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З метою підвищення надійності та довговічності конструкцій гвинтових конвеєрів 

(ГК) було проведено ряд експериментальних досліджень, що стосуються пускових 

динамічних навантажень [1-6]. Зокрема проводились дослідження динамічних 

навантажень, які виникають у жорсткому (рис. 1, рис. 2) та гнучкому (рис. 3) ГК при 

плавному та різкому пуску у розвантаженому та завантаженому стані з отриманням 

даних у ПК (приклад вікна осцилографа представлено на рис. 1). 
 

 
а) 

 
б) 

 

Рисунок 1 - Вікно осцилографа з результатами пікових моментів, що 

виникають у гвинтовому транспортері при пуску в незавантаженому стані: 

а) при плавному розгоні (t = 10 с.); б) при різкому пуску (n = 454,4 об/хв.) 
 

На рис. 2 представлені залежності пікового моменту від коефіцієнта 

завантаження (Кз = 0…0,7) при плавному (розгін протягом 10 с) і різкому (n = 454,4 

об/хв.) пуску (діаметр шнека – 150 мм; довжина шнека – 1,97 м; діаметр вала – 58 мм; 

матеріал - пісок). З рис. 2 видно, що при різкому пуску величина пікового моменту є 

значно більшою (в 1,36…1,98 рази), у порівнянні з величиною пікового моменту при 

розгоні ГК протягом 10 с., і при збільшенні завантаження матеріалом вона зростає.  

На рис. 3 представлені залежності пікових моментів, що виникають у гнучких 

ГК при запуску, від коефіцієнта завантаження (Кз = 0,3…0,7) при плавному (протягом 

10 с) і різкому (n = 454,4 об/хв.) пуску для спірального та секційного гвинтових 

робочих органів (ГРО) (внутрішній діаметр кожуха Dк = 100 мм; діаметр ГРО – 96 мм; 

довжина ГРО – 4 м; транспортований матеріал - пісок). З рис. 3 видно, що при різкому 

пуску величина пікового моменту є більшою в 1,59…2,02 рази для спірального ГРО та 

в 1,67…2,13 рази для секційного ГРО, у порівнянні з величиною пікового моменту при 

розгоні гнучкого ГК протягом 10 с, і при збільшенні завантаження ГК вона зростає. 
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Рис. 2. Залежність величини пікового 

моменту при пуску жорсткого ГК від 

коефіцієнта завантаження при:   

1 – плавному пуску (розгін протягом 10 с.);  

2 – різкому пуску (n = 454,4 об/хв.) 

Рис. 3. Залежність величини пікового 

моменту при пуску гнучкого ГК від 

коефіцієнта завантаження при:   

1 і 2 – плавному та різкому пуску 

(спіральний ГРО); 3 і 4 – плавному та 

різкому пуску (секційний ГРО) 
 

Аналізуючи результати досліджень можна зробити висновок, що як для жорстких 

так і для гнучких ГК для зменшення пікового моменту при пуску в завантаженому стані 

необхідно забезпечувати їх плавний розгін, або його уникати. Також використовуючи 

дані досліджень можна зробити висновок, що при пуску гнучкого ГК для зменшення 

пікового моменту потрібно випрямити ГРО, або, якщо немає можливості, забезпечити 

максимальний радіус кривини його магістралі. Проектуючи ГРО слід дотримуватись 

умови його рівноміцності, яка виходить із необхідності витримування рівномірності 

допустимого навантаження по всій його довжині (найбільш навантажені ланки у місці 

кріплення ГРО з привідним валом), використовувати гвинтові спіралі з пружно-

запобіжним з’єднанням секцій, та кожухи, що забезпечують мінімальне тертя по 

власній внутрішній поверхні. 

За результатами проведених досліджень було розроблено ряд конструктивних 

рішень гнучких гвинтових конвеєрів із пружно-запобіжним з’єднанням секцій (пат. 

№103550; заявки на пат.: u 201511742 від 27.11.2015р. та u 201600649 від 27.01.2016р.), 

які проходять на даний час випробування. Можна констатувати, що розроблені 

конструкції гвинтових робочих органів із пружно-запобіжним з’єднанням секцій 

забезпечують високу продуктивність і мобільність при підвищеній надійності та 

довговічності функціонування. 
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