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Spulchniarka 

Przec:J.iotem 1•.rzoru ·J.żytkowego jest spulchniarka, znajdu-

J~cu z:stos~:amic ~o ur~binnis i rozdrabniania zwłaszcza 

martenows::ich. S;;ulchr.icr:~o. może cieć ró\·.-nież zc:stosow.snie Vi 

rolnictwie i o~rcdnictwie do rozćrabni2nia gleby, a t8kże w 

gcspoćcrce ko2un2lnej ćo usuwania warstw lodu z9le~aj1cych na 

jezdni~ch i c~oćni~~ch. 

pneu~~tycz~yct i ~~ ~t. 
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osadu ':1 ~eć.nej je=:..:-~cstce remontowc.ne~ ;;;ynosi oko2:o J58 ro-

boczogodzin. 

Ce le:o wzoru c:..:,.:,,'t_: c>-.·ego jest zn2c znc Oć,T&nic zenie '.,y:r.ie-

nionycl: niedogodno;;;,c i :.irabieir.ia i re zdrabniania osad '..l • 

Is to tą wzoru użyt~:o·Nego jest spulchniarka zav.rieraj 1ca 

ułożyskowaną w ramie nośnej głowicę frezową oraz osadzony 



na ramie nośnej ukl:ad napędowy, zlotony z silnika spalinowe

go, połączonego poprzez sprzęgło z reduktorem, przy czym re

duktor jest połączony przekładnią łańcuchową z głowicą fre-

zową, zaś rama nośna jest posadowiona wahliwie na zestawie 

kołowym i jest wyposażona w kierownicę sprzężoną z układem 

napędowym. 

Za głowicą frezową jest usytuowany na poziomie urabianego 

podłoża układ lemieszy poł4czonych od góry z króćcem rury 

ssawnej. Koła zest.swu ko~owego są ułcżyskowane na czop&ch 

ko1ic owy er. osi 1 •• y.:.:orbi onej, umożliv,ciaj 'łcej regul2 cję: ich wy-

Zelet 1 spul~l":r..i.'":'.rl:i, według wzcru u.:;ytkoweJO, jest \','y-

eliminc~anie pr~cy c..ci1żliwej i ciężkiej or2z skrócenie cza-

su urc:.:bianic: ··:nrst·:'.' osadu i ogr2niczer.ie liczby pr!-'Ccwnikćw 

~o jednego cper3tor~. 
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sunku ;r·ze~.::2.:.;;.cni: _ .. cc..chmq z v;a2:.em ,;:::c·.:ic;y frezc· ej 2. 

Ze głowic~ frezo~11 ~est usytuowany ne poziomie ur2bi2ne-

go podłoża 1 ukl:=:ć le~~ieszy 8 połączonych od góry z króćcem 

rury ssawnej .2.· Ko~o zestawu kołowego 2. są ułożyskcwane na 
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nieuwidocznionych na rysunku czopach końcowych osi wykorbio

nej, umożliwiającej regulację ich wysokości położenia wzglę

dem urabianego podłoża 1· 

·.v czasie eksploatacji spulchniarki, według wzoru użytko-

wego, napęd z silnika spalinowego 1 jest przekazywany poprzez 

sprzęgło na reduktor 1, zBś z reduktora i poprzez przekładni9 

łańcuchową na wał głowicy frezowej 1· Obrót głowicy frezo

·nej ~ pcwccu~e uracir:inie jej łapami lQ vrnrstwy podłoża 1 z 

równoczesnym przPmieszczanierr. spulchniarki C.o przodu, wywoła-

nym or--orami skru·.1;Rni.·1 ,wrst;:y podłcż3 1· Ż1cen1 głętokość 

urabianiR uzyskuje si~ zn pow.cc„ł zestawu kołoviego .2. rcrr·zez 

ccpowiedni cbrćt ~Ego wykcrbionej osi względerr. ra~y nośnej _ 

Urobek jest pryz~c~Any ukłaćem le~ieszy §, ~ nast~rnie od-

bierany urz·1dzEnior:: s~:1cym, porrzez :;rćciec ssr:.iwny i. tr~m-

Sportowany do rrzy~ctcwanych pcjerrni~ćw, Albo po ~ryzmcwP..niu 

jest w1dctyweny W-1 zewn·1 trz innym sposobem. 
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Zastrzeżenie ochronne 

Spulchniarka zawierająca ulożyekowaną w ramie nośnej głowic9 

frezową oraz osadzony na ramie nośnej układ napędowy, złożo

ny z silnika spalinowego, poł~czonego poprzez sprzęgło z re

duktorem, przy czym reduktor jest połączony przekładnią la~

cuchową z głowicą frezową, zaś rama nośna jest posadowiona 

wahliwie na zestawie kołowym i jest wyposażona w kierownic' 

sprzętoną z układem napędowym, znamienna tym, ż• za głowicą 

frezową Il/ jest usytuowany na poziomie urabianego podło-

ża /'lJ układ lemieszy/§/, połączonych od góry z króćcem ru

ry ssawnej 12/, zaś koła zestawu kołowego 121 są ułożysko

wane na czopach ko.cicowych osi wykorbionej, umożliwiająceJY 

ich wysokości poło~eni3 względem urabianego podłoża /1/. 
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