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На основі проведеного аналізу літературних та патентних джерел конструкцій 
робочих органів і способів транспортування сипких матеріалів в замкнутих кожухах, як по 
прямолінійних, так і по криволінійних трасах [1-4] встановлено, що в тій чи іншій мірі 
вони задовольняють частину вимог до якості виконання технологічного процесу. Однак не 
повністю є вирішенні питання, які пов’язані з підвищенням продуктивності транспортерів, 
зниженням енерговитрат на виконання технологічного процесу, надійності робочих 
органів, мінімізації пошкодження сипких матеріалів, які транспортуються та інше.  

З метою підвищення ефективності роботи шнекових транспортерів, які б 
забезпечували переміщення сипких матеріалів по технологічних трасах різної просторової 
конфігурації із застосуванням механічної подачі матеріалу гвинтовим живильником та 
додатковим підсиленням руху потоку сипкого матеріалу стиснутим повітрям. Для 
проведення експериментальних досліджень розроблено та виготовлено лабораторну 
установку (рис. 1), основними вузлами якої є: компресор 1 з електроприводом, 2, двигун 
приводу гвинтового робочого органу 3, блок управління 4. 

 

87 



 

"СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ: Базові процесні інновації – 2018"  
ХНТУ,   Херсон,   Україна 

   
 

Рисунок 1. Загальний вигляд лабораторної установки:  
а – вигляд збоку; б – вигляд спереду; 1 – компресор з електроприводом; 2 – пнемо-
шнековий транспортер; 3 – двигун приводу робочих органів; 4 – блок управління 

 
Одним з основних механізмів шнекового пневмомеханічного транспортера є 

механізм увімкнення пневморозподільника (рис.2). Цей механізм дозволяє в 
автоматичному режимі здійснювати подачу стиснутого повітря по шлангах до сопел.  

Під час накопичення сипкого матеріалу в місці подачі його живильником зростає 
навантаження на витки шнека, однак сила пружини стискання 1 на початкових етапах 
транспортування долає це навантаження. Вал живильника з'єднаний із шліцьовим валом 3, 
який встановлений в корпусі 2 через кульки, з можливістю осьового зміщення, при 
зростанні навантаження. 

 

  
 

Рисунок 2. Механізм увімкнення пневморозподільника, та його з’єднання з вмикачем 
трилінійного типу П-РКЗ.4: 1 – пружина; 2– корпус; 3 – шліцьовий вал знапівкруглими 

канавками; 4 – пневморозподільник; 5 - пневмоперехід 
 
Коли навантаження на витки досягає певного критичного значення, осьова 

складова якого перевищує зусилля стискання пружини, вал починає зміщуватись в 
сторону протилежну до напрямку руху матеріалу. При цьому обертовий пневмоперехід 5 
вмикає пневморозподільник 4 і стиснуте повітря починає поступати по пневмомагістралях 
в напрямку зони вивантаження матеріалу. 

Даний механізм дає можливість регулювання величини крутного моменту, при 
вмиканні пневморозподільника для транспортування різних видів сипких матеріалів та 
величини їх переміщення. 

1 2 3 5 4 
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Проведені експериментальні дослідження на експериментальній установці 
дозволили отримати залежності продуктивності пнемо-шнекового транспортера від зміни 
площі східного отвору бункера 12 ≤ Sc ≤ 36 (см2), частоти обертання живильника 150 ≤ n ≤ 
450 (об/хв) і величини робочого тиску повітря 0,2 ≤ P ≤ 0,3 (МПа) (рис. 3) в технологічній 
магістралі, які представлено у вигляді поверхонь відгуку (а) та їх двомірного перерізу (б), 
як функціонала Qп = f(Sc, P) при n = 300 об/хв (рис.7) і Qп =   f(n, P) при Sc = 24 см2 (рис.4). 

 

             

 
a                                                           b 

Рисунок 3. Поверхня відгуку (а) та її двомірний переріз (б) продуктивності пнемо-
шнекового транспортера як функціонала Qп = f(Sc, P) при n = 300 об/хв 

 

                
 

a                                                              б 
Рисунок 4. Поверхня відгуку (а) та її двомірний переріз (б) продуктивності пнемо-

шнекового транспортера як функціонала Qп = f(n, P) при Sc = 24 см2 
 
Аналіз поверхонь відгуку та їх двомірних перерізів показує, що продуктивність Qп 

пнемо-шнекового транспортера зростає зі збільшення діючих факторів і знаходиться 
приблизно в межах 2…11 (кг/с) залежно від їх зміни, але вплив кожного фактора має 
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відмінний характер. Найбільш суттєвий вплив на характер зміни продуктивності пнемо-
шнекового транспортера Qп мають частота обертання шнека n та площа східного отвору 
Sc. При цьому значне зростання Qп відбувається при збільшенні значення відповідних 
факторів Sc ≥ 24 см2 і n ≥ 300 об/хв. 

Отримані результати експериментальних досліджень можуть бути використані при 
розробці промислових конструкцій пнемо-шнекових транспортерів. 
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