі 
як: fips, epo, google patent. Серед переглянутих патентів було обрано найбільш раціональний. 
Для модернізації конвеєра був обраній патент [1]. Зазначена мета досягається тим, що напрямні, 
по яких ковзають ланцюга під час роботи конвеєра, являють собою полімерні джгути 
прямокутного перерізу. Джгути такого простого перетину найбільш дешеві у виготовленні. 
Болтове кріплення джгутів, вставлених в сталеві напрямні, робить зручними і нескладними їх 
установку і демонтаж. 

 
Рисунок 1 Модернізація ланцюгового конвеєра 

 
На прямокутній трубної балці 1, що входить в раму, змонтовано дві кінцеві зірочки 2, по 

дві пари відхиляють, дві головні зірочки (не показані). На цих та двох приводних зірочках (не 
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показані) натягнуті два багаторядні ланцюга 3, що виконують функцію тягового і одночасно 
грузонесучого елемента. Причому, вантажна гілка ланцюгів втулками або роликами (якщо 
ланцюг роликовий) лежить на напрямних 4, а неодружена захована в трубній балці 1. Напрямні 
4 являють собою полімерні джгути прямокутного перерізу. Вантаж 5 розташовується на піддоні 
6, який, у свою чергу, лежить на ланцюгах 3. Зверху до трубної балці 1 приєднані сталеві 
напрямні 7. Полімерні напрямні 4 вставлені в направляючі 7 і закріплені за допомогою 
болтового з'єднання . Причому отвори під болти в полімерних напрямних 4 ствердяться при їх 
установці в направляючі 7 по місцю. При цьому напрямні 7 виконують функцію технологічного 
кондуктора.  

В результаті модернізації досягається економія часу на ремонт і заміну напрямних, 
також досягається економія коштів на виготовлення напрямних для конвеєра, що дозволяє 
уникнути простою механізму на виробництві. 
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