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(24) 11.04.2011 
(46) 11.04.2011, Бюл.№ 7, 2011 р. 
(72) БОЙКО АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ, САВЧЕНКО 
ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ, КУЛИКІВСЬКИЙ ВО-
ЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ 
(73) КУЛИКІВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ 
(57) 1. Гвинтовий транспортер, який складається з 
нерухомого жолоба, всередині якого у підшипни-
кових вузлах обертається вал із закріпленим на 
ньому конусним гвинтом, завантажувального і роз-
вантажувального патрубків та приводу, який від-
різняється тим, що конусний гвинт виконаний зі 

змінним кроком, що збільшується від завантажу-
вального патрубка, причому в кожному перерізі 
площиною, перпендикулярною осі обертання ко-
нусного гвинта, крок t рівний діаметру d гвинта. 
2. Гвинтовий транспортер за п. 1, який відрізня-
ється тим, що нерухомий жолоб в місцях встанов-
лення підшипникових вузлів має механізми пере-
міщення конусного гвинта по осі вала від 
розвантажувального до завантажувального патру-
бків, величина переміщення регулюється шкалою, 
нерухомо закріпленою на поверхні жолоба, з ціною 

поділки, рівною зазору   між торцями витків кону-

сного гвинта та внутрішньою стінкою жолоба. 

 
 

 
 

Корисна модель відноситься до області підйо-
мно-транспортних машин, зокрема, до машин без-
перервної дії без гнучкого тягового органу, що за-
стосовуються при механізації виробничих процесів 
у тваринництві, рослинництві та в переробній про-
мисловості. 

Відомі конструкції гвинтових транспортерів, що 
складаються з нерухомого жолоба, всередині яко-
го у підшипникових вузлах обертається вал із за-
кріпленим на ньому гвинтом, завантажувального і 
розвантажувального патрубків та приводу (Крас-
ников В.В. Подъемно-транспортные машины в 
сельском хозяйстве. - М.: Колос, 1973. - 464 с.). 

Відомий також пристрій для транспортування 
волокнистої маси (див. а.с. №848440, МПК B65G 
33/14, бюл. №27, 23.07.81), у якому транспорту-
вання матеріалу здійснюється конусним гвинтом. 

Недоліком такого пристрою є те, що матеріал 
який потрапляє у гвинтовий транспортер пошко-
джується та пресується в наслідок переміщення по 
конусній частині жолоба. 

Метою створення корисної моделі є збільшен-
ня ресурсу гвинтового транспортера шляхом удо-
сконалення його конструкції, що збільшить строк 
експлуатації конусного гвинта, забезпечить рівно-
мірне переміщення сипкого матеріалу по довжині 
гвинта та зменшить пошкодження вантажу і енер-
гозатрати на його транспортування. 

Поставлене завдання вирішується тим, що 
гвинтовий транспортер, який складається з неру-
хомого жолоба, всередині якого у підшипникових 
вузлах обертається вал із закріпленим на ньому 
конусним гвинтом, завантажувального і розванта-
жувального патрубків та приводу, відповідно до 
корисної моделі, конусний гвинт виконаний зі змін-
ним кроком, що збільшується від завантажуваль-
ного патрубка, причому в кожному перерізі площи-
ною перпендикулярною осі обертання конусного 
гвинта крок t рівний діаметру гвинта d, крім того 
нерухомий жолоб в місцях встановлення підшип-
никових вузлів має механізми переміщення конус-
ного гвинта по осі вала від розвантажувального до 
завантажувального патрубків, величина перемі-
щення регулюється шкалою нерухомо закріпленою 
на поверхні жолоба з ціною поділки рівною зазору 

  між торцями витків конусного гвинта та внутріш-
ньою стінкою жолоба. 

Використання корисної моделі, що пропону-
ється, дає змогу забезпечити наступний технічний 
результат: 

- збільшується строк експлуатації конусного 
гвинта; 

- сипкий матеріал рівномірно переміщується 
по довжині гвинта; 

- зменшується пошкодження вантажу та зни-
жуються енергозатрати на його транспортування. 
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Крім того: 
- забезпечується максимальна продуктивність 

гвинтового транспортера з мінімальними втрата-
ми; 

- не допускаються втрати матеріалу, що тран-
спортується в результаті зносу робочої поверхні 
конусного гвинта; 

- підвищується культура виробництва сільсь-
когосподарського підприємства; 

- підвищуються економічні показники сільсько-
господарського підприємства. 

На Фіг.1 зображений гвинтовий транспортер, 
на Фіг.2 - вид по А на Фіг.1. 

Гвинтовий транспортер складається з нерухо-
мого жолоба 1, всередині якого у підшипникових 
вузлах 2, 3 обертається вал із закріпленим на 
ньому конусним гвинтом 4 зі змінним кроком t, за-
вантажувального 5 та розвантажувального 6 пат-
рубків і приводу 7. 

Нерухомий жолоб 1 в місцях встановлення пі-
дшипникових вузлів 2, 3 має механізми перемі-
щення 9 конусного гвинта 4 по осі вала від розван-
тажувального 6 до завантажувального 5 патрубків, 
величина переміщення регулюється шкалою 8 
(див. Фіг.2) нерухомо закріпленою на поверхні жо-

лоба з ціною поділки рівною зазору   між торцями 

витків конусного гвинта та внутрішньою стінкою 
жолоба. 

Горизонтальний гвинтовий транспортер пра-
цює наступним чином. 

Сипкий матеріал надходить до нерухомого 
жолоба 1 через завантажувальний патрубок 5. 
Потрапляючи на дно жолоба матеріал конусним 
гвинтом 4 рівномірно перемішується в сторону 
розвантажувального патрубка 6. Вал з конусним 
гвинтом 4 обертається за рахунок привода 7 та 
підтримується підшипниковими вузлами 2, 5. В 
зв'язку з тим, що дно жолоба має нахил в бік роз-
вантажувального патрубка це полегшує процес 
переміщення матеріалу та знижує енергозатрати 
на його транспортування. 

При збільшенні зазору між торцями витків ко-
нусного гвинта 4 та внутрішньою стінкою нерухо-
мого жолоба 1 в процесі експлуатації (зносу робо-
чої поверхні гвинта), знижується продуктивність 
гвинтового транспортера та зростає пошкоджува-
ність матеріалу, що переміщується. Тому для від-
новлення встановленого значення зазору здійсню-
ється переміщення конусного гвинта 4 по осі вала 
за допомогою механізмів переміщення 9, а зна-
чення величини переміщення контролюється шка-
лою 8 нерухомо закріпленою на поверхні жолоба. 
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