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ПОКРАЩЕННЯ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИ ТРАНСПОРТУВАННІ 
СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ 

 
При транспортуванні гвинтовими конвеєрами сипких матеріалів 

сільськогосподарського виробництва однією з проблем є значний ступінь їх 
пошкодження, а також підвищені енерговитрати та обмежені функціональні 
можливості, які пов’язані виключно з процесом переміщення матеріалу. 

До основних причин пошкодження сипких матеріалів є попадання їх 
частинок у технологічний зазор між жорстким обертовим шнеком і нерухомою 
внутрішньою поверхнею направляючої труби, внаслідок чого відбувається 
повне або часткове пошкодження окремих частинок матеріалу. Також можливе 
заклинювання робочого органу при транспортуванні твердих кускових 
матеріалів, що призводить до поломок елементів гвинтових конвеєрів. 

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 [13]. 

Конструкція шнека з еластичними пелюстками та загальний вигляд 
розробленого експериментального стенду зображені на рис. 1. 

   
Рис. 1. Схема шнека з еластичними пелюстками та загальний вигляд 

експериментального стенду для проведення досліджень 
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При транспортуванні, матеріал плавно сходить з одного пелюстка на 
інший, а у випадку попадання більших частинок в технологічний зазор, 
пелюстки прогинаються, що забезпечує уникнення їх пошкодження. 

Для проведення досліджень розроблено стенд [4]. Пуск двигуна та 
регулювання частоти його обертання забезпечувались перетворювачем частоти 
(Altivar 71) з програмним забезпеченням Power Suite v.2.5.0. 

На основі проведених досліджень встановлено, що при застосуванні 
еластичних пелюстків знижується ступінь пошкодження зернового матеріалу в 
порівнянні з жорстким шнеком, який для частоти обертання робочого органу в 
межах 100...400 об/хв зменшується в 1,55...3,0 рази, а для кутів нахилу робочого 
органу до горизонту в межах 0...40 зменшується в 1,63...4,0 рази. 

Іншим способом транспортування сипких матеріалів з мінімальними їх 
пошкодженнями є застосування комбінації механічної подачі матеріалу 
гвинтовим живильником з підживленням струменем стиснутого повітря [5]. 

Схема та загальний вигляд розробленої установки представлені на рис. 2. 
 

      
 

Рис. 2. Схема та загальний вигляд установки пневмо-шнекового 
транспортера з підживленням потоку струменями повітря 

 
Встановлено, що найбільший вплив на характер зміни продуктивності 

пнемошнекового 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. 

Для усунення заклинювання гвинтового робочого органу при 
транспортуванні твердих кускових матеріалів запропоновано на привідному 
валу шнека встановлювати запобіжний пристрій з розділеними в часі режимами 
буксування та осьового зміщення шнека для відновлення робочого стану 
конвеєра. Схема гвинтового конвеєра та загальний вигляд робочої поверхні 
веденої півмуфти запобіжного пристрою зображені на рис.3. Теоретичні та 
експериментальні дослідження наведено в працях [67]. 

На основі проведеного динамічного аналізу встановлено, що збільшення 
частоти обертання п  призводить до зростання обертових моментів системи. 
Так, при зміні частоти обертання пристрою від 60 об/хв до 180 об/хв обертовий 



XVIІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ, 
присвячена 117річниці від дня народження академіка П.М.Василенка 

 

51 

момент пТ  зростає на 52,3 %. Також доведено, що збільшення маси рухомих 

ланок m  призводить до зростання навантажень на привід. 
 

         
Рис. 3. Схема гвинтового конвеєра та загальний вигляд веденої півмуфти 

 
Встановлено, що при зміні кута нахилу робочого органу до горизонту від 

0º до 30º крутний момент Т  зростає на 30,7…32,5 %; при збільшенні жорсткості 
пружини від 16,5 Н/мм до 19,5 Н/мм  Т  зростає на 30,3…32,4 %. 

Розширення функціональних можливостей при транспортуванні сипких 
кормових матеріалів, а саме забезпечення одночасного процесу 
транспортування та змішування компонентів сумішей викладено в праці [8]. 
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МЕТОДИ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ГАЗОГЕНЕРАТОРА В ПРОЦЕСІ 
СУШІННЯ ЗЕРНОВИХ 

 
За результатами математичного узгодження геометричних параметрів 

камери газоутворення з фізикохімічними властивостями біомаси, з якої 
вироблено генераторний газ, та кореляцією їх з експериментальними даними 
розроблено інженерну методику розрахунку камери газоутворення і 
газогенератора на соломісічці для забезпечення енергопотреб зерносушарки. 

Газогенератор спроектовано для забезпечення роботи зерносушарки 
шахтної ЗШ1000 з метою реалізації енергозберігаючої технології сушіння 
зернових, бобових, масляничних культур сім’яного, продовольчого і фуражного 
призначення за рахунок агенту сушіння, який складається з повітря та топкових 
газів, отриманих в результаті спалювання генераторного газу в топці 
зерносушарки [3]. Базовий зерносушильний комплекс складався з: 
зерносушарки шахтної ЗШ1000, норії Н10, димової труби, трубопроводу для 


