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Запропоновано варіант удосконалення конструкції пластинчатого живильника , яка
відрізняється тим , що привідна вал-зірочка виготовлена з чотирирядною схемою
розташування куркулів, структура кожної пари пластин грузонесущего полотна виконана
симетричною щодо осі конвеєра з виготовленням пластин лівого і правого виконання , що
приводить до підвищення надійності і довговічності.
Живильник - апарат, призначений для рівномірного живлення різних приймальних
пристроїв: дробарок, формувильних машин і ін.
Живильники застосовують як на технологічних, автомобільних виробництвах так і в
багатьох інших галузях.
За принципом дії робочих oрганів бувають такі живильники:
—
тягові (стрічкові, пластинчасті, ланцюгові);
—
обертові (гвинтові, тарілчасті, барабанні й лопатеві);
—
хитні (плунжерні, маятникові й кареткові) [1].
Живильники бувають важкого й нормального типів, а також горизонтальні й похилі (для
зменшення висоти бункерної установки) [2]. Живильники важкого типу можуть транспортувати
крупнокусковий матеріал розміром до 1300 мм, а нормального типу - до 500 мм.
Для рівномірної безперервної подачі кускових матеріалів з бункерів у технологічне
устаткування застосовують пластинчасті живильники, які мають настил, здатний витримати
велике навантаження й високу температуру насипного вантажу.
Недоліками пластинчастих живильникив є нерівномірність передачі крутного моменту і
динамічних навантажень від приводного вал-зірочки на пластини полотна живильника. Щоб
усунути ці недоліки пропонується розглянути дану конструкцію пластинчатого живильника
(Рис.1).

Рис.1. Конструкція пластинчатого живильника з привідним вал-зірочкою виготовленою з
чотирирядною схемою розташування куркулів
Пластинчастий конвеєр складається з рами 1, приводного вал-зірочки 2, натяжної станції
3, верхніх 4 і нижніх 5 опорних роликів, вертикально замкнутого грузонесущего полотна 6 і
пристрою 7 напрямку полотна. Вал-зірочка 2 виготовлена з чотирирядною схемою
розташування куркулів 8 (Рис.2). У найближчого аналога, що випускаються промисловістю,
пластинчастих конвеєрів - шестирядного схема.
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Рис.2. Вал-зірочка з чотирирядною схемою розташування куркулів
Вантажонесуче полотно 6 аналогів складається з шарнірно з'єднаних між собою пар
пластин, кожна з яких виконана уніфікованою, при цьому, оскільки борт у пластин виконаний
тільки з одного боку, структура, тобто з'єднання пластин лівого і правого ряду пальцями,
пропущеними в отворах вушок пластин (на кресленні не показані), виконано асиметрично. У
зачепленні кожної пари пластин і передачі їм крутного моменту при цьому беруть участь три
кулака 8 з шести куркулів шестирядного вал-зірочки 2, і передача зусилля F від вал-зірочки 2 на
пластини здійснюється нерівномірно - F3 ≠ F2≠ F1, що призводить до нестабільного осьовому
руху грузонесущего полотна 6, підвищеного одностороннього зносу осей, вушок пластин 9 і
куркулів 8 вал-зірочки 2.
Вантажонесуче полотно 6 запропонованого пластинчастого живильника складається з
невзаємозамінних пластин лівого і правого виконання, що відрізняються виконанням бортів
пластин полотна 6 з різного боку. За рахунок цього з'єднання пластин і здійснюється
симетрично щодо осі конвеєра, що забезпечує рівномірну передачу крутного моменту від всіх
чотирьох куркулів 8 чотирирядного вал-зірочки 2 на пластини. Це стабілізує осьовий рух
грузонесущего полотна 6 конвеєра і, відповідно, підвищує надійність і знижує витрати при
експлуатації пластинчастих конвеєрів або живильників [3].
Робота пластинчастого живильника здійснюється звичайним способом: привідна валзірочка 2 переміщує вантажонесучі полотно 6, яке транспортує крупнокусковой сипкий
матеріал, наприклад руду, від приймального бункера до дробарки (на кресленні не показані).
Пластинчастий живильник, що містить раму, встановлені на ній привідний вал-зірочку,
натяжну станцію, верхні і нижні опорні ролики і спирається на них вертикально-замкнутий
грузонесущим полотно з шарнірно з'єднаних у два ряди пластин, і пристрій напрямку полотна,
що відрізняється тим, що привідна вал -зірочка виготовлена з чотирирядною схемою
розташування куркулів. Структура кожної пари пластин грузонесущего полотна виконана
симетричною щодо осі конвеєра з виготовленням пластин лівого і правого виконання.
Запропонований варіант виконання конструкції пластинчастого живильника дозволяє
забезпечити його високу надійність і довговічність.
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