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Представлено спосіб підвищення зносостійкості транспортуючого шнеку осаджувальної 

центрифуги шляхом закріплення на його витках захисних накладок.  Відмінність  в  тому,  що 

верхня частина спіралі шнеку захищена змінними, зносостійкими та хімічно стійкими 

накладками, закріпленими на витках спіралі зі сторони транспортування осаду.  

 

Центрифуги – найбільш ефективні машини, які використовуються у хімічній, харчовій, 

вугільній, переробній та інших галузях промисловості для розділення неоднорідних рідких 

систем, у яких процеси відстоювання і фільтрації відбуваються в полі відцентрових сил. 

Принцип роботи центрифуги полягає в тому, що відцентрова сила, що виникає при обертанні 

ротора, зміщує що знаходяться в розчині частинки в напрямку від осі обертання за умови 

що щільність часток перевищує щільність розчину.  

Центрифуги класифікують за наступними ознаками:  

-за величиною чинника розділення – фільтруючі і відстійні; 

-за режимом роботи – безперервної та періодичної дії; 

-за способом вивантаження осаду – з ручним вивантаженням, гравітаційним 

вивантаженням, вивантаженням ножами (автоматичне), інерційним вивантаженням, 

вивантаженням  пульсуючим поршнем та шнековим вивантаженням [1]. 

Шнекова осаджувальна центрифуга, проста за конструкцією та в експлуатації. 

Перевагою шнекових осаджувальних центрифуг є: безперервність роботи, високий 

фактор поділу, компактність центрифуги і висока продуктивність при поділі 

крупнокристалічних суспензій. 

Недоліком шнекових осаджувальних центрифуг є: можливість одержання осаду 

підвищеної вологості, що передбачає наступне його підсушування, а отже і зайві витрати 

енергії; абразивний знос поверхонь шнека в результаті різниці частоти обертання шнека в 

роторі, що особливо проявляється при зневодненні високомінералізованих опадів промислових 

стічних вод.  

На основі [2] пропонується розробка транспортуючого шнеку шляхом підвищення його 

зносостійкості, за допомогою закріплення на його витках, зі сторони контакту з осадом, 

зносостійких та хімічно-стійких накладок. 

В основу розробки покладено досягнення зносостійкості шнеку центрифуги, покращення  

роботи центрифуги. Пропонується встановлення змінних накладок із кераміки на витках шнеку, 

при закріпленні яких на витках утворюють прямий кут з поверхнею ротора. Таке конструктивне 

рішення забезпечує полегшення та дешевизну ремонту шнеку, при зносі робочої поверхні 

шнеку замінюються тільки накладки на витках без заміни всього шнеку в цілому. 

На рисунку 1 показана центрифуга, що містить корпус 1, встановлений у ньому ротор 2, 

який складається з циліндричної частини 3 і конічної частини 4. Усередині ротора 2 

коаксиально розташований шнек 5, виконаний у вигляді порожнистого барабана 6 з 

укріпленими на ньому витками спіралі 7. На бічній поверхні конічної частини 4 ротора 2 

виконані вікна для вивантаження твердої фази 8. У циліндричної частини 3 ротора 2 

розташовані отвори для відводу фугата 9. Центрифуга має трубу живлення 10 розміщену 

всередині барабана 6 шнека 5. Накладки на витках шнека 11. 

Центрифуга працює таким чином: суспензія, що підлягає поділу, подається по трубі 

живлення 10 рухається уздовж барабана 6 шнека 5, потім потрапляє в ротор 2 центрифуги. 

Ротор 2 і шнек 5 обертаються в одну сторону, але з різними швидкостями. У роторі 2 під дією 

відцентрових сил, які створюються обертаннями ротора 2, відбувається поділ суспензії на 
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тверду фазу і фугат. Тверда фаза відкидається до стінок ротора 2. При цьому витки спіралі 7 

шнека 5 переміщують тверду фазу з циліндричної частини 3 ротора 2 в конічну частину 4 і 

сприяють розвантаженню її крізь вікна для вивантаження твердої фази 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Шнекова осаджувальна центрифуга з керамічними накладками на витках шнеку 

 

Таким чином, запропоноване технічне рішення призводить до високої зносостійкості 

витків шнеку, полегшення в ремонті центрифуги, зниження вартості ремонту, подовження 

строку роботи центрифуги без заміни основних її деталей. 
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