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Корисна модель належить до галузей піднімально-транспортних, сільськогосподарський 
машин, харчової та переробної промисловості та інше. 

Відома гвинтова спіраль, яка виконана з окремих секцій, однакових діаметрів з'єднаних між 
собою механічними елементами (Гевко І.Б. "Гвинтові транспортно-механічні механізми: 
Розрахунок і конструювання". Тернопіль: ТДТУ, 2008. - Табл. 1.1 поз.13) 5 

Основний недолік найближчого аналога - обмежені технологічні можливості і мала 
експлуатаційна надійність. 

Задачею корисної моделі є розширення технологічних можливостей, з мінімальним радіусом 
кривизни гвинтового робочого органу і підвищення експлуатаційної надійності та довговічності 
шляхом виконання гнучкої гвинтової спіралі з еліпсним з'єднанням, яка виконана у вигляді двох 10 

гвинтових секцій, однакових зовнішніх діаметрів, причому гвинтові секції внутрішніми 
поверхнями є у взаємодії і стягнуті болтовим з'єднанням через тарілчасту пружину, крім цього 
стикове з'єднання оправки по зовнішньому діаметру є у взаємодії з циліндричним манжетом, 
який одним кінцем жорстко з'єднаний з однією половиною оправки відомим способом, а друга 
половина є у взаємодії з другою половиною манжета з можливістю осьового переміщення. 15 

Гнучка гвинтова спіраль з еліпсним з'єднанням зображена на фіг. 1 і фіг.2 - переріз по А-А на 
фіг. 1. 

Гнучка гвинтова спіраль з еліпсним з'єднанням виконана у вигляді двох однакових спіралей 
1 і 2, кінці яких внутрішніми діаметрами жорстко з'єднані з окремими секціями 3 і 4 оправки, 
зовнішні діаметри яких є одинакові, які внутрішніми еліпсними поверхнями - еліпсним виступом 20 

5 секції 3 і еліпсною впадиною 6 секції 4. Ці секції внутрішніми отворами є у взаємодії з стяжним 
болтовим з'єднанням 7 через тарілчасту пружину 8, яка встановлена з торця правої секції 4 
оправки і стягнута гайкою 9. 

Крім цього стикове з'єднання між окремими секціями 3 і 4 по зовнішньому діаметру є у 
взаємодії з циліндричним манжетом 10, який одним кінцем жорстко з'єднаний з лівою секцією 3 25 

оправки а друга половина 4 є у взаємодії з другою половиною манжета 10 з можливістю 
осьового переміщення. 

До переваг гнучкої гвинтової спіралі відноситься розширення технологічних можливостей і 
зміни положення однієї секції відносно іншої з мінімальним радіусом кривизни гвинтового 
робочого органу, та підвищення експлуатаційної надійності та довговічності з врахуванням 30 

термообробки з'єднання.  
 

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 

Гнучка гвинтова спіраль з еліпсним з'єднанням секцій, яка виконана з окремих секцій однакових 35 

діаметрів, з'єднаних між собою механізмом з'єднання, яка відрізняється тим, що кінці сусідніх 
секцій внутрішніми діаметрами жорстко з'єднані з окремими секціями оправки, яка виконана у 
вигляді двох секцій з однаковими зовнішніми діаметрами, які внутрішніми еліпсними 
поверхнями є у взаємодії і стягнуті болтовим з'єднанням через тарілчасту пружину, крім цього 
стикове з'єднання оправки по зовнішньому діаметру є у взаємодії з циліндричним манжетом, 40 

який одним кінцем жорстко з'єднаний з однією половиною оправки відомим способом, а друга 
половина є у взаємодії з другою половиною манжета з можливістю осьового переміщення.
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