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ВДОСКОНАЛЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ГВИНТОВИХ КОНВЕЄРІВ 

 

Гнучкі гвинтові конвеєри широко використовуються при транспортуванні 

сипких матеріалів у різних виробничих процесах та ефективно виконують 

функціональні вимоги, які до них висуваються. Проте існуючі гвинтові робочі 

органи не повній мірі задовольняють експлуатаційні вимоги, які висуваються 

до таких типів транспортерів. Суцільні спіралі шнеків швидко руйнуються 

внаслідок виникнення знакозмінних циклічних навантажень, а комбіновані та 

секційні робочі органи є матеріаломісткими, що призводить до підвищених 

енерговитрат та інтенсивного зношення внутрішньої поверхні гнучких кожухів. 

З метою підвищення експлуатаційних показників гнучких гвинтових 

конвеєрів, які забезпечують транспортування сипучих матеріалів по 

криволінійним трасах, рекомендується використовувати гвинтові секції, 

шарнірно зв'язані між собою. Це забезпечить високу ефективність виконання 

завантажувально-розвантажувальних технологічних процесів при 

транспортуванні сипких матеріалів гвинтовими конвеєрами. Конструктивне 

виконання різних варіантів гвинтових робочих органів, а також методика 

проведення експериментальних досліджень викладені в роботах [1, 2]. 

Суцільні гвинтові шнеки, робоча спіраль яких жорстко закріплена на 

валу, при транспортуванні матеріалів внаслідок наявності зазору між 

поверхнею обертання органу та внутрішньою поверхнею направляючої труби, 

можливі заклинювання шнека. Для відновлення працездатності конвеєра 

необхідно відвести в осьовому напрямку заклинене ребро шнека від контакту з 

матеріалом, і в подальшому, після зняття перевантаження, елементи приводу 

повинні забезпечити відновлення початкового положення робочого органу для 

подальшого транспортування матеріалу в зону вивантаження. Вирішити дану 
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проблему внаслідок реверсування заклиненого робочого органу, що 

здійснюється за допомогою запобіжних пристроїв. Вони забезпечують осьове 

відведення робочого органу конвеєра при виникненні перевантаження та 

автоматичне відновлення його початкового положення [3, 4]. 

Також під час транспортування гвинтовими конвеєрами сипких 

матеріалів сільськогосподарського виробництва однією із проблем є значний 

ступінь їх пошкодження, а також підвищені енерговитрати та обмежені 

функціональні можливості, які пов‘язані виключно з процесом переміщення 

матеріалу. Для уникнення пошкодження сипкого матеріалу запропоновано ряд 

конструкцій, а також проведено теоретичні та експериментальні дослідження 

робочих органів шнеків з еластичними гвинтовими пелюстками, які секційно 

кріпляться до жорсткої основи гвинтового ребра [5]. 
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