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(57) Завантажувальний патрубок гвинтового кон-
веєра, що містить гвинтову спіраль, яка розміщена 
в циліндричному обмежувачі з просівними вікнами, 

що переходить в еластичний кожух, а також меха-
нізм зв’язку вала гвинтової спіралі з активаторами, 
які розташовані над зовнішньою поверхнею обме-
жувача, який відрізняється тим, що механізм 
зв’язку виконаний у вигляді диска, який встанов-
лений на валу гвинтової спіралі, до якого жорстко 
закріплена плоска криволінійна пружина, що пері-
одично взаємодіє з активаторами і підтиснута де-
мпфірувальними обмежувачами, які розташовані 
на поверхні диска. 

 
 

 
 

Корисна модель відноситься до галузі підйом-
но-транспортного машинобудування, а саме до 
конвейєрів і може бути застосований для перемі-
щення сипких матеріалів спіралями шнеків. 

Відомий завантажувальний патрубок гвинтово-
го конвейєра [А.С. СРСР №1645219 МКВ5 
В65G33/24, 33/16, Бюл. №16, 1991р.], що містить 
гвинтову спіраль, яка розміщена в циліндричному 
обмежувачі з просівними вікнами, що переходить в 
еластичний кожух, причому обмежувач виконаний 
з відігнутими в сторону еластичного кожуха пелю-
стками на його циліндричній поверхні, розташова-
ними над просівними вікнами з частковим їх пере-
криттям. Аналог. 

Недоліком відомого завантажувального патру-
бка гвинтового конвейєра є неможливість збурен-
ня зовнішнього середовища. 

Найближчим по технічній суті є завантажува-
льний патрубок гвинтового конвейєра [Патент 
України №61435А МКВ5 В65G33/16, 33/24, Бюл. 
№11 2003р.], що містить гвинтову спіраль, яка ро-
зміщена в циліндричному обмежувачі з просівними 
вікнами, що переходить в еластичний кожух, а 
також механізм зв’язку вала гвинтової спіралі з 
активаторами, які розташовані над зовнішньою 
поверхнею обмежувача. 

Недоліком відомого завантажувального патру-
бка гвинтового конвейєра є низька надійність ме-
ханізму зв’язку вала гвинтової спіралі з активато-
рами. 

В основу корисної моделі покладена задача 
вдосконалення завантажувального патрубка гвин-
тового конвейєра, в якому виконанням механізму 
повороту активатора у вигляді жорстко закріпленої 
плоскої криволінійної пружини забезпечується 
стабільний контакт поверхні плоскої пружини з 
активатором і за рахунок цього покращується про-
вертання активатора в процесі забору матеріалу. 

Поставлена задача забезпечується за рахунок 
того, що в завантажувальний патрубок гвинтового 
конвейєра, що містить гвинтову спіраль, яка роз-
міщена в циліндричному обмежувачі з просівними 
вікнами, що переходить в еластичний кожух, а 
також механізм зв’язку вала гвинтової спіралі з 
активаторами, які розташовані над зовнішньою 
поверхнею обмежувача, згідно винаходу вводить-
ся те, що механізм зв’язку виконаний у вигляді 
диска, який встановлений на валу гвинтової спіра-
лі, до якого жорстко закріплена плоска криволіній-
на пружина, що періодично взаємодіє з активато-
рами і підтиснута демпфуючими обмежувачами, 
які розташовані на поверхні диска. 

Завантажувальний патрубок гвинтового кон-
вейєра зображений на Фіг.1, Фіг.2 - переріз по А-А 
на Фіг.1. 

Завантажувальний патрубок гвинтового кон-
вейєра складається з гвинтової спіралі 1, яка роз-
міщена в циліндричному обмежувачі 2 з просівни-
ми вікнами, що переходить в еластичний кожух 3. 
Вихідний вал 4 гвинтової спіралі 1 через механізм 
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зв’язку 5 пов’язаний з активними збуджуючими 
елементами 6. 

Активні збуджуючі елементи 6, розташовані 
над зовнішньою поверхнею циліндричного обме-
жувача 2. Механізм зв’язку 5 виконаний у вигляді 
диска 7, який встановлений на валу 4 гвинтової 
спіралі 1, до якого жорстко закріплена плоска кри-
волінійна пружина 8, що періодично взаємодіє з 
активаторами 6 і підтиснута демпфуючими обме-
жувачами 9, які розташовані на поверхні диска 7. 

Завантажувальний патрубок гвинтового кон-
вейєра працює наступним чином: рух з вихідного 

валу 4 гвинтової спіралі 1 через механізм зв’язку 5 
передається на активні збуджуючі елементи 6. 
Активні збуджуючі елементи 6 обертаючись збу-
джують зовнішнє середовище. Сипкий матеріал 
проходить через просівні вікна циліндричного об-
межувача 2 на гвинтову спіраль 1, яка обертається 
і транспортує матеріал в зону вивантаження. 

Запропонована компоновка завантажувально-
го патрубка гвинтового конвейєра дає можливість 
підвищити надійність механізму зв’язку вала гвин-
тової спіралі з активаторами. 
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