


 Dauguma puikių techninių išradimų turi vieną bendrą savybę - jie turi 
paprastą veikimo principą, todėl yra patikimi, efektyvūs ir visapusiškai pritaiko-
mi. 
 Pagrindinis beašių spiralinių transporterių elementas yra beašė 4-40 mm 
storio, 25-750 mm skersmens spiralė, pagaminta iš aukščiausios rūšies plieno. 
Beašiame transporteryje nėra veleno ar guolių, ir medžiaga yra transportuoja-
ma išilgai per visą transporterio skerspjūvį. Beašė spiralė su tiksliai nustatytu 
skerspjūviu ir sukimo momentu leidžia transportuoti didelius medžiagos kie-
kius esant nedideliems apsisukimams, suvartojant minimalų elektros energijos 
kiekį. 
 Kiekvienas beašis spiralinis transporteris yra suprojektuotas ir pagamin-
tas pagal kliento poreikius, ir yra pritaikytas transportuoti būtent kliento me-
džiagą. Tai leidžia maksimaliai pritaikyti beašius spiralinius transporterius jau 
egzistuojančiai gamybos technologijai.      

 Visų pirma dėl paprastos ir patikimos konstrukcijos, ilgaamžiškumo bei 
didelių transportavimo pajėgumų. Beašiai spiraliniai transporteriai vis daž-
niau pakeičia klasikinius sraigtinius, krovininius ir juostinius transporterius. 
 Pagrindiniai beašių spiralinių transporterių privalumai: 

ypatingai efektyvus medžiagos transportavimas – mažos elektros energi-
jos sąnaudos esant dideliems transportavimo pajėgumams; 

mažos investicijų ir eksploatacijų išlaidos, lyginant su klasikiniais transpor-
teriais ar pneumatiniais konvejeriais; 

transpoterio projektavimas pagal užsakymą – t.y. tiksliai pagal esančią 
arba suplanuotą technologiją; 

ilgametė eksploatacija be remonto ar profilaktikos; 

visiška transporterio hermetizacija, tuo užtikrinant dulkių nebuvimą; 

perduodamos medžiagos tikslios dozacijos galimybė; 

nepertraukiamas transportuojamos medžiagos svėrimas; 

maži transporterio ir elektros įrengimų gabaritai; 

paprastas ir greitas spiralės bei vamzdyno remontas; 

kokybiškas medžiagų su ekstremaliomis fizikinėmis savybėmis transporta-
vimas (abrazyvinės, gabalinės, skystos, lipnios, dulkėtos ir t.t.) 



 Ši frazė puikiai apibūdina mūsų gaminamus beašius spirali-
nius konvejerius.  

 Keli pavyzdžiai iš labai plataus beašių spiralinių transporte-
rių panaudojimo: 

Energetika (akmens anglis, koksas, kokso ir anglies dulkes, pe-
lenai, naftos atliekos, šlakas, atliekos ir t.t.); 

Sunkioji pramonė (bentonitas, traiškytas stiklas, aliuminio gra-
nulės, karbido dulkės, maltas korundas, geležies ir plieno drož-

lės, magnezitas, mangano rūda, plieno šratai, stiklo mišinys, stik-
las, sunkieji metalai ir t.t.) 

Atominė energetika (urano dulkės, aktyvi anglis ir t.t.) 

Chemijos  pramonė (dažikliai, guma, cianidas, rūgštys, ledas, 
siera, amonio sulfatas, aliuminio sulfatas, glaistas, salietra, so-
da, chloraminai, katalizatoriai ir t.t.) 

Maisto  pramonė  (žemės  riešutai, cukrus, arbata, šokolado 
masė, obuoliai, garstyčios, prieskoniai, laktozė, gluteinas, grū-

dai, miltai, žuvis, kremas, pieno milteliai, varškė, krakmolas, taba-
kas, makaronai ir t.t.) 

Plastiko  pramonė  (ABS,  PE,  PP, PA, PVC granuliatai, smulkin-
ta guma, polistirolis ir t.t.) 

Medienos pramonė (medžio dulkės, faniera, pjūvenos, medie-
nos skalda ir t.t.) 

Statybos   pramonė    (susikaupiančios    dulkės,  asfalto  gra-
nuliatas, celiuliozė, cementas, dumblas, kaolinas, perlitas, 

smėlis, gipsas, skalda, skaldytas granitas, klintis ir t.t.) 

Ekologija (elektronikos atliekos, nuosėdos, žolės mišiniai, filtrų 
papildai ir t.t.) 

Žemės ūkis (biomasė, maisto mišiniai, kukurūzai, pupos, grūdi-
nės kultūros, vaisiai, rapsas, daržovės ir t.t.) 

Lengvoji pramonė (boraksas, kreida, mineralinė vilna, popie-
rius, polistirolas, plovimo milteliai, tekstilės pluoštai ir t.t.)
Farmaceptinė pramonė (penicilinas) 



 Abrazyvių, gabalinių ir lipnių medžiagų transportavimui, taip pat dide-
liems transportavimo pajėgumams (iki 600m3/val) naudojami standieji bea-
šiai spiraliniai transporteriai (ST, STN rūšys). 

 Standieji transporteriai yra specialiai skirti transportuoti stipriai abra-
zyvias medžiagas (žvyrą, smėlį, uolienas, abrazyvines dulkes, šlaką ir t.t.), 
gabalines medžiagas (PET butelius, medieną, pjuvenas, popierių, biomasę ir 
t.t.), šlapias ar lipnias medžiagas (atliekas, dirvožemį, bentonitą, pertrintas 
medžiagas ir t.t.), ir labai smulkias bei skystas medžiagas (maisto miltelius, 
chemines medžiagas, pelenus ir t.t.). 

 Teisingai suprojektuotas ir sumontuotas beašis spiralinis transporteris dažnai išsprendžia sunkias me-
džiagos transportavimo užduotys, ypatingai tais atvejais, kuomet negalima panaudoti kitokį transportavimo 
būdą.  

 Ekstremaliems apkrovimams (ilgi transportavimo atstumai, didelis medžiagos tankis ir pan.) galima nau-
doti masyvias spirales, susidedančias iš dviejų ar trijų sujungtų profilių. Beašių spiralių storis yra iki 40mm; 
skersmuo – iki 750mm.  Aukštos masyvių spiralių kokybės dėka gaminami įvairūs transporteriai: stumiantys ar 
traukiantys transportuojamą medžiagą, statmenai sujungti, vertikalūs beašiai spiraliniai transporteriai, pakei-
čiantys klasikinius kaušinius transporterius. Maksimalus standžiųjų transporterių ilgis, priklausomai nuo per-
nešamos medžiagos, siekia 55m. Vertikalių transporterių ilgis, naudojant vieną varomąjį vienetą, siekia 25m. 

Pastaruoju metu vis dažniau klasikiniai sraigtiniai ir kaušiniai transporteriai, taip pat ir įvairūs pneumatiniai 
transporteriai yra pakeičiami į beašius spiralinius transporterius. Spiraliniai transporteriai praktiškai neturi 
erdvės apribojimų nukreipiant pernešamą medžiagą, kas yra itin svarbu, kadangi daugybė egzistuojančių     
technologijų naudoja bunkerių pakrovimą ir iškrovimą horizontalia arba vertikalia kryptimis, transportuoja 
medžiagą tarp aukštų bei perneša didelius medžiagos kiekius dideliais atstumais.  

 Turime įvairių medžiagų spiralėms, vamzdynams bei latakams, tinkantiems konkrečiai pramonės šakai.  

 Yra įvairių elektrinių greičių dežių – cilindrinių, sraigtinių, konusinių-cilindrinių bei plokščių. Beašės spira-
lės gaminamos iš St 37, St 52 rūšies arba iš nerūdijančio (AISI 304, AISI 316, AISI 316L, AISI 316T) plieno. Spira-
lių gaminimui, skirtų ypatingai abrazyvių medžiagų transportavimui, naudojamas ypatingai kieta medžiaga 
Hardox (Kietumas iki 400 Brinell), arba ant spiralių paviršiaus yra privirinamas kietas metalas ir jo plokštės. Be 
klasikinio plieno, nerūdijančio plieno ar plastmasės, į vamzdynus dedami poliamidiniai arba bazaltiniai įdėklai.  

Beašiai spiraliniai transporteriai yra projektuojami ir gaminami daugumai pramonės šakų (maisto, chemijos, 
plastmasės, energetikos, sunkiosios, žemės ūkio, medienos, ekologijos, farmacijos ir t.t.). 



 Lankstūs beašiai spiraliniai transporteriai (SL,SLN, SLP Rū-
šies) naudojami smulkių ir lengvų medžiagų transportavimui, 
esant 0,001 iki 15 m3/val transportavimo pajėgumams. Pagrin-
dinis šių transporterių privalumas yra transporterio išlenkimo 
galimybė, maksimalus ilgis - iki 120m, naudojant tik vieną ener-
gijos šaltinį bei išsaugojant tikslaus dozavimo savybę. Tarpinių 
guolių nebuvimas leidžia transportuoti medžiagą iki 70% dides-
niais pajėgumais nei naudojant klasikinius sraigtinius tokių pa-
čių techninių duomenų konvejerius. 
 Lankstūs beašiai spiraliniai transporteriai labai gerai pri-
taikomi medžiagos dozavimui į įpakavimo sistemas, BIG-BAG 
krepšių pakrovimui ir iškrovimui ir pan. maistinėje, cheminėje 
bei plastmasės pramonėje. Išlinkimo spindulys projektuojamas 
atskiriems konvejerių diametrams optimaliu būdu taip, kad iš-
saugoti pagrindinį veikimo principą – t.y. beašinės spiralės 
centravimas transportuojama medžiaga. Vienoje transporterio 
linijoje galima naudoti kelis padavimus ir išmetimus, kelis išlin-
kimus, priklausomai nuo transportuojamos medžiagos fizikinių 
savybių bei technologinių sąlygų. Kliento pageidavimu, trans-
porterį galima pagaminti iš plieno, nerūdijančio plieno ar plast-
masės (tikslios specifikacijos nurodytos žemiau): 

Naudojamos medžiagos: 
           SPIRALĖ: SL - plienas(ST 37, ST 52); 
                           SLN - nerūdijantis plienas (AISI 302, AISI 304). 
  VAMZDYNAS: SL - plienas(ST 37, ST 52); 
                           SLN – nerūdijantis plienas (AISI 304, AISI 316).   
Priklausomai nuo transportuojamos medžiagos fizikinių savybių ir konkrečių technologinių sąlygų, taip pat naudojami 
ir kitokie spiralių variantai, nenurodyti lentelėje. 
*1) Raudonai pažymėtos rūšys - nerūdijančio plieno spiralė bei vamzdynas; 
*2) Atskirų konvejerių transportavimo pajėgumai priklauso nuo pernešamos medžiagos rūšies ir fizikinių savybių; 
*3) Išorinis lanksčių beašių spiralinių transporterių skersmuo priklauso nuo pernešamos medžiagos rūšies ir fizikinių 
savybių.  




