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(57) 1. Пристрій для пневматичної подачі матеріа-
лу у пневмотранспортну систему, що містить вен-
тилятор, встановлений у корпусі, приймальну ка-

меру і змішувальну камеру, фланці для з'єднання з
джерелом подачі матеріалу із вказаною системою,
який відрізняється тим, що приймальна камера
утворена порожнистою віссю вентилятора, який
виконаний осьовим, і закінчується у вершині кону-
сною воронкою, утворюючи камеру змішування,
сполучену з корпусом вентилятора.
2. Пристрій по п.  1, який відрізняється тим,  що у
порожнистої осі вентилятора, з боку всмоктування,
виконані радіальні отвори під кутом до зони всмок-
тування вентилятора.

Винахід відноситься до пневмотранспорту, зо-
крема до конструкції живлювачів пневмотранспор-
тних приладів і може бути використаний для ван-
тажно-розвантажувальних робіт при транспорту-
ванні сипких матеріалів.

Відомі шлюзові живлювачі мають корпус з за-
вантажувальним і розвантажувальним отворами і
встановлений у ньому на горизонтальному валу
крильчатий ротор.

Відомі камерні живлювачі мають приймальну
воронку і дві камери, з по черзі спрацьовуючими
перепускними клапанами, трубопровід стисненого
повітря і обертаюче крильчате колесо.

Недоліком даного пристрою є порційність за-
вантаження пневмотранспорту, отже, нерівномір-
ність транспортування, що погіршує показники
якості технологічної лінії, а також ускладнення
конструкції (див.: А.с. № 1368236 В65G53/46).

Найбільш близьким до пристрою за винаходом
є пристрій для пневматичної подачі матеріалу у
пневмотранспортну систему, що має вентилятор,
встановлений у корпус, приймальну камеру, змі-
шувальну камеру, фланці для з'єднання з джере-
лом подачі матеріалу (див.: Патент США 3726441
кл. А01С15/04,1973).

Недоліком вказаного пристрою є ускладнення
конструкції, велика металомісткість.

Задачею винаходу є удосконалення конструк-
ції пристрою для пневматичної подачі матеріалу у
пневмотранспортну систему, в якому приймальна
камера поєднана з порожнистою віссю вентилято-
ру, а корпус виконаний у вигляді конусної воронки,
вершина якої утворює камеру змішування, причо-
му в порожнистій осі вентилятора, з боку всмокту-
вання, виконані отвори, що забезпечують рівномі-

рне завантаження нагнітального пневмопроводу і
стабільність коефіцієнта масової концентрації су-
міші, а також утворюється додаткове розрідження,
що забезпечує ще більший вакуум на всмоктуванні
і, за рахунок цього підвищується продуктивність,
знижується металомісткість і енергоємність техно-
логічного процесу, зарощується конструкція.

Поставлена задача вирішується тим, що при-
стрій для пневматичної подачі матеріалу у пнев-
мотранспортну систему утримує вентилятор, вста-
новлений у корпусі приймальної і змішувальної
камери, фланці для з'єднання з джерелом подачі
матеріалу із вказаною системою згідно винаходу,
приймальна камера виконана у вигляді порожнис-
тої осі вентилятора, а корпус у вигляді конусної
воронки, вершина якої утворює камеру змішу-
вання.

Поставлена задача вирішується також тим, що
у порожнистій осі вентилятора, з боку всмоктуван-
ня виконані радіальні отвори, під кутом до зони
всмоктування вентилятора.

Виконання приймальної камери у вигляді по-
рожнистої осі вентилятора, корпуса у вигляді во-
ронки, вершина якої утворює камеру змішування,
який є також і корпусом вентилятора, дозволяє
значно поліпшити якість технологічного процесу за
рахунок рівномірного завантаження, нагнітального
пневмопроводу і стабільність коефіцієнта масової
концентрації суміші. При стабільному його значен-
ні значно зменшується можливість утворення тех-
нологічних "завалів" транспортованого матеріалу.
Знижується також металомісткість і енергоємність,
спрощується конструкція.

За рахунок радіальних отворів утворюється
додаткове розрідження у приймальній камері, що
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забезпечує більш якісне заповнення її транспорто-
ваним матеріалом.

На фігурі зображений пристрій для пневмати-
чної подачі матеріалу.

Пропонований пристрій складається з корпу-
су 1,  виконаного у вигляді конусної воронки 2,  ве-
ршина якої закінчується змішувальною камерою 3.
На стояках 4 закріплена приймальна камера 5,
виконана у вигляді труби, яка входить одним кін-
цем у змішувальну камеру 3 і служить віссю для
осьового вентилятора 6, який складається з втул-
ки 7 та лопатей 8. Втулка 7 монтується на прийма-
льну камеру 5 на двох підшипниках 9. Втулка 7 по
зовнішній поверхні з одного боку має привідний
шків 10.

На боковій поверхні труби приймальної каме-
ри 5, а також втулки 7 в зоні корпусу вентилятора
виконані наскрізні радіальні отвори 11, нахилені
під радіальним кутом до всмоктувальної зони вен-
тилятора 6.

На торцевій поверхні корпусу осьового венти-
лятора 6 з боку всмоктування виконана шайба 12.
Приймальна камера 5 і змішувальна камера 3 за-
кінчуються фланцями 13 і 14. На кінці труби 15
змонтована регулююча насадка 16.

Робота пропонованого пристрою полягає у на-
ступному.

Пристрій монтується в систему пневмотранс-
порту на фланці 13 і 14. Привідний шків 10 завдяки

пасовій передачі з'єднується з електродвигуном.
Включається електродвигун, який обертає венти-
лятор 6, який створює повітряний потік: під тиском
в змішувальній камері 3 і, всмоктуючий в прийма-
льній камері 5. Крім цього, розрідження в прийма-
льній камері 5 створюється за рахунок всмокту-
вання повітря через радіальні отвори 11.

За рахунок ежекції стиснене повітря, проходя-
чи через звужувальну конусну воронку 2 створює
розрідження у трубопроводі приймальної каме-
ри 5.

В наслідок розрідження частки транспортова-
ного продукту заповнюють приймальну камеру 5 і,
рухаючись по ній, надходять у змішувальну каме-
ру 3, де захоплюються стисненим повітрям, потра-
пляють в нагнітальну систему і транспортуються
до місця вивантаження.

На вентиляторі 6  з боку всмоктування,  з зов-
нішнього боку є захисна шайба 12, яка перешко-
джає забору повітря з зовнішнього середовища
для підвищення розрідження в приймальній ка-
мері.

Насадка 16, виконана по зовнішній поверхні в
вигляді конусу, регулює зазор між корпусом венти-
лятора і трубою, збільшуючи або зменшуючи, за
рахунок ежекції, розрідження в приймальній ка-
мері.
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