
COMPONENȚĂ:
Problema teh i ă pe care o rezolvă i ve ția o stă în realizarea unui subansamblu versatil care poate fi convertit sub forma unor palete (fig.2), a unui agitator

(fig.3) sau a unei spire elicoidale cu pas variabil (fig.4), montate pe un ax în interiorul unei site cilindrice rotative, ce se vor roti în sens invers rotirii sitei, în vederea

reșterii turației sitei (în cazul paletelor), a eli i ării efectului de nucleu de repaus, de separare din masa de se i țe i trodusă în sită a se i țelor bune de se ă at
sau ă i at, lăsâ d pe sită doar se i țele cu diametrul mai mare decât al orificiilor sitei, conducând la reșterea randamentelor și a apa ităților de urățire a sitelor.

Elementul spiră pentru site cilindrice, conform invenției, este format dintr-o u șă (A) (fig.1.b), cu diametrul interior (d), diametrul exterior (d1), lăți e (b), și
găurile filetate 3 x M, în care sunt fixate prin î șuru are o serie de tije (B), pe care se o tează corpul paletă (C) (fig.1c) și clapeta (E) (fig.1d), având posibilitatea

realizării între ele a unghiului α, variabil între 90º-180º, și reglate pe verti ală, în vederea realizării diametrului (D), cu ajutorul piulițelor (F), ducând la realizarea unui

spațiu optim între elementele spirei și suprafața i terioară a sitei cilindrice. Me ți erea elementelor în pozițiile dorite se face cu ajutorul șuru urilor (G) (fig.1a).

Fig.2 - Paletă
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AVANTAJE:

❑ posibilitatea o tării elementelor spiră în diferite moduri, în fu ție de e esități, o ți â d forma unor palete (fig.2), a unui agitator (fig.3) sau a unei spire cu pas

variabil (fig.4);

❑ posibilitatea î u ătățirii separării din masa de se i țe i trodusă în sită, a se i țelor bune de se ă at sau ă i at prin realizarea unor spații între elemente (fig.4);

❑ posibilitatea eli i ării din sită a se i țelor urățate, prin utilizarea unui pas variabil al spirei, lăsâ d pe sită doar se i țele și i puritățile cu diametrul mai mare

decât al orificiilor sitei, în vederea separării mai rapide, ducând la reșterea randamentelor și a apa ităților de urățire (fig.4);

❑ posibilitatea de ărire a turației sitei cu păstrarea unei efi ie țe crescute a echipamentului;

❑ posibilitatea de minimizare a fenomenului de repaus relativ în care se găses se i țele în cadranul I prin utilizarea paletelor (fig.2) sau a agitatorului (fig.3);

❑ sistemul de antrenare prezi tă posibilitatea de a roti sita ili dri ă și spira i terioară în sensuri diferite, pentru a rește rata de amestecare a materialului procesat;

❑ posibilitatea de a rește i tera țiu ea se i țelor cu sita ili dri ă, fără a rește lungimea o stru tivă sau diametrul sitelor;

❑ posibilitatea de a stabili un timp mai mare de procesare a se i țelor pe sita ili dri ă, fără a modifica viteza echipamentului sau unghiul de înclinare al sitei;

❑ posibilitatea realizării unei suprafețe de alunecare a spirei prin modificarea valorii unghiului α, dintre clapeta (C) și corp element (B) (fig.1a).

Fig.3 - AgitatorFig.1.a) – Vedere de ansamblu

Fig.4 – Spiră eli oidală

Fig.1.c) – Corp Paletă poz. B Fig.1.d) – Corp Paletă poz. CFig.1.b) – Bu șă poz. A
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DESCRIERE:
I ve ția se referă la u  su a sa lu de u it „Ele e t spiră pe tru sită ili dri ă” are per ite fu țio area versatilă, putând fi convertit sub forma unei spire elicoidale 

u pas varia il, a u or palete, sau a u ui agitator, e se o tează î  i teriorul u ei site ili dri e rotative, î  vederea separării di  asa de se i țe i trodusă î  sită, a 
se i țelor u e de se ă at sau ă i at, ră â â d pe sită se i țele și i puritățile u dia etrul ai are de ât al orifi iilor sitei, o du â d astfel la reșterea 
ra da e telor și a apa ităților de urățire a sitelor.

DESCRIPTION:

The invention relates to a subassembly called "Coil element for cylindrical sieve" which allows versatile operation, and can be converted in the form of a helical coil with 

variable pitch, of paddles, or a stirrer, which is mounted inside a rotating cylindrical sieve, in order to separate from the seed mass introduced into the sieve, the seeds 

good for sowing or milling, leaving on the sieve the seeds and impurities with a larger diameter than the holes of the sieve, thus leading to increased yields and increased 

cleaning capacities of the sieves.
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