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Проведений аналіз стану сучасних технологій та літературно-патентний 

пошук конструкцій машин та механізмів для здійснення транспортування 

сипких матеріалів по криволінійних трасах [1-8] показав, що в тій чи іншій мірі 

вони задовольняють значну частину вимог, які до них висуваються, проте 

більшість конструкцій робочих органів конвеєрів здійснюють не лише 

поступальне осьове переміщення матеріалу але й виконання обертового руху, 

що призводить до пошкодження матеріалу та зменшення продуктивності таких 

механізмів.  

З метою встановлення максимальної віддалі транспортування сипкого 

матеріалу пнемо-шнековим транспортером проведені експериментальні 

дослідження з визначення оптимальної геометрії центрального змінного сопла 

живильника. Для проведення експериментальних досліджень було 

спроектовано [9; 10] і розроблено дослідний взірець пнемо-механічного 

транспортера (рис.1). 

 

 

а)                                                      б) 

Рис.1. Пнемо-механічний транспортер 

а) загальний вигляд; б) розміщення центрального змінного сопла: 

1 – рама; 2 – корпус живильника; 3 – бункер; 4 – шліцьовий вал з пружиною;  

5 – ланцюгова передача; 6 – корпус підшипника; 7 – редуктор;  

8 – пульт керування; 9 – гвинтовий робочий орган 
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При проведенні експериментальних досліджень змінними параметрами 

були форма та геометричні розміри центрального сопла. При визначенні 

максимальної відстані вільного переміщення матеріалів із сопла  приводились 

при постійній частоті обертання живильника n = 450 об/хв. і тиску подачі 

повітря 0,8 МПа. Для проведення експериментальних досліджень було 

виготовлено сім центральних змінних сопел (рис. 2). 
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Рис. 2. Змінні сопла шнекового пнемомеханічного транспортера: 1, 2, 3 – з 

центральним отвором різної конусності (діаметр Dцос= 10мм);  

4, – з нецентральним отвором (діаметр Dцос=2,75 мм); 5, 6, 7 – з трьома 

отворами розміщеними з різними кутами до осі 
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Проведені експериментальні дослідження, з яких встановлено, що 

застосування центральних отворів з діаметром 10мм при різних виконаннях і 

геометричних параметрах (позиції 1-3) фактично не сприяє зростанню 

величини переміщення матеріалу. 

Суттєвий вплив на збільшення даної відстані дає виконання отворів, 

розташованих по периферії сопел, з діаметром в 2…2,5 мм та напрямком їх 

розташування під кутами 25
0
…45

0
 до центральної осі сопла та вздовж нього. 

При рівних умовах подачі найбільша відстань спостерігається для тирси 

(3м), далі для висівок (1м), пшениці (0,5м) і гороху (0,1м). 
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