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(57) 1. Пристрій для змішування і подачі сипучих
вантажів, що містить кожух із завантажувальним
вікном і, встановленим над ним, бункером, розді-
леним рухомими вертикальними перегородками
на декілька камер для розміщення компонентів, та
встановлений співвісно в кожух вал з гвинтовим
робочим органом, виконаним iз змінними діамет-
ром та кроком витків, який відрізняється тим,  що
робоча поверхня гвинтового робочого органу ви-
конана профільованою із збереженням співвідно-
шення:

( ) ,d1/xdDD 222
maxx +-=

де Dx - поточне значення зовнішнього діаметру
гвинтового робочого органу на довжині х від краю

завантажувального вікна; Dmах - максимальний
діаметр гвинтового робочого органу на кінці заван-
тажувального вікна довжиною l; d - діаметр валу
гвинтового робочого органу.
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим,  що
поверхня гвинтового робочого органу виконана се-
кційно із окремих лопатей, розміщених на валу,
активна робоча площа яких збільшується по дов-
жині зони завантаження.
3. Пристрій за п. 2, який відрізняється тим,  що
проекція площі лопатей на площину перерізу сі-
чення валу збільшується прямо пропорційно по
довжині зони завантаження.
4. Пристрій за пп. 2, 3, який відрізняється тим, що
лопаті гвинтового  робочого органу встановлені на
валу з можливістю регулювання кутового розмі-
щення.
5. Пристрій за пп. 1, 2, 3, 4, який відрізняється
тим, що рухомі вертикальні перегородки бункера
виконані у вигляді стінок відкритих з однієї сторони
телескопічно розміщених камер змінного об'єму,
встановлених з можливістю осьового переміщення
на направляючих та оснащених механізмом регу-
лювання висоти розміщення рухомих вертикаль-
них перегородок згідно профілю гвинтового робо-
чого органу та пристроєм перекривання вільної
зони завантажувального вікна.

Винахід відноситься до галузей різноманітних
технологічних процесів та піднімально-транспорт-
ного машинобудування і забезпечує одночасне
змішування та транспортування сипучих мате-
ріалів.

Відомий пристрій для змішування сипучих і
в'язких матеріалів (А. с. № 1487966 (51) 4
B01F7/08, Бюл. № 23, 1989), який містить цилінд-
ричний корпус, два встановлених вертикально бу-
нкери, гвинтовий робочий орган, розміщений в ко-
рпусі і виконаний із двох спіралей з протилежною
навивкою - аналог.

До недоліків пристрою для змішування сипу-
чих і в'язких матеріалів можна віднести те, що його
конструкція не пристосована для змішування бага-
токомпонентних сумішей, а також ускладнене ре-
гулювання процентного їх вмісту і, як наслідок, не-
достатня якість приготування суміші.

Також відомий пристрій для змішування і по-
дачі сипучих вантажів (Заявка Японії № 54-41795,
МКВ B65G65/46, B01F15/02, 1979), що містить ко-
жух із завантажувальним вікном і встановленим
над ним бункером, розділеним рухомими вертика-
льними перегородками на декілька камер для
розміщення компонентів, та встановлений совісно
в кожух вал з гвинтовим робочим органом, викона-
ним із змінними діаметром та кроком витків - про-
тотип.

До недоліків відомого пристрою для змішуван-
ня і подачі сипучих вантажів можна віднести те, що
він не забезпечує точного регулювання ступеня
забору із кожної камери, відповідно, заданої якості
сумішей.

В основу винаходу покладена задача вдоско-
налення пристрою для змішування і подачі сипу-
чих вантажів, в якому виконанням робочої поверх-
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ні гвинтового робочого органу профільованою і
встановленням рухомих вертикальних перегоро-
док в напрямні з можливістю поздовжнього і вер-
тикального переміщення забезпечується беззазо-
рне засипання матеріалу в зону завантаження
гвинтового робочого органу, і, за рахунок цього,
підвищується якість змішування матеріалу.

Поставлена задача досягається за рахунок то-
го, що в пристрої для змішування і подачі сипучих
вантажів, що містить кожух із завантажувальним
вікном і встановленим над ним бункером, розділе-
ним рухомими вертикальними перегородками на.
декілька камер для розміщення компонентів, та
встановлений совісно в кожух вал з гвинтовим ро-
бочим органом, виконаним із змінними діаметром
та кроком витків, згідно з винаходом вводиться те,
що робоча поверхня гвинтового робочого органу
виконана профільованою із збереженням співвід-
ношення:

( ) ,d1/xdDD 222
maxx +-=

де Dx - біжуче значення зовнішнього діаметру гви-
нтового робочого органу на довжині х від краю за-
вантажувального вікна; Dmах - максимальний діа-
метр гвинтового робочого органу на кінці заванта-
жувального вікна довжиною l; d - діаметр валу гви-
нтового робочого органу або поверхня гвинтового
робочого органу виконана секційно із окремих гви-
нтових лопатей, розміщених на валу, активна ро-
боча площа яких збільшується по довжині зони за-
вантаження, причому проекція площі лопатей на
площину нормального січення валу збільшується
прямо пропорційно по довжині зони завантаження,
а лопаті гвинтового робочого органу встановлені
на валу з можливістю регулювання кутового роз-
міщення, а також те, що рухомі вертикальні пере-
городки бункера виконані у вигляді стінок, відкри-
тих з однієї сторони телескопічно розміщених ка-
мер змінного об'єму, встановлених з можливістю
осьового переміщення на напрямних та оснаще-
них механізмом регулювання висоти розміщення
рухомих вертикальних перегородок згідно з профі-
лем гвинтового робочого органу і пристроєм пере-
кривання вільної зони завантажувального вікна.

Пристрій для змішування і подачі сипучих ван-
тажів зображений на фіг. 1; різновид пристрою для
змішування і подачі сипучих вантажів із лопатним
виконанням гвинтового робочого органу - на фіг. 2;
вигляд зверху пристрою зображено на фіг.  3;  сі-
чення по А-А - на фіг. 4.

Пристрій для змішування і подачі сипучих ван-
тажів складається з рами 1, на якій закріплено
підшипникові опори 2, в яких встановлений, з мо-
жливістю обертання, приводний вал 3, з'єднаний
за допомогою муфти 4 з гвинтовим робочим орга-
ном 5, совісно розміщеним у кожусі 6, що має за-
вантажувальне вікно 7 з пристроєм перекривання
вільної зони завантажувального вікна 8. До кожу-
ху 6  кріпиться бункер 9,  який складається з рухо-
мих камер 10, причому кожна наступна камера
охоплює попередню. Камери 10 встановлені з мо-
жливістю поздовжнього регулювання на напрям-
них 11 і оснащенні рухомими вертикальними пере-
городками 12. Рухомі вертикальні перегородки 12
за допомогою механізму регулювання їхньої висо-

ти, що складається з роликів 13, розташованих на
профільних напрямних 14, розміщені в канавках 15
камер 10. Робоча поверхня гвинтового робочого
органу виконана профільованою.

Згідно з технічним рішенням приріст вантажу
по камері заповнення повинен бути пропорційним
шляху, тобто

,const
dx
dQ

=

де біжучий розхід Q по довжині камери заванта-
ження визначається за відомою залежністю (Вин-
товые подающие механизмы сельскохозяйствен-
ных машин / Гевко Б.М., Рогатынский P.M. - Львов:
Выща шк. Изд-во при Львов. ун-те, 1989. - 175 с.
С. 6):

( ),dDT
8

Q 22
x -

jw
=

де j - коефіцієнт заповнення кожуха, w - кутова
швидкість гвинтового робочого органу, Т - крок
гвинтового робочого органу, Dx - біжуче значення
зовнішнього діаметру гвинтового робочого органу
на довжині х від краю завантажувального  вікна;
d -  діаметр валу гвинтового робочого органу.

Вказана умова забезпечується збереженням
співвідношення

( ) ,d1/xdDD 222
maxx +-=

де Dmax - максимальний діаметр гвинтового робо-
чого органу на кінці завантажувального вікна дов-
жиною І.

Крім суцільного гвинтового робочого органу,
пропонується варіант виконання гвинтового робо-
чого органу, виконаного секційно із окремих лопа-
тей 16 (фіг. 2), встановлених на валу 17 гвинтово-
го робочого органу 5, причому проекція площі ло-
патей на площину нормального січення валу збі-
льшується прямо пропорційно по довжині зони за-
вантаження. Лопаті 16 гвинтового робочого орга-
ну 5 встановлені на валу 17 з можливістю регулю-
вання кутового розміщення відомими методами,
наприклад, фіксування різьбовим з'єднанням.

Технологічний процес здійснюється таким
чином.

Після вмикання приводу, в кожну із камер 10
бункеру 9 засипають відповідні компоненти суміші,
причому в перші камери засипають компоненти,
доля яких в суміші невелика. При необхідності ка-
мери 10 розходяться, збільшуючи об'єм ємкості.
Це здійснюється за рахунок того, що камери 10
здійснюють поздовжнє переміщення по напрям-
них 11, а рухомі вертикальні перегородки 12, пе-
реміщаючись за допомогою роликів 13 по профі-
льних напрямних 14, здійснюють вертикальне пе-
реміщення по канавках 15. Обертовий момент від
приводного валу 3 за допомогою муфти 4, переда-
ється на гвинтовий робочий орган 5, який змішує
компоненти суміші.

Запропонований пристрій дозволяє здійсню-
вати ефективне змішування компонентів та забез-
печує швидке переналагодження при зміні техно-
логічного процесу.
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