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ЛЕКЦІЯ 2. 

Тема. Транспортні пристрої 

1. Обладнання безперервної дії: стрічкові транспортери, 

гідротранспортери, насоси, гвинтові конвеєри (шнеки), 

елеватори, норії, підвісні конвеєри та пневматичні транспортери. 

2. Обладнання періодичної дії: автомобільні транспортні засоби, 

вантажопідйомні машини і крани, транспортуючі машини. 

Рекомендована література 

1. Гореньков Э.С. Оборудование консервного производства: 

переработка плодов и овощей. Справочник / Э.С. Гореньков, В.Л. Бибергал. – 

М.: Агропромиздат, 1989. – 256 с. 

2. Дикис М.Я.Технологическое оборудование консервных заводов. 

/М.Я. Дикис, А.Н. Мальский - М.: Пищ. пром-сть, 1973. - 423 с. 

3. Ситников Е.Д. Практикум по технологическому оборудованию 

консервных заводов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Агропромиздат, 1989. – 

134 с. 

Транспортні пристрої застосовуються для вивантаження, навантаження і 

транспортування сировини та консервної продукції, які є трудомісткими 

операціями. Існують схеми механізації робіт по прибиранню та доставки 

сировини на консервні заводи і його розвантаження. Транспортне обладнання 

можна розділити на обладнання безперервної дії і обладнання періодичної 

дії. 

1. Обладнання безперервної дії 

Стрічкові конвеєри 

Призначені для переміщення сипучих, кускових і штучних вантажів в 

горизонтальній і похилих площинах. 

Розрізняють горизонтальні, похилі і комбіновані, стаціонарні та 

пересувні, в тому числі пересувні телескопічні, зі змінним кутом нахилу. 

Конвеєри виготовляються двох типів: з плоскою і жолобчастою стрічками. 
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Конвеєри з плоскою стрічкою використовуються для переміщення штучних і 

затарених вантажів, а з жолобчастою - для сипучих і кускових. До них можна 

віднести також укладальні, скребкові і інспекційні конвеєри. 

Стрічкові інспекційні й сортувальні транспортери поступаються 

роликовим. Застосовуються гравітаційні транспортери (спуски), в тому числі 

схеми лоткового, роликового і гвинтового спусків. Спіральний спуск може 

мати роликові криволінійні секції з радіусом повороту 1,25-2,5 м. 

У комплекті з конвеєром поставляються завантажувально-

розвантажувальні столи, виконані у вигляді знімного неприводного 

роликового конвеєра. 

Розсувні роликові конвеєри призначені для транспортування продукції в 

картонних ящиках при завантаженні та розвантаженні ізотермічних вагонів, 

трюмів судів або при транспортуванні інших штучних вантажів. 

У рибоконсервному виробництві застосовуються схеми механізованого 

розвантаження і транспортування рибопродукції в рибних портах. 

Основними вузлами стрічкового горизонтального конвеєра є станина, 

виконана з прямокутних або круглих труб, що несе, або тяговий орган; 

приводний і натяжний барабани; опори для стрічки, роликові жолобчасті 

опори (трьохролікові), а також суцільні опори; привід і натяжний пристрої. 

У стрічкових конвеєрах використовуються стрічки, виконані з 

гумотканинних, синтетичних і сталевих матеріалів. Найбільше застосування 

отримала гумотканева стрічка, що складається з  12 шарів бавовняної 

тканини, пов'язаних між собою вулканізованоїз 3  гумою, і зовнішніх 

гумових обкладок. 

Натягач складається з натяжної барабана, вала і пересувних 

підшипників, які можна переміщати за допомогою гвинтових пристроїв. 

Швидкість стрічки транспортера вибирається в межах 0,5 1,2 м/с для 

операційних; для сортувальних транспортерів  
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Пластинчасті конвеєри, що застосовуються для транспортування 

штучних і кускових вантажів, складаються з двох рядів втулочно-ролікових 

ланцюгів з роликами, до яких прикріплені пластини; пластини мають борту. 

Продуктивність стрічкового транспортера для штучних вантажів 

визначається за формулою: 

g
a

V
G  3600

, 

где  g - маса штучного вантажу, кг;  a - відстань між штучними 

вантажами, м;  V - швидкість руху тягового органу, м/с. 

Гідротранспортери 

Для транспортування сільськогосподарських культур і риби в суміші з 

водою широко застосовують гідротранспортери. 

Напірний гідротранспортер є продовженням насоса для переміщення 

плодів і овочів в потоці рідини, або рибонасоси. Величина швидкості потоку 

не повинна бути більше 1,6 м/с, а оптимальна швидкість не більше 1,0-1,2 м/с 

і визначається за формулою: 

F

W
V

, 

где W - витрата суміші, яка транспортується м
3
/с;  F - площа 

поперечного перерізу труб, або жолоба, м
2
. 

Лотковий гідротранспортер представляє собою жолоб прямокутної, 

напівкруглої або трапецеїдальної форми поперечного перерізу. Жолоб 

встановлюють з ухилом в бік руху потоку. В місцях завантаження ухил 

жолоба збільшується на 50%. Радіус заокруглення - 3,0 м. 

Перетин лотка можна знайти за узагальненою формулою: 
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де G - кількість продукту, що транспортується за годину, кг/год;  

n - коефіцієнт нерівномірності завантаження (n  

m - коефіцієнт витрати води (m  

V - оптимальна швидкість потоку суміші, м/с, для томатів -  

Ухил гідравлічного транспортера можна визначити за формулою: 

 

де g - прискорення сили тяжіння (g = 9,81 м/с
2
);  

R - гідравлічний радіус; м;  

а - емпіричний коефіцієнт (а = 0,037). 

Оптимальна величина ухилу становить близько 0,015. 

Гідравлічний радіус - це відношення площі поперечного перерізу потоку 

F (в м
2
) до змоченій периметру   (в м). 

 

Насоси 

Відцентрові насоси застосовуються в першу чергу для транспортування 

рідких соків. Спеціальні їх конструкції здатні транспортувати плоди, овочі 

або рибу в потоці рідини. Насос складається з корпусу і робочого колеса, 

насадженого на вал, що обертається, що лежить в двох підшипниках. 

Форма робочого колеса забезпечує плавне надходження і видачу слив, 

яблук, помідорів, кукурудзи та ін. у суміші з водою. 

Продуктивність відцентрових насосів залежить від тиску. 

Для транспортування риби в рибоконсервному виробництві широко 

застосовуються відцентрові рибонасоси типу РБ. 

Всмоктувальна здатність відцентрових насосів незначна, тому їх 

експлуатація ведеться з заливкою рідини або із застосуванням вбудованого 

зворотного клапана на стороні всмоктування, між всмоктуючим 
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трубопроводом і всмоктуючим шлангом. Якщо зворотний клапан (храпок) не 

тримає, наприклад, виноградну мезгу при виробництві виноградного соку, то 

для перекачування мезги і сусла використовують поршневі або гвинтові 

насоси. 

Орієнтовна продуктивність відцентрового рибонасоси визначається за 

формулою: 

 

 

где D - диаметр всасывающего патрубка, м; V - скорость смеси, м/с (V = 

1,5 м/с);  - плотность смеси, кг/м
3
. 

Продуктивність поршневого насоса - величина постійна, практично не 

залежить від тиску. 

Для перекачування густих, в'язких, але гомогенних матеріалів 

застосовуються шестерні насоси. 

Гвинтові насоси придатні для перекачування соків, пюреобразних 

продуктів, а також продуктів, що містять тверді шматки невеликих розмірів. 

Гвинтові насоси мають багато переваг. Подібно шестерним насосів гвинтові 

насоси можуть створювати високі тиску. Представляють великий інтерес для 

техніки асептичного консервування. 

Даний тип насоса може працювати в обох напрямках в залежності від 

напрямку обертання двигуна. 

Там, де необхідно нагнітати продукт, необхідно, щоб томат-паста, або 

пюре-напівфабрикат надходив через вертикальний і виходив через 

горизонтальний патрубок. При цьому сальник, встановлений біля входу осі 

приводу, не має великого навантаження і не буде витоку. Якщо головне 

завдання - відсмоктування (з вакуум-камер) то продукт необхідно направляти 

через горизонтальний патрубок, а видаляти через вертикальний. 

Тому при відсмоктуванні з вакуумного простору доцільно застосовувати 

двоступінчастий насос. Тоді сальник буде перебувати під надлишковим 
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тиском, і при негерметичності не поступатиме повітря, що викликає 

повторну інфекцію. 

Між кількістю перекачується матеріалу і частотою обертання є лінійна 

залежність, тому насос, так само як і поршневий може бути застосований і 

для дозування. 

Гвинтові конвеєри, або шнеки 

Призначені для транспортування сипучих дрібнокускових і в'язких 

матеріалів. 

Гвинтовий конвеєр являє собою закритий жолоб, в якому обертається 

шнек, насаджений на вал. 

Елеватори та норії 

Похилі транспортери з кутом нахилу несучого полотна 30-45о 

називають елеваторами. Призначені для переміщення сипучих і кускових 

вантажів в похилій площині. Несе і тяговий орган похилого ковшового 

елеватора ( «Гусяча шия») являє собою дволінійних ланцюговий конвеєр, 

забезпечений ковшами таким чином, що між ними немає зазорів. 

На аналогічному за призначенням похилому елеваторі, замість робочого 

полотна, що складається з металевих ковшів, прикріплених до ланок 

ланцюга, робоче полотно цього елеватора є прогумовану стрічку з 

укріпленими на ній гумовими скребками. 

Норії застосовуються також для переміщення сипучих і дрібнокускових 

вантажів, але по вертикалі. 

Для підйому і опускання продукції, упакованої в коробки або ящики, 

застосовуються колискові елеватори. 

Колисковий елеватор являє собою шахту, в якій розташований 

дволінійних вертикальний ланцюгової транспортер, на ланцюгах якого через 

рівні інтервали укріплені люльки вантажопідйомністю до 35 кг. 

Близьким по конструкції колискові елеватору є підйомник безперервної дії 

ПНД-2, призначений для безперервного підйому (опускання) штучних 
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вантажів  8,4 м. Підйомниквантажопідйомністю до 100 кг на висоту 2,4  

комплектується стрічковим транспортером і рольгановим столом. 

Підвісні конвеєри 

Робочою частиною конвеєра є ходовий візок - каретка, до якої 

прикріпляється контейнер або вантажний гак і чотири ролика, що 

спираються на двотавровий підвісний шлях. 

Пневматичні транспортери 

Пневматичні транспортери діляться на всмоктувальні і нагнітальні. 

У всмоктуючому пневматичному транспортері в сипучий матеріал 

опущено сопло, яке через гнучкий шланг пов'язане з трубопроводом, з якого 

повітря відсмоктується вентилятором (або вакуум-насосом). 

 

3. Обладнання періодичної дії 

Автомобільні транспортні засоби 

До них відносяться транспортні засоби, що мають у своєму складі 

установки, що забезпечують виконання спеціальних операцій. 

Це автомобілі з вантажопідйомними механізмами для виконання 

операцій навантаження і розвантаження вантажів, застосовуються при 

пакетних (контейнерних) перевезеннях і підрозділяються на машини з 

підйомним краном і з вантажопідйомним бортом. Вантажопідйомний 

гідрокрановий механізм може бути змонтований як в центрі платформи, так і 

між кабіною і кузовом; вантажопідйомність крана варіюється від 0,55 до 2,5т. 

Автомобілі з вантажопідйомним бортом забезпечують завантаження і 

розвантаження вантажу при різній висоті кузова і приймальні естакади. 

Транспорт з підтриманням температурного режиму перевезення призначений 

для перевезень швидкопсувних харчових продуктів в охолодженому або 

замороженому вигляді. Розрізняють два види холодильного автотранспорту: 

ізотермічні автомобілі і авторефрижератори. 

При перевезенні в зимовий час продуктів, які можуть зіпсуватися при 

переохолодженні (овочі, картопля і т.д.) спеціалізіруемой автотранспорт 
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обладнується системами підігріву за рахунок відбору теплоти від вихлопних 

газів двигуна. 

Авторефрижератори представляють собою спеціалізований 

автотранспорт з індивідуальною холодильною установкою і 

теплоізольованим критим кузовом. 

До них також відносяться самоскиди, автоцистерни, контейнери та 

тракторні причепи для безтарного перевезення винограду. 

Найпростіші засоби механізації 

Гвинтові, рейкові і гідравлічні домкрати, з ручним і приводяться в рух 

двигуном, застосовуються для підйому великовагових вантажів на невелику 

висоту (до 1 м) вагою 0,5-20 т (для гвинтових), 3-15 т (рейкових), 3-300 т 

(гідравлічних). 

Талі є вантажопідйомні пристрої, що підвішуються до високо 

розташованим опор і приємним для перевантаження невеликих 

великовагових вантажів. Вантажопідйомність черв'ячних талів - до 10 т;  20 

т.шестеренних 0,1  

Електроталі (тельфери) широко використовуються для підйому вантажів 

Електроталі вантажопідйомністю 0,25 і 0,5 т; 1-5 т складаються з двох 

основних частин: вантажопідйомного механізму і ходової візки. Механізм 

підйому складається з електродвигуна, барабана з вантажним канатом, 

редуктора з вантажоупорним гальмом, дискового електромагнітного гальма і 

гака з обоймою. 

Ручні візки для переміщення вантажів на відстань до 25 м великий 

маневреності розрізняють: полегшеної конструкції вантажопідйомністю до 

150 кг; з керованою задньою віссю вантажопідйомністю до 1000 кг і з 

підйомною платформою для вантажів до 2000 т. 

Гыдравлычний візок (типу ТГВ) з підйомними вилами призначена для 

переміщення покладених на піддон штучних вантажів. 

Візок-штабелер візок гідравлічний призначена для підйому, опускання і 

переміщення вантажів по твердій поверхні. Основними елементами 
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конструкції є: каретка з вилковими захопленнями і гидромеханічеський 

механізм підйому каретки, що складається з ручного гідроприводу. 

Вантажопідйомність штабелеукладчіка 800 кг; висота підйому вантажу - 160 

см. 

Зрівняльні майданчики призначені для утворення проміжного настилу 

між рамкою складських приміщень і вантажний платформою транспорту при 

розбіжності їх рівнів, використовуються для переміщення візків і 

навантажувачів під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт. 

Вантажопідіймальні машини та крани 

До вантажопідйомним відносяться машини, призначені для підйому і 

деякого переміщення вантажів. 

До них відносяться крани, стаціонарні та пересувні для підйому і 

переміщення вантажів на гнучкій підвісці. Пересувні крани підрозділяються 

на кран-балки, стріляв, баштові, портальні, мостові і козлові, а по ходової 

частини - на автомобільні (пневмоколісні, гусеничні), залізничні і плавучі. 

Підйомники (ліфти). Існують підйомники різних конструкцій: лебідки 

для підйому і підтягання важких вантажів, ручні і з електричним приводом; 

барабанного типу, з канатоведущим шківом, з зубчастими і черв'ячними 

передачами, з фрикційними муфтами і гальмами вантажопідйомністю 5000 

кг. 

Вантажні підйомники, призначені для транспортування вантажів, 

матеріалів і устаткування, які поділяються на вантажні, що працюють з 

провідником; вантажні без провідника; з зовнішнім управлінням; малі 

вантажні вантажопідйомністю до 160 кг; вижимні з підйомними канатами, 

які охоплюють кабіну знизу. 

Ліфти вантажо - клітьовою підйомник, в якому вантажі переміщаються з 

одного рівня на інший в кабіні, що рухається в спеціальній шахті. 

Підйомник похилий ПН-200. 
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Підйомник періодичної дії призначений для транспортування товарів 

або продуктів з одного поверху на інший. Вантажопідйомність похилого 

підйомника 200 кг. 

Підйомний стіл типу ПС (ПС-500, ПС-630), призначений для 

вертикального переміщення вантажів на висоту до кількох метрів в торгових 

і складських підприємствах. Стіл складається з нерухомого підстави, 

підйомної платформи з важелями і гідравлічного приводу. 

Транспортируючы машини 

Електричні візки представляють собою гідравлічні візки з 

електроприводом і з вилами довжиною 850 і 1000 мм і шириною від 540 до 

680 мм, що дозволяє переміщати вантажі масою до 3000 кг. 

Авто та електронавантажувачі, електричні візки, електроштабелери. 

Електронавантажувачі є самохідний візок з пристосуваннями для 

вертикального підйому вантажу з гідравлічним циліндром і кареткою, на якій 

укріплені вилочні захвати вантажу вантажопідйомністю 500, 750 і 1500 кг на 

висоту 2,0; 2,8; 2,75 м. 

Автонавантажувачі з бензиновим двигуном вантажопідйомністю 3000 і 

5000 кг з підйомними вилами і максимальною висотою підйому вантажу 3,0 і 

4,0 м призначені для транспортування на відкритих майданчиках. 

Електровізки (електрокари) з вантажною площадкою, 

вантажопідйомністю 1000; 2000 і 5000 кг призначені для перевезення 

вантажів на відстань до 1000 м. 

Електроштабелери призначені для штабелювання, стеллажірованія 

вантажів, покладених на піддони в складських приміщеннях з вузькими 

проходами. Вантажопідйомність 500 кг і висота підйому 1,5 і 4,5 м 


