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Корисна модель належить до галузі підйомно-транспортного машинобудування, а саме до 
гвинтових конвеєрів, що забезпечують транспортування сипких сільськогосподарських 
матеріалів з мінімальними їх пошкодженнями в замкнутих кожухах. 

Відомий робочий орган гвинтового конвеєра (Патент України на корисну модель № 101095 
B65G 33/26, 33/16 Бюл. № 16, 2016 р.), що містить центральний вал, на якому встановлена 5 
несуча смугова гвинтова спіраль, на якій виконано отвори, за допомогою яких та механічних 
з'єднань кріпиться робоча еластична спіраль у вигляді окремих секцій. Аналог. 

Недоліком такого робочого органу є зазори між еластичними секціями, що призводитиме до 
розриву потоку транспортованого матеріалу, і відповідно його пошкодженню. 

Також відомий робочий орган гвинтового конвеєра (Патент України на корисну модель № 10 
119856 B65G 33/26, 33/16 Бюл. № 19, 2017 р.), що містить центральний вал, на якому 
встановлена несуча смугова гвинтова спіраль, по периферії якої закріплені еластичні елементи, 
що виконані у вигляді окремих секцій з перекриттям між суміжними секціям. Найближчий 
аналог. 

Недоліком такого робочого органу є великий перепад в зоні перекриття суміжних секцій, що 15 
призводитиме до розриву потоку транспортованого матеріалу, і відповідно його пошкодженню. 

В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення конструкції еластичного шнека, 
шляхом перекриття суміжних секцій, що дозволить зменшити ступінь пошкодження сипких 
матеріалів при їх переміщенні в зону вивантаження. 

Поставлена задача вирішується за рахунок того, що в еластичному шнеку, що містить 20 
центральний вал, на якому встановлена несуча смугова гвинтова спіраль, по периферії якої 
закріплені еластичні елементи, що виконані у вигляді окремих секцій з перекриттям між 
суміжними секціями, згідно з корисною моделлю вводиться те, що в зоні перекриття суміжних 
секцій край нижньої секції виконаний скошеним у верхній частині, а край верхньої секції 
виконаний скошеним у нижній частині, причому в зоні перекриття суміжних секцій вони 25 
взаємодіють між собою скошеними краями. 

Еластичний шнек зображено на фіг. 1; фіг. 2 - вигляд по А на фіг. 1. 
Еластичний шнек містить центральний вал 1, на якому встановлена несуча смугова 

гвинтова спіраль 2, по периферії якої закріплені еластичні елементи 3, що виконані у вигляді 
окремих секцій 4 і 5 з перекриттям між суміжними секціями. В зоні перекриття суміжних секцій 4 і 30 
5 край нижньої секції 4 виконаний скошеним у верхній частині, а край верхньої секції 5 
виконаний скошеним у нижній частині, причому в зоні перекриття суміжних секцій вони 
взаємодіють між собою скошеними краями. 

В процесі транспортування еластичним шнеком сипких матеріалів в направляючій трубі 6 
вони взаємодіють з еластичними елементами 3, що виконані як окремі секції 4 і 5 з перекриттям 35 
між суміжними секціями. 

За рахунок того, що в зоні перекриття суміжних секцій край нижньої секції 4 виконаний 
скошеним у верхній частині, а край верхньої секції 5 виконаний скошеним у нижній частині, 
причому в зоні перекриття суміжних секцій вони взаємодіють між собою скошеними краями, це 
забезпечує плавний перехід матеріалу між секціями (фіг. 2), що мінімізує його ступінь 40 
пошкодження. 

 
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 

 
Еластичний шнек, що містить центральний вал, на якому встановлена несуча смугова гвинтова 45 
спіраль, по периферії якої закріплені еластичні елементи, що виконані у вигляді окремих секцій 
з перекриттям між суміжними секціями, який відрізняється тим, що в зоні перекриття суміжних 
секцій край нижньої секції виконаний скошеним у верхній частині, а край верхньої секції 
виконаний скошеним у нижній частині, причому в зоні перекриття суміжних секцій вони 
взаємодіють між собою скошеними краями. 50 
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