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Запропоновано нову схему натяжного пристрою пластинчастого живильника, яка 

дозволяє швидко робити монтажний натяг, автоматично підтримувати його протягом 

тривалого часу і за короткий час послабляти тяговий орган. 

 

Розробка належить до натяжних пристроїв, які використовуються в різноманітних 

транспортних установках безперервної дії з гнучким тяговим органом. 

Натяжний пристрій [2] складається з натяжного барабану 1, змонтований на осі 2, 

встановлений на підшипниках3,корпуси 4 яких виконані у вигляді роликів. На їх зовнішній 

поверхні виконані кільцеві пояски 5 з канавками 6 під троси 7. Корпуси 4 підпишипників 3 

встановлені на направляючих 8, які мають впадини під кільцеві пояски 5. Троси 7 закріплені 

одними кінцями 9 на рамі 10, перекинуті через корпуси 4, систему блоків, та іншими своїми 

кінцями закріплені на вантажі 11 (рис. 1, рис. 2). 

 
Рис. 1 Натяжний пристрій загальний вид 

 
Рис. 2 Розріз А-А на рис. 1 
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В основу пропонованої конструкції задачу вдосконалити натяжний пристрій 

пластинчастого живильника (рис. 3), у якій її нове конструктивне виконання забезпечує 

можливість швидко робити монтажний натяг, автоматично підтримувати його протягом 

тривалого часу і за короткий час послабляти тяговий орган. 

 
Рис. 3 Модернізований натяжний пристрій 

 

Удосконалений натяжний пристрій пластинчастого живильника працює таким способом. 

Вантаж 1 на важіль 2 впливає через собачку 3 на храпове колесо 4 барабану 5, тому 

послаблення,яке виникає при зношенні крокового органу, автоматично вибирається. Завдяки 

великій різниці радіусу барабану та радіусу прикладеної сили (вантажу),який рівний довжині 

важеля  

З даної модернізації бачимо, що проблема демонтажу натяжного пристрою вирішується 

шляхом установки замість вантажу храпового колеса. . До храпового колеса, який вільно 

обертається навколо осі, прикріплений важіль. На важелі насаджений вантаж, який 

переміщується  по важелі і фіксується у будь-якому положенні за допомогою фіксатору.  

Проведені параметричні і кінематичні розрахунки підтверджують можливість заміни 

вантажу (рис. 1) на храпове колесо з важелем. Це яка дозволяє швидко робити монтажний 

натяг, автоматично підтримувати його протягом тривалого часу і за короткий час послабляти 

тяговий орган. 
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