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Корисна модель належить до машинобудування і може мати широке використання в галузях 
порошкової металургії, сільськогосподарського виробництва, харчовій, переробній та інших. 

Відомий гвинтовий змішувач-транспортер, який виконаний у вигляді циліндричного корпусу, 
в якому встановлені одна в одній співвісно гвинтові спіралі, механізми завантаження, 
розвантаження і приводу [Патент України №63392., МПК

7
 B65G33/00. заявл. 02.03.2011р.; 5 

опубл. 10.10.2011 р., Бюл. № 19]. 
Основний недолік вертикального гвинтового змішувача-транспортера - низька 

продуктивність і якість змішування. 
Задачею корисної моделі є збільшення продуктивності та якості змішування. 
Поставлена задача вирішується тим, що пристрій, який виконано у вигляді циліндричного 10 

корпусу, в якому встановлені одна в одній співвісно гвинтові спіралі, механізми завантаження, 
розвантаження і приводу, згідно з корисною моделлю лівий кінець спіралей жорстко кріпиться 
до привідного вала, а правий кінець однієї зі спіралей жорстко кріпиться до веденого вала, який 
з лівого боку з'єднаний із привідним валом з можливістю зворотно-поступального і 
обертального руху, а на його правому торці закріплено півмуфту з кулачками, що контактують з 15 

кулачками аналогічної півмуфти, яка жорстко закріплена в кінці циліндричного корпусу. 
Гвинтовий змішувач-транспортер зі спареними шнеками показано на кресленні. 
Гвинтовий змішувач-транспортер зі спареними шнеками виконано у вигляді приводу 1, на 

привідному валу 2 якого жорстко закріплені лівим кінцем спіралі 3 і 4. Спіралі містяться у 
циліндричному корпусі 5 з механізмом завантаження 10 і розвантаження 7. Правий кінець 20 

спіралі 3 жорстко кріпиться до веденого вала 6, який з лівого боку з'єднаний із привідним валом 
2 з можливістю зворотно-поступального і обертального руху, а на його правому торці закріплено 
півмуфту з кулачками 9, що контактують з кулачками аналогічної півмуфти 8, яка жорстко 
закріплена в кінці циліндричного корпусу 5. 

Гвинтовий змішувач-транспортер зі спареними шнеками працює наступним чином. 25 

Змішувані компоненти через механізм завантаження 10 потрапляють до циліндричного 
корпусу 5, де гвинтовими спіралями 3 і 4, які приводяться в рух привідним валом 2 приводу 1, 
змішуються і транспортуються до механізму розвантаження 7. Обертовий момент із спіралі 3 
передається на ведений вал 6 і півмуфту з кулачками 9, що зумовлює її проковзування по 
кулачках нерухомої півмуфті 8 і відтискання в ліво. Переміщення веденого вала у крайнє праве 30 

положення здійснюється за рахунок пружних властивостей спіралі 3. Відповідно частина спіралі 
3, яка закріплена на веденому валу 6, здійснює циклічне зміщення по відношенні спіралі 4. 

До переваг гвинтового змішувача-транспортера зі спареними шнеками відноситься висока 
продуктивність і якість змішування.  

 35 

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 

Гвинтовий змішувач-транспортер зі спареними шнеками, який виконано у вигляді циліндричного 
корпусу, в якому встановлені одна в одній співвісно гвинтові спіралі, механізми завантаження, 
розвантаження і приводу, який відрізняється тим, що лівий кінець спіралей є у жорсткій 40 

взаємодії з привідним валом, а правий кінець однієї зі спіралей є у жорсткій взаємодії з веденим 
валом, який з лівого боку є у взаємодії із привідним валом з можливістю зворотно-
поступального і обертального руху, а з правого боку є у жорсткій взаємодії з півмуфтою з 
кулачками, що є у взаємодії з кулачками аналогічної півмуфти, яка є у жорсткій взаємодії з 
торцем циліндричного корпусу. 45 
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