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(57) Змішувач гвинтовий з пересипанням,  який
виконано у вигляді рами, на якій змонтовані корпус
з гвинтовими робочими органами, завантажуваль-
ними і розвантажувальними елементами, з бунке-

ром і шиберами, приводом, пультом керування і
механізмом регулювання кута нахилу встановлен-
ня конвеєра, який відрізняється тим, що корпус
виконано у вигляді циліндра, який встановлено під
кутом до горизонту, на вході встановлено заван-
тажувальний бункер з шибером, а у верхній части-
ні - циліндричну трубу, виконану розширеної боч-
коподібної форми зі скатною площиною під кутом,
меншим до горизонту,  ніж до осі змішувача,  а у
верхньому кінці циліндра, у зоні вивантаження,
виконано вивантажувальне вікно з шибером, до
вікна закріплено висипний рукав.

Корисна модель відноситься до галузі маши-
нобудування і може мати широке використання в
технологічних процесах змішування сипких мате-
ріалів в різних галузях народного господарства.

Відомий гвинтовий змішувач, який виконано у
вигляді рами,  на якій змонтовані корпус з гвинто-
вим робочим органом, завантажувальними і роз-
вантажувальними елементами з бункером і шибе-
рами, приводом, пультом керування і механізму
регулювання кута нахилу встановлення конвеєра
[Деклараційний патент №52286А Україна. Гвинто-
вий змішувач Бюл. №12, 2002].

Основний недолік прототипу - низька якість
змішування сумішей.

В основу корисної моделі покладено задачу
підвищення якості змішувальних сумішей шляхом
виконання змішувача з пересипом, який виконано
у вигляді рами, на якій змонтовані корпус з гвинто-
вими робочими органами, завантажувальними і
розвантажувальними елементами, з бункером і
шиберами, приводом, пультом керування і механі-
змом регулювання кута нахилу встановлення кон-
веєра, причому корпус виконано у вигляді цилінд-
ра, який встановлено під кутом до горизонту, на
вході встановлено завантажувальний бункер з
шибером, а у верхній частині циліндрична труба
виконана розширеної бочкоподібної форми з скат-
ною площиною під кутом меншим до горизонту ніж
осі змішувача, а у верхньому кінці циліндра, у зоні
вивантаження, виконано вивантажувальне вікно з
шибером, до вікна закріплено висипний рукав.

Гвинтовий змішувач з пересипом зображено
на Фіг.

Гвинтовий змішувач з пересипом виконано у
вигляді підставки 1, на якій жорстко закріплена
опора 2, а зверху на ній встановлено механізм
регулювання кута нахилу гвинтового змішувача 3.
До механізму регулювання 3 жорстко закріплено
корпус 4 гвинтового змішувача з транспортною
трубою 5  з можливістю зміни положення кута на-
хилу, знизу якої жорстко до корпуса 4 закріплено
електродвигун 6. До приводного вала електродви-
гуна 6  через запобіжну муфту 7  під'єднано вал 8,
до якого жорстко прикріплено шнек 9.

Знизу до транспортної труби 5 під'єднано бун-
кер 10, а зверху вала 8 жорстко закріплено лопат-
ки 11,  які служать для вивантаження змішаного
матеріалу у вивантажувальне вікно 12, яке закри-
вають шибером 13. Верхню частину вивантажува-
льної труби виготовлено у вигляді розширеної бо-
чкоподібної форми 14, кут нахилу якої є меншим
кута нахилу осі змішувача до горизонту. Така фо-
рма труби забезпечує переміщення змішуваного
матеріалу по стрілці в нижню частину змішувача
по замкнутому циклі при закритому шибері 13.
Знизу розширеної бочкоподібної форми 14 труби 5
напроти вивантажувального вікна 15 закріплено
рукав 16, яким вивантажувальна зона змішувача
з'єднана з ємністю 17. Регулювання положення
змішувача в просторі здійснюється по пазу 18 крі-
пильними елементами, які на кресленні не показа-
ні.  Управління роботи змішувачем здійснюється з
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пульта керування 19.

Робота гвинтового змішувача з пересипом
здійснюється наступним чином.

В бункер 10 засипають складники змішування
в заданих пропорціях. Сипкий матеріал поступає
по стрілці на шнек 9, який обертається при закри-
тому шибері 13 і при обертанні шнека матеріал
змішується і переміщується вверх і за допомогою
пересипних лопаток 11 на розширену бочкоподіб-
ної форми трубу 12 і під власною вагою сповзає в
нижню частину шнека по замкнутому циклу робо-
ти. При готовності до використання сипкого мате-
ріалу шибер 13 відкривається і цей матеріал по

рукаві 15 висипається в ємність 16.
В разі потреби кут нахилу змінюють відомими

способами.
Робота гвинтового змішувача здійснюється в

2-х режимах роботи: неперервному, коли шибер
13 постійно відкритий, і другий по замкнутому цик-
лу з пересипом, коли для забезпечення високої
якості змішування сипкий матеріал проганяють при
закритому шибері 13. Останній відкривають коли
матеріал готовий до вивантаження.

До переваг гвинтового змішувача з пересипом
відноситься розширення технологічних можливос-
тей і покращення якості змішування.
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