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Корисна модель належить до галузі піднімально-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 [АС СРСР № 1652230, МПК B65G 33/00, 33/26 
Бюл. № 20, 1991 p.], що містить несучу смугову гвинтову спіраль, по периферії якої закріплені 5 
еластичні елементи, які виконані у вигляді щіток. Аналог. 

Недоліком такого робочого органу є низька надійність кріплення еластичних елементів, а 
також наявність зазорів між групами еластичних елементів (щіток), що призводитиме до розриву 
потоку транспортованого матеріалу та підвищення енерговитрат на виконання технологічного 
процесу. 10 

Також відомий робочий орган гвинтового конвеєра [Патент України на корисну модель 
№ 101095, МПК B65G 33/26, 33/16 Бюл. № 16, 2016 р.], що містить центральний вал, на якому 
встановлена несуча смугова гвинтова спіраль, на якій виконано отвори, за допомогою яких та 
механічних з'єднань кріпиться робоча еластична спіраль у вигляді окремих секцій. Найближчий 
аналог. 15 

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

В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення шнека з еластичною гвинтовою 
поверхнею, в якому виконанням несучої смугової спіралі, до якої за допомогою механічних 
з'єднань кріпиться робоча еластична секційна спіраль, причому еластичні елементи виконані у 20 
вигляді окремих секцій з кутом охоплення по колу понад 360° і відповідно перекриттям між 
суміжними секціями, причому зона перекриття суміжних секцій є без зазорів - за рахунок цього 
зменшується ступінь пошкодження сипких сільськогосподарських матеріалів при їх переміщенні 
в зону вивантаження. 

Поставлена задача вирішується за рахунок того, що в шнеку з еластичною гвинтовою 25 
поверхнею, що містить центральний вал, на якому встановлена несуча смугова гвинтова 
спіраль, по периферії якої закріплені еластичні елементи, згідно з корисною моделлю, еластичні 
елементи виконані у вигляді окремих секцій з кутом охоплення по колу понад 360° і відповідно 
перекриттям між суміжними секціями, причому зона перекриття суміжних секцій є без зазорів. 

Шнек з секційною еластичною гвинтовою поверхнею зображено на фіг. 1; фіг. 2 - вигляд по А 30 
на фіг. 1; фіг. 3 - вигляд по Б на фіг. 1; фіг. 4 - вигляд по В на фіг. 1. 

Шнек з еластичною гвинтовою поверхнею містить центральний вал 1, на якому встановлена 
несуча смугова гвинтова спіраль 2, по периферії якої закріплені еластичні елементи 3, виконані 
у вигляді окремих секцій з кутом охоплення по колу понад 360° і, відповідно, перекриттям між 
суміжними секціями, причому зона перекриття суміжних секцій є без зазорів. 35 

На несучій смуговій спіралі 2 за допомогою секційних гвинтових пластин 4 та отворів, а 
також болтових з'єднань з напівкруглими головками 5 та гайками 6 закріплена робоча секційна 
еластична спіраль 3. 

Працює шнек з секційною еластичною гвинтовою поверхнею наступним чином. 
В процесі транспортування шнеком сипких матеріалів сільськогосподарського виробництва в 40 

направляючій трубі 7 вони взаємодіють з робочою еластичною гвинтовою поверхнею. У випадку 
попадання та защемлення, наприклад, зернини, між нерухомою поверхнею направляючої труби 
та обертовою робочою еластичною гвинтовою поверхнею розрізні пелюстки прогинаються, що 
забезпечує уникнення пошкодження зернини. Виконання еластичної поверхні у вигляді 
еластичних секцій, з перекриттями зони взаємодії із сипким матеріалом фактично виключає 45 
його пошкодження. 

Запропонована конструкція шнека з секційною еластичною гвинтовою поверхнею дає 
можливість мобільної заміни секцій робочої еластичної спіралі у випадку їх зношення або 
транспортування інших матеріалів і виключає розрив потоку транспортованого сипкого 
матеріалу. 50 
 

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 

Шнек з секційною еластичною гвинтовою поверхнею, що містить центральний вал, на якому 
встановлена несуча смугова гвинтова спіраль, по периферії якої закріплені еластичні елементи, 55 
який відрізняється тим, що еластичні елементи виконані у вигляді окремих секцій з кутом 
охоплення по колу понад 360° і, відповідно, перекриттям між суміжними секціями, причому зона 
перекриття суміжних секцій є без зазорів. 
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