
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 

„КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” 

Інженерно-хімічний факультет 

Кафедра хімічного, полімерного та силікатного машинобудування 

  До захисту допущено 

Завідувач кафедри 

________ В.І.Сівецький 

«_____» ___________2016  

р. 

Дипломний проект 

на здобуття ступеня бакалавра 

 

зі спеціальності 6.050502 - Інженерна механіка 

на тему: Віброшнековий живильник з розробкою шнеку 

  

 
  

Виконав (-ла) студент (-ка) ___4___ курсу, групи __ЛУ-21_____________ 
                                                                                                                                                                          (шифр групи)      

Глінський Євген Миколайович                                                                   _________                                                       
(прізвище, ім’я, по батькові)                                                                                                                                      (підпис)  

Керівник Коваленко Ігор Валентинович доцент, к.т.н.______________       

__________ 
                                               (посада, наукова ступінь, вчене звання, прізвище, ініціали)                                                              

(підпис) 

Консультанти з розділів: 

 

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ та ОХОРОНА ПРАЦІ ______ас. Ковтун 

А.І.__________________________ 

 

МОДЕРНІЗАЦІЯ ____________________________доцент, к.т.н. Щербина 

В.Ю.______________ 

 

ТЕХНОЛОГІЯ МАШИНОБУДУВАННЯ________ст. викладач Борщик С.О._____ 

_____ ______ 

 

РЕЦЕНЗЕНТ 

______________________________________________________________________ 



                                                                (посада, наукова ступінь, вчене звання, прізвище, ініціали)                                                              

(підпис) 

  Засвідчую, що у цьому 

дипломному проекті немає 

запозичень з праць інших 

авторів без відповідних 

посилань. 

 

Студент   _____________ 

                              (підпис) 

Київ         2016          рік  



Національний технічний універсітет України 

„Київський політехнічний інститут” 

Інженерно-хімічний факультет 

Кафедра хімічного, полімерного і силікатного машинобудування 

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський) 

 

Спеціальність 6.050502 - інженерна механіка 

 

  ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувач кафедри 

__________________ 

В.І..Сівецький___ 

     (підпис)              (ініціали, 

прізвище) 

«______» ____________2016 р. 

 

ЗАВДАННЯ 

на дипломний проект  студенту 
________________________________Глінський Євген 

Миколайович_______________________________ 
(П.І.Б.) 

1. Тема проекту «Віброшнековий живильник з розробкою 

шнеку»_________________ 

______________________________________________________________________

____________________ 

______________________________________________________________________

____________________ 

керівник проекту Коваленко Ігор Валентиноич доцент, 

к.т.тн._____________________________________ 

затверджена наказом по університету від  « 12 » травня 2016 р.  №1525-

С___________________________ 

2. Строк подання студентом проекту        «13 » червня 2016 

р._____________________________________ 

3. Вихідні дані до проекту Об’єкт розробки – віброшнековий живильник; 

продуктивність живильника Пv=25 м3/год ; частота обертання шнека 

n=1.3с−1 .насипна маса матеріалу ρ=1,6 т/м3 .                                                                    

 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік завдань, які потрібно 

розробити): Вступ; 1 Призначення та область використання віброшнекового 

живильника; 1.1 Опис технологічного процесу виробництва гашеного вапна, 1.2 

Вибір типу живильника дл виробництва гашеного вапна 2 Технічна 

характеристика віброшнекового живильника; 3 Опис конструкції та принцип 

роботи віброшнекового живильника; 4 Інженерно-технічні розрахунки; 4.1 

Параметричні розрахунки шнеку; 4.2 Кінематичні розрахунки віброшнекового 

живильника, 4.3 Розрахунки на міцність шнеку, 4.4 Програмний розрахунок 



модернізованого шнеку ; 5 Літературно-патентний огляд; 6 Охорона праці, 7 

Технологія машинобудування, Висновки до частини i проекту; Перелік посилань. 

 

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень): 

Лист 1 – Загальний вигляд машини; Лист 2 – Технологічна схема виробництва 

гашеного вапна; Лист 3 – Шнек (модернізація); Лист 4 – Пневматичні лещата, 

поворотні; Лист 5 – Два вузла ‘Шнек і вібратор’. 

 

 

 

Розділ 
Прізвище, ініціали та посада  

консультанта 

Підпис, дата 

завдання  

видав 

завдання 

прийняв 

    

ТБ та ОП Ковтун А.І., ас.   

Модернізація Щербина В.Ю., доцент   

Тех. маш. Борщик С.О., ст.. викладач   

    

7. Дата видачі завдання   

 

 

 

 

Календарний план 

№ 

з/п 

Назва етапів виконання  

дипломного проекту  

Строк виконання  

етапів проекту  
Примітка 

1 Отримання обґрунтування та 

узгодження технічного завдання 

2.05.2016-3.05.2016  

2 Розробка технологічної схеми 

виробництва будівельних 

4.05.2016-9.05.2016  



матеріалів, опис базової 

конструкції та принципу дії 

живильника 

3 Літературний огляд сучасних 

конструкцій машин. Патентні 

дослідження 

10.05.2016-

12.05.2016 

 

4 Розробка та конструювання 

модернізованої машини 

13.05.2016-

16.05.2016 

 

5 Інженерно-технічні розрахунки 

параметрів і характеристик 

живильника 

17.05.2016-

19.05.2016 

 

6 Розробка заходів з охорони праці 

та техніки безпеки при 

експлуатації машини 

20.05.2016-

23.05.2016 

 

7 Виконання графічної частини 

проекту 

24.05.2016-

26.05.2016 

 

8 Оформлення текстової частини 

дипломного проекту 

27.05.2016-

31.05.2016 

 

 

Студент  ____________ ____________________ 

  (підпис) (ініціали, прізвище) 

Керівник проекту (роботи)  ____________ ____________________ 

  (підпис) (ініціали, прізвище) 

  



3. Реферати з ключовими словами (українська мова) 

 

 РЕФЕРАТ 

 

Дипломний проект: 66 с., 22 рис., 4 табл., 6 додатків, 21 джерело. 
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розрахунків, виконано: 
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віброшнекових живильників; 

2) виконано параметричні розрахунки, що необхідні для розробки і проектування 

віброшнекового живильника, згідно з технічним завданням;  

3) на основі виконаних патентних досліджень модернізовано шнек; 

4) розроблено і спроектовано віброшнековий живильник для дозування сипких 

матеріалів з модернізованим шнеком; 

5) виконано креслення загального виду віброшнекового живильника та складальні 
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Дипломный проект: 66 с., 22 рис., 4 табл., 6 приложения, 21 источника. 

Объект разработки и проектирования  виброшнековий питатель для 

дозирования сыпучих материалов. 

Цель проекта  разработка и проектирование, согласно техническому 

заданию, виброшнекового питателя для дозирования сыпучих материалов, на 

основе существующих промышленных аналогов; определение возможностей и 

осуществления модернизации узлов питателя. 

Методы разработки и проектирования  параметрические, 

кинематические, проектировочные расчеты с использованием известных методик 

и нормативных документов. 

При разработке и проектировании виброшнекового питателя, на основе 

аналитического обзора научно-технической литературы, нормативной и 

конструкторской документации, патентных исследований, инженерно-

технических расчетов, выполнено: 

1) изучено принципы работы и конструкцию виброшнекових питателей для 

дозирования сыпучих материалов, проанализированы технические параметры и 

характеристики виброшнекових питателей; 

2) выполнено параметрические расчеты, необходимые для разработки и 

проектирования виброшнекового питателя, согласно техническому заданию; 

3) на основе выполненных патентных исследований модернизировано 

дебалансный вибратор; 

4) разработаны и спроектированы виброшнековий питатель для дозирования 

сыпучих материалов с модернизированным вибратором; 

5) выполнен чертеж общего вида виброшнекового питателя и сборочные 

чертежи узлов. 
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РАСЧЕТЫ, ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

 

 



5 Реферат з ключовими словами (іноземна мова) 

 

                                                         ABSTRACT 

 

Is the Diploma project: 66 p.s, 22 rice., 4 tables., 6 additions, 21 source. 

An object of development and planning is vibroscrew 

feeder for the dosage of friable materials. 

An aim of project is development and planning, according toa requirement specification

, vibroscrew feeder  for the 

dosage of friable materials, on the basis of existent industrialanalogues; determination o

f possibilities and realization ofmodernisation of knots of feeder . 

Methods of development and planning are selfreactance,kinematics, design calculations 

with the use of the knownmethodologies and normative documents. 

At development and planning of vibroscrew feeder , onthe basis of state-of-the-

art review of scientific and technicalliterature, normative and designer documentation, p

atentresearches, technical calculations, it is executed: 

1) principles of work and construction of vibroscrew 

feeder  are studied for the dosage of friable materials,technical parameters and descripti

ons of vibroscrew feeders are analysed; 

2) selfreactance calculations that is needed for developmentand planning of vibro

screw feeder  are executed,according to a requirement specification;  

3) on the basis of the executed patent researches шнек ismodernized; 

4) vibroscrew feeder  is worked out and projected for thedosage of friable materia

ls with modernized шнеком; 

5) the draft of general view of  vibroscrew  feeder and frame 

clamping drafts of knots are executed. 

VIBROSCREW FEEDER, AUGER, 

MODERNISATION, CALCULATIONS, PATENTRESEARCHES 

 

 

 

 



6 ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, СКОРОЧЕНЬ, 

ІНДЕКСІВ І ТЕРМІНІВ 

 

Умовні позначення 

B  ширина, м; 

D, d  діаметр, м; 

E  модуль Юнга, Па; 

g  прискорення вільного падіння, м с2⁄ ; 

H  висота, м; 

L  довжина, м; 

N  потужність, кВт; 

n  частота обертання, с−1; 

S  площа, м2; 

V  об’єм, м3; 

П𝑣  продуктивність, м3 год⁄ ; 

η  коефіцієнт корисної дії; 

ρ  насипна маса матеріалу, т м3⁄ ; 

[σ]  допустиме нормальне напруження, МПа; 

[τ]  допустиме дотичне напруження, МПа; 

∆  прогин, м; 

Символи 

≈  приблизно; 

∑  сума; 

Ø  діаметр. 

 

 

 

 



 

Скорочення 

ІХФ  інженерно-хімічний факультет; 

КПІ  Київський політехнічний інститут; 

НТУУ  Національний технічний університет України; 

ПЗ  пояснювальна записка. 

Індекси 

0  початкове значення; 

max  максимальне значення.  
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9 ВСТУП 

 

Віброшнековий живильник використовується для дозування сухих, 

сипких, пиловидних, дрібнозернистих, абразивних  матеріалів у хімічній, 

харчовій, гірничій та інших галузях промисловості. 

Він забезпечує рівномірну подачу, тому використовується для точного 

дозування матеріалу. 

Живильник має просту конструкцію, невеликі габаритні розміри.  

Віброшнековий живильник забезпечує повну герметизацію жолоба, що дає 

можливість транспортувати пиловидні, гарячі або з різким запахом матеріали. 

Переваги віброшнекового живильника: 

 безперервна подача матеріалу; 

 легкість в обслуговуванні; 

 герметичність жолоба. 

До недоліків даних живильників слід віднести такі: 

 великі питомі витрати енергії від тертя між матеріалом і гвинтом та 

жолобом; 

 швидке зношення гвинта та жолоба; 

 чутливість до перевантажень, що веде до утворення всередині жолоба 

затору матеріалу (цей недолік усунений завдяки встановленню в бункері 

вібратора). 

Не варто використовувати живильники даного типу для дозування 

матеріалів, що мають кускові домішки, велику крихкість і абразивність, а також 

здатність до злежування чи налипання на шнек, жолоб тощо. 

Мета проекту полягає в розробці і проектуванні віброшнекового 

живильника для дозування сипких матеріалів, на основі існуючих промислових 

аналогів та визначення можливостей для здійснення модернізації вібратора. 

  



Актуальною є задача підвищення терміну служби вібратора, що 

необхідний для надійної подачі матеріалу до шнеку. Покращення цих параметрів 

призведе до збільшення продуктивності та довговічності даного обладнання. 

  



10 Таблиця розглянутих патентів 

 

Патент 

пошуку 

Автор, 

країна 

Суть загального технологічного 

рішення 

Патент  

№ 80414,  

 Спосіб 

виготовлення 

шнека з 

еластичною 

гвинтовою 

поверхнею . 

[13] 

 

Гевко Р.Б, 

Пилипець 

М.І., 

Залуцький 

С.З., Україна 

Спосіб виготовлення шнека з еластичною 

гвинтовою поверхнею включає процес 

навивання, калібрування смугової спіралі та 

кріплення її до вала. Спочатку спіраль 

навивається зі смуги на ребро, витки котрої 

контактують одні з одними, яка далі 

встановлюється на оправку і стискається за 

допомогою втулок та гвинтового з'єднання. 

При цьому на поверхнях втулок виконано 

один виток з кроком, рівним товщині 

спіралі. Після цього відбувається 

свердління отворів по периферії витків 

спіралі, а далі після калібрування спіралі на 

заданий крок та закріплення її до вала за 

допомогою виготовлених отворів 

здійснюють кріплення еластичних 

накладок, робоча поверхня яких виступає 

над периферійною кромкою смугової 

спіралі 

  



Авторское 

свидетельство 

№ 1613404 

Винт 

винтового 

конвейера [14]  

Присяжная С. 

П.Присяжный 

М. М.,РФ 

Винт винтового конвейера выполнен из 

полосы с равновеликими надрезами по 

наружной кромке и выступами, изогнутыми 

в полуцилиндрические ребра. Ребра 

расположены относительно винтовой 

спирали в шахматном порядке. В них 

вкладывается жгут со щеточным 

обрамлением. Внутренняя кромка спирали 

жестко приварена к валу. 

Авторское 

свидетельство 

№ 4733805/28 

Винтовой 

конвейер [15] 

Мамырин А. 

В.,СССР 

Нерабочая поверхность выполнена 

цилиндрической и пересечена с рабочей 

поверхностью, имеющей винтовые канавки, 

таким образом, что поперечное сечение 

представляет собой круг. Вращающийся 

геликоидный винт своей рабочей 

поверхностью будет захватывать 

поступающий из воронки материал и 

перемещать его вдоль своей оси 

Авторское 

свидетельство 

№ 4634030/03 

Винт 

винтового 

конвейера и 

способ его 

изготовления 

[16] 

Армавирский 

государ-

ственный 

педаго-

гический 

институт, 

Серга Г. В., 

СССР 

Направляющая поверхность винта состоит 

по меньшей мере из трех полос, 

скрученных по винтовой линии в 

продольном направлении. При этом П 

выполнены по ВЛ в поперечном 

направлении с образованием наружной и 

внутренней рабочих поверхностей. Каждые 

две смежные грани расположены под 

тупым углом одна к другой с наружной и 

внутренней стороны П, пересекающихся 

между собой с образованием винтовых 

канавок на внутренней поверхности и ВЛ и 

прямого и обратного направлений на 

наружной поверхности винта. 

Деклараційний  

патент 

№ 2002043027 

Гвинтовий 

Радик Д. Л.,  

Васильків В. 

В.,Україна  

 

Гвинтова спіраль робочої ділянки шнека 

виконана зовнішньою циліндричною та 

внутрішньою конічною поверхнями 

обертання, причому профіль вала, на який 

насаджена ця спіраль, відповідає її 



живильник – 

дозатор [17] 

внутрішній поверхні обертання. 

Патент  

№ 93090859 

Гвинтовий 

транспортер 

для дозованого 

транспортуван

ня сипких 

матеріалів [18] 

Валлнєр Ф., 

Кепплінгер Л. 

В., Бьом Х., 

Фьост – 

Альпине 

Індустрі-

анлагенбау,  

Україна  

Шнек, который имеет винтовую 

поверхность, образованную лопастями и 

примыкающую к ней расположенную на 

соответвующем выходному отверствию 

транспортного канала конце 

дополнительную винтовую поверхность, 

которая образована спиралью. 

  

Авторское  

свидетельство 

№ 4885490/03 

Рабочий орган 

винтового  

конвейера [19] 

Научно- 

производс-

твенное 

объединение 

механизации 

и автомати- 

зации 

производства 

машин для 

хлопководства  

«Технолог» 

Шокуров Ю. 

С., Хошев Ю. 

И., Тихонов В. 

Н., Раден А. 

И., Шкляров 

А. А., СССР 

Рабочий орган винтового конвейера 

включает полый вал со спиралью и 

фигурными пазами на передней ее стенке 

для щеточных элементов.  Фигурные пазы 

расположены радиально относительно оси 

полого вала на равном расстоянии один от 

другого с наклоном в сторону, 

противоположную направлению вращения 

полого вала, и выполнены длиной, равной 

ширине спирали с выемкой на конце, при 

этом щеточные элементы выполнены с 

упругой защелкой, установленной с 

возможностью взаимодействия с выемкой 

фигурного паза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Авторское 

свидетельство 

№ 4738796/03 

Способ 

изготовления 

винта 

шнекового  

Конвейера [20] 

Присяжная С. 

П., СССР 

Цилиндрическую полую полимерную 

заготовку закрепляют в патроне токарно – 

винторезного станка и затем специальным 

резцом нарезают на всю глубину заготовки 

прямоугольную резьбу. Полученную 

спираль нагревают в воде с температурой 

80 – 90 ˚С, растягивают и закрепляют на 

валу начальный и последний виток с 

помощью болтов. 

Патент № 

4918509/03 

Способ 

изготовления 

винта 

винтового 

конвейера [21] 

Присяжная 

С.П., РФ 

Отличают и протачивают объемную полую 

заготовку из полимерного материала. 

Настраивают токарно – винторезный станок 

на прямоугольную резьбу с шагом, 

обеспечивающим необходимую толщину 

винта с учетом возможности крепления 

капронового жгута с щеточными пучками и 

ширины режущей поверхности резца. 

Нарезают специальным прямоугольным 

резцом на всю глубину заготовки 

прямоугольную резьбу и на торцевой части 

винта прямоугольным резцом меньшей 

толщины нарезается углубления, 

достаточное для крепления щеточного 

обрамления. Затем это углубление 

прорезают специальным резцом до 

появления тавровочного паза. Щеточное 

обрамление заправляют в тавровый паз, 

закрепляют прошиванием боковых стенок. 

Готовую спираль винта со щеточным 

обрамлением нагревают в воде с 

температурой 80 - 90˚С. Нагретую спираль 

растягивают на валу. 

 

  



11 Висновки з розділу 

 

В результаті патентних пошуків розглянуто 9 патентів України та РФ. Для 

практичного застосування у бакалаврському проекті відібрано патент України  

Патент № 80414, “Спосіб виготовлення шнека з еластичною гвинтовою 

поверхнею” . 

Матеріали патентного пошуку дозволять модернізувати конструкцію шнеку; а 

саме –  частини шнеку, яка контактує з матеріалом; внутрішня частина шнеку 

виготовлена з сталі, а зовнішня, яка контактує з матеріалом виготовлена з гуми 

,що дозволяє матеріалу не руйнуватись.. 
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13 Зміст частини «Розрахунки» /РР/. Висновки 

 

ЗМІСТ 

 

С. 

1 ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІ РОЗРАХУНКИ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ І      

ХАРАКТЕРИСТИК ВІБРОШНЕКОВОГО ЖИВИЛЬНИКА  

1.1 Розрахунки основних параметрів ..........................................................................  

1.1.1 Розрахунок продуктивності по шнековій частині віброшнекового 

живильника ....................................................................................................................  

1.1.2. Визначення довжини шнека ...............................................................................  

1.1.3. Продуктивність млина ........................................................................................  

1.1.4 Розрахунок потужності живильника ..................................................................  

1.2 Розрахунки кінематичних характеристик живильника .......................................  

1.2.1.Розрахунок параметрів та характеристик двигуна ...........................................  

1.2.2 Вибір електродвигуна для приводу живильника ..............................................  

1.3 Розрахунки на міцність ...........................................................................................  

1.3.1 Розрахунки параметрів шнека.............................................................................  

2. РОЗРАХУНОК БАРАБАНУ В ПАКЕТІ ANSIS  

 

 

Висновки 

Було проведено розрахунки основних деталей та елементів віброшнекового 

живильника. 

 Виконано розрахунки основних параметрів шнеку, при яких визначено 

оптимальне навантаження, критична і оптимальна кутова швидкість обертання 

шнеку. 

 Розрахунки кінематичних характеристик живильника та міцнісні 

розрахунки підтверджують, що живильник придатний до роботи. 

 



14 ЗМІСТ ЧАСТИТИ «ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛІ І 

МОНТАЖУ ВУЗЛА» /ТД/. ВИСНОВКИ 

 

ЗМІСТ 

 

С. 

1 ТЕХНОЛОГІЯ МАШИНОБУДУВАННЯ  

1.1 Опис і призначення деталі ......................................................................................  

1.2 Розробка технологічного процесу виготовлення деталі .....................................  

1.3 Призначення і розрахунок пристосування для обробки деталі ..........................  

Перелік посилань ...........................................................................................................  

 

 

Висновки 

 

У процесі розробки технологічного процесу виготовлення дебалансного 

вала  було розглянуто призначення дебалансного вала та його конструктивні 

особливості; описані порядок і всі етапи розробки технологічного процесу 

виготовлення деталі "Вал дебалансний", що представлені у маршрутній карті, 

картах ескізів та операційних картах; обрано спосіб виготовлення заготовки;  

 

 

 

 

 

 

 



15 Загальні висновки по дипломному проекту. Перелік науково-

технічних досягнень 

 

В результаті виконання дипломного проекту проведено патентно-

літературні дослідження, на підставі яких здійснено розробки та проектування 

віброшнекового живильника: 

1. Вивчено принцип роботи і конструкцію віброшнекового живильника. 

2. Проаналізовано технічні параметри і характеристики віброшнекового 

живильника, визначено його технічні переваги й недоліки. 

3. Виконано параметричні, кінематичні розрахунки та розрахунки на міцність, 

які необхідні для розробки і проектування віброшнекового живильника. 

4. На основі виконаних патентних досліджень обрано модернізації вібратора 

віброшнекового живильника, що забезпечують підвищення надійності та 

довговічності обладнання. 

5. Результати дипломного проекту можуть бути впроваджені на 

підприємствах, що розроблюють і виготовляють промислове обладнання і 

устаткування для виробництва будівельних матеріалів. 

6. За темою дипломного проекту опубліковані тези доповідей у збірнику на  

науково-практичній конференції ІХФ НТУУ «КПІ». 

 

  



Перелік науково-технічних досягнень 

1.  ХІ-й Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції «Історія 

розвитку науки, техніки та освіти». 

2.  2-й міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та 

молодих вчених «Прикладна геометрія, дизайн та об’єкти інтелектуальної 

власності». 

3. 4-ї всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та 

молодих вчених «Прикладна геометрія, дизайн та об’єкти інтелектуальної 

власності та інноваційна діяльність студентів та молодих вчених». 

4  5-ї міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та 

молодих вчених «Прикладна геометрія, дизайн та об’єкти інтелектуальної 

власності»  

5. Співавтором патенту на корисну модель №85964 за темою «Дискова 

борона» 

6 IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Ефективні процеси та 

обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки» «Модернізація 

шнеку віброшнекового живильника» 

Глінський Є.М., студ. 

 


