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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Однією з гострих проблем машинобудування України є 
переробка та утилізація відходів процесів механічної обробки - стружки і шламу. 
Виходячи з того, що процес переробки та утилізації здійснюється не на території 
механічних цехів, то актуальною стає важлива задача – транспортування відходів 
від верстата на наступні етапи переробки. 

Усереднені дані за масою стружки одного машинобудівного підприємства 
складають від 100 до 3000 т/рік. Транспортування від верстата до загальноцехової 
магістралі представляє собою переміщення стружки на відстань до 2-х метрів. 
Виходячи з технічних характеристик, для транспортування стружки від верстата до 
загальноцехової магістралі використовуються шнекові, стрічкові, скребкові і 
гідрозмивні конвеєри. Однак, гідрозмивний конвеєр не забезпечує підйом матеріалу 
більше ніж на 10°, і його енерговитрати перевищують енерговитрати шнекового 
конвеєра на малих відстанях до 3-х разів, що є економічно недоцільним. Стрічковий 
та скребковий конвеєри не здатні ефективно транспортувати металеву стружку на 
відстані до 2-х метрів. Виходячи із вищезазначеного, шнековий конвеєр є 
найефективнішим для транспортування стружки від верстата до загальноцехової 
магістралі. Головним недоліком шнекових конвеєрів є порівняно низька 
продуктивність та висока енергоємність транспортування. 

Згідно з концепцією переходу України до стійкого розвитку, одним із 
стратегічних заходів у промисловому секторі є збільшення продуктивності 
виробництва з одночасним впровадженням безвідходних або маловідходних 
технологій. Тому зменшення енерговитрат шнекових конвеєрів для транспортування 
металевої стружки є актуальним науково-практичним завданням.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  
Робота виконувалась за планом науково-дослідних робіт 

Дніпродзержинського державного технічного університету у 2014 році за темою 
«Розробка та вдосконалення технології та обладнання для транспортування, очистки 
та переробки металевої стружки і шламу та мастильно-охолоджуючих рідин (МОР) 
металорізальних верстатів» (номер державної реєстрації 0114u005531). 

Мета і задачі досліджень. Метою дисертаційної роботи є підвищення 
продуктивності і зменшення енергоємності процесів транспортування металевої 
стружки шнековим конвеєром. Досягнення поставленої мети передбачає вирішення 
таких завдань: 

• аналіз умов застосування шнекових конвеєрів в механічних цехах 
промислових підприємств, вивчення їх конструкцій і вимог, що висуваються до 
шнекових конвеєрів; 

• аналіз результатів наукових досліджень шнекових конвеєрів, визначення 
напрямів їх подальшого розвитку; 

• дослідження механізму взаємодії металевої стружки з додатковими 
лопатями на спіралі шнека, встановлення ефективних значень кута атаки і кількості 
додаткових лопатей; 
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• дослідження впливу кута атаки та кількості додаткових лопатей на 
продуктивність шнекового конвеєра, встановлення теоретичної залежності для 
визначення критичної частоти обертання шнека; 

• визначення впливу наповнюваності жолоба на енергоємність процесу 
транспортування металевої стружки шнековим конвеєром з додатковими лопатями; 

• розробка вдосконаленої конструкції шнекового конвеєра.  
Об’єкт дослідження – процес транспортування матеріалів шнековим 

конвеєром із встановленими і закріпленими додатковими лопатями на самій спіралі 
шнека. 

Предмет дослідження – шнековий конвеєр із додатковими лопатями на  
спіралі шнека та взаємозв’язки між його конструктивними та функціональними 
параметрами. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених у дисертації завдань 
використовувався експериментально-аналітичний метод досліджень, що дозволяє 
отримати результати, адекватні дійсності. При цьому реалізовані методи планування 
експерименту, математичного моделювання, пошукового конструювання, 
проведення стендових випробувань експериментальних зразків шнекових конвеєрів. 

Наукова новизна отриманих  результатів полягає в тому, що: 
• вперше теоретично обґрунтовано позитивний вплив додаткових лопатей 

шнекового конвеєра на зменшення піднімально-рушійної сили для переміщення 
металевої стружки внаслідок зменшення сил внутрішнього тертя транспортованої 
металевої стружки, яке досягається за рахунок часткового видалення додатковими 
лопатями шару стружки із загального струмка в жолобі шнекового конвеєра; 

• вперше отримана математична залежність для визначення ефективного 
кута початку руху металевої стружки по додатковій лопаті спіралі шнека, який 
знаходиться в межах від -28,7° до 8,7° в поперечному перерізі та встановлено закон 
її руху по лопаті; 

• вперше теоретично встановлено вплив кута атаки додаткових лопатей 
шнека на його транспортуючу здатність, на основі якої отримана теоретична 
залежність, яка дозволяє визначати критичну частоту обертання шнека з 
встановленими додатковими лопатями, що знаходиться в межах 0,31-0,42 1с− ; 

• вперше науково обґрунтовані величини ефективних кута атаки 
додаткових лопатей в межах 40-50° і кількості додаткових лопатей від 2 до 4 штук, а 
також наповнюваність жолоба шнекового конвеєра до 30%; 

• аналітично доведено, що встановлення додаткових лопатей на самому 
тілі пера шнека сприяє зменшенню енергоємності на 25-30% і підвищенню 
продуктивності процесу транспортування металевої стружки на 30-40%. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в наступному: 
• розроблено, виготовлено та випробувано в лабораторних і промислових 

умовах дослідний зразок шнекового конвеєра, який може бути використаний при 
проектуванні аналогічних конвеєрів для конкретних цехових умов; 

• результати проведених експериментальних і теоретичних досліджень 
дали можливість розробити методики розрахунку технологічних та конструктивних 
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параметрів, практичні рекомендації для конструювання шнекових конвеєрів із 
додатковими лопатями; 

• за результатами досліджень розроблена оригінальна конструкція 
шнекового конвеєра з додатковими лопатями; 

• основні результати, одержані в дисертаційній роботі, включено до курсів 
вивчення дисципліни «Проектування машинобудівних заводів», що викладається на 
кафедрі технології машинобудування Дніпродзержинського державного технічного 
університету; 

• економічний ефект від використання шнекового конвеєра з додатковими 
лопатями на машинобудівних та промислових підприємствах склав 42620 грн/рік; 

• результати дисертаційної роботи впроваджені у виробництво на ПП 
«ТВА СКІФ» (м. Дніпропетровськ) та «Придніпровський механічний завод» 
(м. Дніпродзержинськ). 

Особистий внесок здобувача. Здобувачем розроблено методику визначення 
ефективного кута початку руху матеріалу та атаки додаткових лопатей та уточнено 
математичну модель рушійної сили шнекового конвеєра з додатковими лопатями  
[8-11], визначено основні причини недостатньої продуктивності конвеєрного 
транспорту та запропоновано методи її підвищення [1-5], проведено математичний 
аналіз й аналітично уточнено величину впливу кількості додаткових лопатей та 
ступінь наповнення жолоба на продуктивність шнекового конвеєра [7], розроблено 
конструкцію шнекового конвеєра з додатковими лопатями, на яку отримано патент 
України на корисну модель № 83441 [6]. 

Апробація результатів дисертації. Результати роботи були представлені при 
звіті аспірантів на засіданнях кафедри технології машинобудування механічного 
факультету, а також структурних підрозділів Дніпродзержинського державного 
технічного університету в 2011-2014 рр. (м. Дніпродзержинськ). Також робота 
пройшла апробацію на: 

– V науково-технічній конференції «Ресурсосбережение и 
энергоэффективность процессов и оборудования обработки давлением в 
машиностроение и металлургии» (м. Харків, 2013 р.); 

– Міждержавній науково-методичній конференції «Проблеми математичного 
моделювання», (м. Дніпродзержинськ, 2014 р.). 

У повному обсязі робота доповідалась і отримала позитивний відгук на 
науково-технічних семінарах Дніпродзержинського державного технічного 
університету та Тернопільського національного технічного університету імені Івана 
Пулюя. 

Публікації. Результати наукових досліджень викладено в 11 наукових працях, 
з яких 8 статей у фахових виданнях, 1 теза у збірнику матеріалів науково-технічних 
конференцій, 2 патенти України на корисні моделі. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з вступу, чотирьох 
розділів, загальних висновків, додатків та списку використаних джерел. Повний 
обсяг дисертації становить 160 сторінок, включаючи 135 сторінок основного тексту, 
36 таблиць, 91 рисунок, 6 додатків та списку використаних джерел із 138 
найменувань.  
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ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету та 
завдання дослідження, представлена наукова та практична цінність роботи, 
визначено об’єкт та предмет дослідження.  

У першому розділі розглянуті області застосування шнекових конвеєрів 
різного призначення. Наведено аналіз робіт, що описують конструкції шнеків і 
шнекових конвеєрів, способи їх виготовлення, механіку і кінематику руху 
матеріалів, що транспортуються.  

З проведеного аналізу літературних джерел встановлено, що різноманіття 
конструкцій шнекових транспортуючих механізмів, а також їх основних 
геометричних і конструктивних параметрів обумовлено фізико-механічними 
властивостями матеріалів, які транспортуються, та може бути описане різними 
математичними залежностями. 

У дослідженнях та працях вітчизняних і зарубіжних авторів, присвячених 
вивченню процесу транспортування матеріалів шнековими конвеєрами, зокрема  
Адигамова К.А., Григор’єва А.М., Гевка Б.М., Гевка Р.Б., Д’ячкова В.К., 
Першина В.Ф., Пертена Ю.А., Рудя А.В., Співаковського А.О., Fisher E.G., 
Schenkel G. та інших, матеріал, що транспортується, розглядається переважно у 
вигляді матеріальної частинки, що переміщується гвинтовою поверхнею шнека. 
Такий підхід можна вважати обґрунтованим, особливо для зв’язних матеріалів, 
оскільки процеси транспортування сипучих матеріалів ще недостатньо вивчені.  

Не дивлячись на велику кількість публікацій щодо транспортування матеріалів 
шнековим конвеєром, у них майже не розглянуто питання впливу геометрії та 
конструкції шнека, зокрема, додаткових лопатей на самому шнеку, на 
продуктивність процесу транспортування. 

У другому розділі виконані теоретичні дослідження процесу переміщення 
матеріалу шнековим конвеєром з встановленими додатковими лопатями на самому 
шнеку. При цьому в теоретичному плані були розглянуті наступні питання: вплив 
кута встановлення та кількості додаткових лопатей на транспортувальну здатність 
шнекового конвеєра; вплив додаткових лопатей на величину піднімально-рушійної 
сили транспортованого матеріалу; продуктивність процесу транспортування 
матеріалів шнековим конвеєром з встановленими на шнекові додатковими лопатями. 

Розрахункова схема діючих на частинку металевої стружки навантажень має 
складатися із спроектованих сил вздовж вісі шнеку та діючих у фронтальній 
площині, оскільки частинка на додатковій лопаті має складний характер руху 
(рис. 1). 

Рівняння діючих на крайню частинку стружки сил в момент її відриву від 
жолоба, в проекціях на фронтальну (вісь Oxл) та нормальну (Oул) площини, в системі 
координат лопаті має вигляд: 

0)
2

cos()cos(тр =−++− απβα цFGF ;                                 (1) 

,0)
2

sin()sin( =−−+− απβα цFGN                                    (2) 
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Рис. 1. Схема сил, діючих на частинку 
у фронтальній площині 

 
 

де N – сила реакції опори; трF  – сила 

тертя об поверхню додаткової лопаті, 

тртр fNF ⋅= ; трf  – коефіцієнт тертя до 

додаткової лопаті; G  – сила ваги 
частинки, gmG ⋅= , m – маса 
частинки стружки, g  – прискорення 
вільного падіння; α  – кут атаки 
додаткової лопаті; β  – кут початку 
руху матеріалу, ; цF  – відцентрова 

сила, RmFц
2ω= , ω  – кутова 

швидкість шнека, R  – радіус шнека. 
Виключенням N  із рівнянь (1) та 

(2) отримано взаємозв’язок між 
критичною кутовою швидкістю крω  та 

кутовим розміщенням 0β  лопаті, при 
яких відбувається відрив стружки від 
жолоба: 

)]sin()[cos()cos(sinω 0тр0тр
2 βαβααα +−+=− fgfRкр ,                   (3) 

де крω  – критична кутова швидкість шнека; R – радіус шнека. 

Звідки залежність для визначення критичної кутової швидкості, при якій 
матеріал починає рух в положенні лопаті, що задається кутом β : 

,
)sin(

)cos(

cossin

)sin()cos(
ω

тр

тр0

тр

0тр0
кр ϕα

ϕβα
αα

βαβα
−

++
⋅=

−
+−+

⋅=
R

g

f

f

R

g
           (4) 

де тртр arctgf=ϕ  – кут тертя. 

 Із рівнянь (1) та (2) визначено кут початку руху матеріалу на додатковій 
лопаті. За заданої кутової швидкості шнека ω  кут розміщення додаткової лопаті 0β  

( ββ =0 ), при якому матеріал починає рух: 

αϕϕαβ −−











−= тртр

2

0 )sin(
ω

arccos
g

R
.                            (5) 

Обертову поверхню додаткової лопаті (рис. 2) в нерухомій системі координат 
Oxyz описували у неявній формі нормованою функцією. У випадку розміщення 
поверхні обертової поверхні лопаті паралельно осі Oz її рівняння має вид: 

.0cos)sin()cos( 00 =−−−+−− αβαωβαω Rtytx                     (6) 
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Рис. 2. Розтин шнеку у фронтальній 
площині. 

 

У полярній системі координат 
zОр∆  рівняння поверхні лопаті, із 

врахуванням (6) опишеться 
залежністю: 

)cos(

cos

0 ∆−−−
=

βαω
αρ

t

R
,     (7) 

де ∆  - кутовий параметр твірної лопаті  
розміщення додаткової лопаті в 
момент часу (плинний кут), що 
відміряється від осі Ох нерухомої 
системи координат. 

Гвинтова поверхня спіралі 
шнеку, що обертається, в 
параметричній формі описується 
залежностями:  

);cos( 0βωρ −+∆= tх  );sin( 0βωρ −+∆= ty  ,
2

∆=
π
T

z                   (8) 

де T  – крок шнека. 

Відповідно, рівняння лінії перетину гвинтової поверхні та поверхні лопаті:  

;
)cos(

)cos(cos

0

0

∆−−−
−+∆
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βαω

βωα
t

tR
х  ;

)cos(

)sin(cos

0
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t
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Додатковий вплив гвинтової поверхні на сходження стружки по каналу, що 
описується рівнянням (9) враховується збільшеним на 15-20% значенням 
коефіцієнту тертя тртр.пр )2,1...15,1( ff = . Фізична сутність процесу переміщення 

частинки металевої стружки по спіралі вздовж вісі шнека описує взаємозв’язок 
збільшення сили опору руху матеріалу при збільшенні кута нахилу спіралі. 

Уточнене значення реакції лопаті, згідно (1), приймали:  

тр.пр/)]
2

cos()cos([ fFGN ц απβα −−+=′  .                        (10) 

Із врахуванням уточненого значення реакції лопаті виведена залежність для 
уточненого значення кута зрушення вантажу та проведений детальний аналіз його 
значення в залежності від інших факторів: 

)sin1(2
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Варіації розташування кута β, при досягненні якого частинка починає рух з 
урахуванням всіх діючих на неї сил, а також з урахуванням кута атаки лопатей α, 
показано на рис. 3. 
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Рис. 3. Варіації значень кута β залежно 
від кута атаки α 

 
 

При обертанні шнека, крайня 
частинка стружки, відриваючись від 
поверхні жолоба при розміщені 
лопаті з кутовим параметром 0β , 
переміщується по ній під дією сили 
тяжіння G , коріолісової сили kF , 

відцентрової сили цF , реакції 

поверхні N  та приведеної сили тертя 

тр.прF , що враховує вплив гвинтової 

поверхні. Рівняння руху:  
GFFFNwm цkл ++++= тр.пр ,   (12) 

де uwл &&=  - прискорення частинки в 
системі координат лопаті при біжучому 
переміщенні u по лопаті від жолоба 

( 0=u ) до внутрішнього краю лопаті 

lu = .   

Координати  x та y зв’язані з параметром  u  залежностями: 

 )sin()cos( 00 βαωβω −−−−= tutRx ; )cos()sin( 00 βαωβω −−−−= tutRy .      
Диференціальне рівняння руху має вигляд:  

тр.пртр.пр0тр.пр
2

тр.пр cos/)cos()]sin([2 ϕϕβαωϕαωω +−−=++−− tgRuufu &&& .   (13) 

Корені характеристичного рівняння будуть )/111( 2
тр.пртр.пр2,1 ff +±= ωλ . 

Крайові умови для загального розв’язку, при 0=t  такі: 0=u& , 0=u , 

відповідно  )sin()sin( тр.пртр.пр ϕαϕαν +=++= RRu .   

Розв’язок рівняння (14), що складається із загального та часткового розв’язку, 
дає закон руху елемента стружки по лопаті: 
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Аналіз залежності (14) показав, що оскільки кутові швидкості шнека в 
рекомендованому робочому діапазоні незначні, то рух частинки можна представити 
спрощеною залежністю:  

])cos([
2 тр.пр0

2

fk
gt

u u −+= βα ,                                       (15) 

де )]tg()4,0...3,0(1[ 0βα ++=uk  - коефіцієнт приведення. 
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Рис. 4. Схема сил, що діють на 
частинку матеріалу на спіралі шнеку 

 

Частина вантажу, що не 
захоплена лопаттю , переміщається під 
дією робочої поверхні шнека. Зі схеми 
сил (рис. 4) встановлено, що сила тертя 
частинки до жолоба ..ктрF  сприяє 

переміщенню частинки матеріалу по 
спіралі. Силою, що перешкоджає 
переміщенню частинки металевої 
стружки, є сила тертя до шнека ..штрF , 

а також Ω⋅sinG  – складова сили ваги 
частинки, що для тихохідних конвеєрів 
забезпечую поступальний рух вантажу.  

Із урахуванням сил, що діють на частинку матеріалу на додатковій лопаті та 
на спіралі шнеку, отримано формулу визначення піднімально-рушійної сили: 

тр
2 ))]cos(cos(sin))90cos(cos([ NffgfRmF щкдв −+−Ω+Ω−−−Ω= βααω ,    (16) 

де m – маса частинки металевої стружки; ω  – кутова швидкість шнека; R – радіус 
шнека; Ω  – кут підйому спіралі; шк ff ,  – коефіцієнти тертя матеріалу до жолоба і 
шнека відповідно; α  – кут атаки додаткової лопаті; g - прискорення вільного 
падіння; β – кут початку руху матеріалу на додатковій лопаті; N  – сила реакції 
опори; трf  – коефіцієнт тертя матеріалу об додаткову лопать.  

Проаналізувавши рівняння (16) одержали результат, щодо зменшення 
величини піднімально-рушійної сили для транспортування матеріалу шнековим 
конвеєром лопатевої конструкції у порівнянні із класичною будовою шнекового 
конвеєра (рис. 5). Оскільки піднімально-рушійна сила обернено-пропорційно 
впливає на продуктивність, то продуктивність збільшується за умови зменшення 
необхідної піднімально-рушійної сили. 

 

 
 

Рис. 5. Графіки залежності піднімально-рушійної сили від кута нахилу шнека 
 

Аналіз зміни інтенсивності рушійної сили залежно від кута нахилу спіралі 
шнека у порівнянні з класичною будовою шнекового конвеєра зі шнековим 
конвеєром із додатковими лопатями показав, що інтенсивність піднімально-
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рушійної сили пропорційна куту нахилу спіралі шнеку, де перевагу має лопатева 
конструкція. 

На основі аналізу рівняння (16) отримано залежність піднімально-рушійної 
сили від кута атаки додаткових лопатей шнекового конвеєру, із якого видно стрімке 
кількісне падіння до значення кута атаки у межах до 50°, та зворотне збільшення 
показників значень необхідної піднімально-рушійної сили для транспортування 
частинки матеріалу шнековим конвеєром із додатковими лопатями, встановленими 
із кутами атаки більшими за 50° (рис. 6). 

Із рисунка 6 видно, що ефективний діапазон кута атаки лопатей, при якому 
значення піднімально-рушійної сили найменше, знаходиться у межах 30-60° із 
прогнозованим піковим значенням, наближеним до 45°. 

 

 
 

Рис. 6. Графік залежності піднімально-рушійної сили від кута атаки лопатей 
 

Вплив наповнення жолоба на продуктивність роботи шнекового конвеєра 
виражається через кількість додаткових лопатей та характеризується кутом сектора 
наповнення γ  (рис. 7), який виражається через радіус R шнеку та довжину дуги 
сектора L . 

 

 
 

Рис. 7. Фронтальний переріз площини 
жолоба 

Із фронтального перетину 
площини жолоба можна записати, що: 

248 hhRL += , а також RL γ= . 
Тому можна прирівняти ці вирази та 
отримати кут сектора наповнення γ : 

R

hhR 248 +=γ  .           (17) 

Для визначення кількості додаткових 
лопатей необхідно розрахувати 
робочий кут σ  з урахуванням 
траєкторій падінь окремих частинок:  

2
180

γσ −≤  .             (18) 
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Звідки отримано кількість додаткових лопатей на спіралі шнеку: 

σ
σ 360360 =→≥ n

n
,                                                    (19) 

де n  – кількість додаткових лопатей. 
Отже, розв’язок рівнянь рівноваги сил, що діють на частинку матеріалу при 

транспортуванні шнековим конвеєром із додатковими лопатями у горизонтальній та 
фронтальній площинах показав зменшення необхідної піднімально-рушійної сили у 
порівнянні із класичною конструкцією шнекового конвеєра у 1,5..2 рази. 

Піднімально-рушійна сила є складовою у розрахунковій формулі 
енергоємності та пов’язана з впливом критичної частоти обертання шнека. 
Використання формули для визначення критичної частоти обертання шнека у 
загальному вигляді є неточним, оскільки ще слід враховувати вплив кута атаки 
додаткових лопатей. Враховуючи також наповнення жолоба та коефіцієнти тертя, 
формула для визначення критичної частоти обертання шнека з додатковими 
лопатями набуває вигляду: 

[ ]
[ ] ,

)sin()cos(

)sin()cos(
)cos(

30 тр.мтр

γβ
βα

π ⋅+⋅⋅
⋅−⋅+⋅⋅

Ω⋅≥
кш

ш

ffR

δfffg
кр

n

             (20) 
де тр.мf  - коефіцієнт тертя матеріалу об матеріал, δ  - кут між частинкою матеріалу 

на лопаті та межею завалу у жолобі. 
З врахуванням (16) та (20) енергоємність процесу транспортування шнековим 

конвеєром із додатковими лопатями розраховується за формулою: 

крдв nFdP ⋅⋅⋅⋅= − π310 ,                                        (21) 

де d – діаметр шнека. 
Окрім піднімально-рушійної сили та критичної частоти обертання шнека, які є 

складовими впливу на продуктивність, слід враховувати кількість додаткових 
лопатей (n) та коефіцієнти похибок на матеріал стружки ( мf ) та геометрію стружки 
(S), що транспортується, а також роботу, яку повинен виконати конвеєр. Виразивши 
роботу через відомі фізичні формули, маємо: 

tghA ⋅⋅⋅= ρ ,                                                (22) 
де ρ  – щільність завали, t  – крок спіралі шнека. 

Тоді, з урахуванням формул (21) та (22), а також розглядаючи продуктивність 
як відношення роботи до енергоємності, маємо: 

KfSnFdntghQ мкрдв ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅= − )10/( 3 πρ ,                       (23) 

де Q  – продуктивність шнекового конвеєру з додатковими лопатями; n – кількість 
додаткових лопатей; K – поправочний коефіцієнт.  
 Геометричні параметри додаткової лопаті повинні мати найбільшу корисну 
площу при умові обмеження жолобом шнекового конвеєра, тому додаткова лопать 
не повинна перевищувати розмір витка шнека або дорівнювати йому. 
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Беручи до уваги коефіцієнти похибок кількості додаткових лопатей – Л, 
заповнення жолоба – З та кута атаки лопатей – А, маємо остаточну формулу для 
визначення продуктивності шнекового конвеєру з додатковими лопатями: 

)],logloglog(log[log
52

АzЗкЛxCПfS
nFd

nth
Q эм

крдв

⋅+⋅+⋅+−⋅⋅⋅
⋅⋅

⋅⋅⋅⋅= ρ
       (24) 

де Пэ – експериментальна продуктивність, С – похибка експерименту. 

У третьому розділі наведено методики дослідження процесу переміщення 
матеріалу шнековим конвеєром з додатковими лопатями, описані 
експериментальний стенд та вимірювальна апаратура (рис. 8). 

В якості експериментального шнекового конвеєра використаний шнековий 
конвеєр зубофрезерного верстата, що відповідає реальним виробничим умовам 
роботи прибирання стружки із зони різання верстата. 

 

 
 

Рис. 8. Експериментальна установка для вивчення впливу параметрів 
транспортування стружки шнековим конвеєром з додатковими лопатями 
 
Шнековий конвеєр приводиться в дію від електродвигуна АІР112МВ8 

(потужність – 3,0 кВт, кількість обертів у хвилину – 710 об/хв), який передає 
крутний момент на черв'ячний редуктор через гнучкий вал. 

В якості транспортуючого елемента використовується шнековий вал (шнек) 
модернізованої конструкції. Модернізація шнека полягає в установці і закріпленні 
на спіралі шнека додаткових лопатей (рис. 9). Додаткова лопать виготовлена із 
алюмінієвого кутника 20х20х3 довжиною 20 мм (Дані параметри лопаті є 
правочинні для сталевого шнеку діаметром 100 мм та кроком спіралі 100 мм; 
коефіцієнт тертя сухої сталевої стружки о: сталевий шнек - 0,1; алюмінієві лопаті - 
0,45. Діапазон коливань залежить від властивостей стружки). Одна сторона має 
закруглення для регулювання кута атаки лопаті. 
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Рис. 9. Додаткова лопать (вигляд з різних сторін) 
 

Експерименти проводилися з використанням шнеків (рис. 10) із 
встановленими додатковими лопатями у кількості 1, 2, 3 та 4, розташованими з 
кутами атаки 15°, 30°, 45°, 60°, 75° та 90°. В якості вимірювальної апаратури 
використовувались ваги аналітичні АДВ 200. 

 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

  а)                                     б)                                        в) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                               г)                                             д) 
 

Рис. 10. Експериментальні шнеки: 
а, б – класичний; в, г, д – з додатковими лопатями 
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В якості матеріалу, що транспортується, використовувалася сталева стружка 
(Сталь 40Х), отримана в результаті лезової обробки (точіння) маточини колеса. 

При обробці експериментальних даних і оцінці порівнянності отриманих 
результатів з теоретичними залежностями використовувався експериментально-
аналітичний підхід з використанням методів математичної статистики. 

У четвертому розділі наведені результати експериментальних досліджень 
процесу транспортування матеріалу шнековим конвеєром з додатковими лопатями. 
Проводилися експерименти з дослідження впливу ступеню заповнення жолоба, 
кількості та кута атаки додаткових лопатей на продуктивність роботи шнекового 
конвеєра. 

При проведені експериментів щодо визначення ефективного ступеня 
заповнення жолоба (рис. 11) було встановлено, що ефективний ступінь заповнення 
жолоба становить 30% об’єму жолобу. Якісне значення продуктивності шнекового 
конвеєра поступово зростає до досягнення найбільших значень у діапазоні від 2,5 до 
4 разів у порівнянні з класичною будовою шнекового конвеєра, а після настає 
стрімке падіння значень приросту продуктивності. Таке стрімке падіння 
пояснюється: по-перше – збільшенням навантаження на привід конвеєра; по-друге – 
збільшення заповнення жолоба призводить до зменшення робочого кута , що в 
свою чергу призводить до перекидання транспортованого матеріалу на інший бік 
струмка жолоба та унеможливлює процес повернення матеріалу з лопаті назад у 
завал. 

 

 
 

Рис. 11. Приріст продуктивності шнекового конвеєра при куті атаки додаткових 
лопатей у 45° 

 
Із графіку (рис. 11) випливає, що найбільша продуктивність досягається за 

умови встановлення трьох додаткових лопатей. Дане тлумачення підтверджується 
графіком (рис. 12) приросту продуктивності шнекового конвеєра при заповнення 
жолоба до 30% та кутом атаки додаткових лопатей 45° (продуктивність – 450 г/хв, 
енергоємність – 50 Вт/хв).  

Виходячи із графіків на рисунку 12 видно, що ефективний кут атаки лопаті 
становить 45°. Це пояснюється тим, що при поступовому збільшенні кута атаки 
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лопаті починаючи від 15° змінюється призначення лопатей – із змішувальних 
елементів до лопатей (полиць) для додаткового транспортування матеріалу. При 
досягненні кута атаки в межах від 15° до 45° матеріал, видалений із зони завали, має 
змогу повернутися назад до моменту переносу його на інший бік струмка матеріалу. 
Після переходу межі кута атаки з 45° та до досягнення позначки у 90° процес 
повернення матеріалу назад у завал унеможливлюється про що свідчать графічні 
залежності. 

Із графіків на рисунках 11 та 12 випливає, що ефективною кількістю 
додаткових лопатей є три лопаті. Проведений кількісний та якісний аналіз 
досліджуваних параметрів (рис. 13, 14, 15) підтвердив ефективність додаткових 
лопатей у кількості трьох.  

На підставі отриманих експериментальних даних про енергоємність процесу 
транспортування стружки порівнюваних шнеків класичної та лопатевої конструкцій, 
побудований графік залежності зміни рівня енергоспоживання від продуктивності і 
конструктивних параметрів використовуваного шнека (рис. 16). 

За результатами теоретичних і експериментальних досліджень розроблена 
оригінальна конструкція шнекового конвеєра (рис. 17). 

 

 
 

Рис. 12. Графіки залежності прирісту продуктивності шнекового конвеєра при 
заповненні жолоба у 1950г/30% 

 

 
 

Рис. 13. Графіки залежності кількісного прирісту продуктивності шнекового 
конвеєра із трьома додатковими лопатями 
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Рис. 14. Графіки якісного приросту продуктивності шнекового конвеєра із трьома 
додатковими лопатями 

 

 
 

Рис. 15. Графіки ефективних діапазонів досліджуваних параметрів приросту 
продуктивності шнекового конвеєру 

 

 
 

Рис. 16. Графіки залежності зміни рівня енергоспоживання від продуктивності і 
конструктивних параметрів використовуваного шнека 
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а)    б)    в) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г)    д)    е) 
 

 
Рис. 17. Шнековий конвеєр модернізованої конструкції  

 (а – кут атаки 15°; б – кут атаки 30°; в – кут атаки 45°; г – кут атаки 60°; д – кут 
атаки 75°; е – кут атаки 90°). 

 
Шнековий конвеєр складається із електродвигуна 1, який з'єднаний з 

черв'ячним редуктором 2. До черв'ячного редуктора 2 приєднаний шнек 3 і жолоб 4. 
На робочій спіральній поверхні шнека 3 встановлені лопаті 5. 
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ВИСНОВКИ  
 

У результаті теоретичних і експериментальних досліджень, проведених у 
дисертаційній роботі, отримано рішення актуальної наукової задачі щодо 
обґрунтування параметрів шнекових конвеєрів з додатковими лопатями, котра 
забезпечує ефективну продуктивність процесу транспортування стружки, і 
сформульовано такі висновки. 

1. Вирішена задача механізму взаємодії стружки з додатковими лопатями 
шнекового конвеєра, що дозволяє обґрунтувати його конструктивні параметри: 
рекомендована кількість додаткових лопатей – 3 шт., наповнення жолоба – 30%, 
ефективний кут атаки лопатей – 42,1°. 

2. У роботі з отриманих рівнянь площин визначено взаємозв’язки кутів 
атаки та початку руху матеріалу на додатковій лопаті, що дозволяє уточнити та 
рекомендувати частоту обертання шнеку з додатковими лопатями – 0,31 1с− . 

3. Для шнекових конвеєрів з додатковими лопатями необхідно корегувати 
параметри роботи приводного механізму із умов мінімальної критичної 
піднімально-рушійної сили. Застосування додаткових лопатей у конструкції шнеку 
дозволяє зменшити енергоємність процесу транспортування на 25…30% та 
збільшити продуктивність на 30…40%. 

4. У результаті експериментальних досліджень процесу транспортування 
стружки шнековим конвеєром з додатковими лопатями за трьома параметрами 
(кількість додаткових лопатей – 3 шт., наповнення жолоба – 30%, ефективний кут 
атаки лопатей – 42,1°) підтвердилася адекватність математичних розрахункових 
моделей і результатів експериментів. 

5. Результати дисертаційної роботи прийняті до використання у практиці 
на ПП «ТВА СКІФ» (м. Дніпропетровськ) та «Придніпровський механічний завод» 
(м. Дніпродзержинськ), загальний економічний ефект впроваджень 42620 грн/рік. 

6. В результаті виконання теоретичних та експериментальних досліджень 
розроблено методику для розрахунку параметрів шнекових конвеєрів із 
додатковими лопатями, яка впроваджена в освітній процес Дніпродзержинського 
державного технічного університету. 

7. Наукова новизна конструкції шнекового конвеєру підтверджена 
патентом України на корисну модель № 83441. 
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АНОТАЦІЯ 
 

Часов Д.П. Обгрунтування параметрів шнекового конвеєра з додатковими 
лопатями для транспортування стружки. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 
спеціальністю 05.05.05 – піднімально-транспортні машини. – Тернопільський 
національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, 2015. 

Дисертація присвячена зменшенню енерговитрат процесів транспортування 
металевої стружки шнековим конвеєром при забезпеченні необхідної 
продуктивності. 

Розроблено методику та експериментально визначено ефективний кут атаки та 
кількість додаткових лопатей, а також наповнення жолоба шнекового конвеєру. 

Проведено стендові експериментальні дослідження, які показали підвищення 
продуктивності шнекового конвеєру з встановленими додатковими лопатями у 
межах 30-40%. Розрахункові та лабораторні дослідження підтвердили збільшення 
продуктивності шляхом конструкційних змін при зменшенні енерговитрат процесів 
транспортування металевої стружки шнековим конвеєром. 

Розроблено конструкцію шнекового конвеєра з додатковими лопатями, на яку 
отримано патент України на корисну модель № 83441. 

Ключові слова: шнековий конвеєр, додаткова лопать, продуктивність, 
енергоємність, ефективний кут атаки, наповнення жолоба.  

 
АННОТАЦИЯ 

 
Часов Д.П. Обоснование параметров шнекового конвейера с 

дополнительными лопастями для транспортирования стружки. – На правах 
рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.0.05 – подъемно-транспортные машины. – Тернопольский 
национальный технический университет имени Ивана Пулюя, Тернополь, 2015. 

Целью диссертационной работы является повышение производительности и 
уменьшение энергоемкости процессов транспортирования металлической стружки 
шнековым конвейером. 

Разработана методика, которая позволила провести аналитические 
исследования по определению эффективных параметров шнекового конвейера с 
установленными дополнительными лопастями, а именно: угол атаки и количество 
дополнительных лопастей, а также степень наполнения желоба шнекового 
конвейера.  

Представлены уравнения дополнительной лопасти, угла начала движения 
материала, подъемно-движущей силы с зависимостями от угла наклона спирали и 
типа шнека, угол наполняемости желоба, критической скорости вращения шнека. 

Проведенные экспериментальные исследования на специально 
сконструированном опытном стенде позволили подтвердить аналитические расчеты 
по обоснованию величины эффективных угла атаки дополнительных лопастей в 
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пределах 40-50° и количества дополнительных лопастей от 2 до 4 штук, а также 
наполняемость желоба шнекового конвейера до 30%. 

На основании проведенных аналитических исследований доказано, что 
установка дополнительных лопастей на самом теле пера шнека способствует 
уменьшению энергоемкости на 25-30% и повышению производительности процесса 
транспортировки металлической стружки на 30-40%. 

Разработан, изготовлен и испытан в лабораторных и промышленных условиях 
опытный образец шнекового конвейера, который может быть использован при 
проектировании аналогичных конвейеров для конкретных цеховых условий 
применения. 

Разработано конструкцию шнекового конвейера с дополнительными 
лопастями, на которую получено патент Украины на полезную модель № 83441. 

Ключевые слова: шнековый конвейер, дополнительная лопасть, 
продуктивность, энергоемкость, эффективный угол атаки, наполнение желоба. 

 
SUMMARY 

Chasov D.P. The justification  of screw conveyors parameters  with extra shovels for 
transporting chips. – Manuscript. 

The dissertation for the degree of candidate of technical sciences, speciality 
05.05.05 – lifting-transporting machinery. – Ternopil Ivan Puluj National Technical 
University, Ternopil, 2015. 

The thesis is devoted to energy consumption  reducing during transportation of metal 
shavings screw conveyor, with the necessary efficiency. 

The technique was worked out and effective angle of attack and the number of 
additional blades, as well as filling trough screw conveyor experimentally was determined. 

Stand experimental studies that showed increasing the productivity of the screw 
conveyor with optional blades between 30-40% were conducted. Calculated and laboratory 
studies have confirmed the increasing of productivity through structural changes with a 
decrease in energy consumption during transportation of metal shavings screw conveyor. 

The design of screw conveyor with extra blades, which took out a patent of Ukraine for 
useful model № 83441 was developed. 

Keywords: screw conveyor, extra blade, productivity, energy intensity, the effective 
angle of attack, filling the trough. 

 
 
 
 
 
 
 


