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Гвинтові транспортні механізми широко використовуються для перевантаження 

вантажів у різних галузях економіки. Проте існує широке коло питань, пов’язаних з 

пошуком шляхів підвищення продуктивності цих механізмів. Тому створення 

прогресивних конструкцій гвинтових транспортно-технологічних механізмів з 

транспортуючими кожухами (ГТТМТК) дозволить підвищити продуктивність праці 

транспортних операцій. На основі проведеного аналізу виконаних наукових досліджень 

та літературних джерел нами розроблено класифікацію ГТТМТК за конструктивними 

ознаками, яку представлено на рис. 1. 
 

 
 

Рисунок 1 - Класифікація гвинтових транспортно-технологічних механізмів з 

транспортуючими кожухами за конструктивними ознаками 
 

Розроблені нами конструкції ГТТМТК зображені на рис. 2. У порівнянні з 

традиційними завантажувачами вони значно підвищують продуктивність за рахунок 

транспортуючого кожуха. Крім того, окремі синтезовані конструкції можуть 

використовуватись як змішувачі при зустрічному обертанні спіралей. У конструкціях 

зображених на рис. 2.а - рис. 2.г завантажувальні лопаті закріплені на ГРО, а в 

конструкції зображеній на рис. 2.є завантажувальні лопаті закріплені на кожусі. Також 

на рис. 2 представлено конструкції ТТМТК з механізм завантаження через насадку 

(рис. 2.д), з бункера (рис. 2.е) та з допомогою підбирача (рис. 2.ж). Моделі ГТТМТК, 

зображені на рис. 2.б - рис. 2.ж, спроектовано з рухомими обертовими кожухами. 
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Рисунок 2 - Моделі гвинтових транспортно-технологічних механізмів з 

транспортуючими кожухами: а) з завантажувальними лопатями ГРО; б) з обертовим 

кожухом; в) з транспортуючим кожухом з гвинтовим елементом; г) з транспортуючим 

кожухом з прямими елементами; д) з насадкою; е) з бункером; є) з завантажувальними 

лопатями кожуха; ж) з підбирачем; 1) гвинтовий робочий орган; 2) кожух; 

3) транспортуючі прямі елементи кожуха; 4) гвинтовий елемент кожуха; 5) заванта-

жувальні лопаті ГРО; 6) завантажувальні лопаті кожуха; 7) насадка з нерегульованим 

завантаженням; 8) бункер з нерегульованим завантаженням; 9) підбирач; 10) привід; 

11) опорно-руховий механізм 
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