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РЕФЕРАТ 

 

Дипломний проект : 95 с.,  14 рис., 4 табл., 4 додатків, 27 джерел. 

Предмет розробки і проектування – маятниковий млин. 

Мета проекту – розробка і проектування маятникового млину, згідно з 

технічним завданням, вибір за допомогою патентного пошуку модернізації 

механізму подачі матеріалу, виконання параметричних розрахунків для 

підтвердження працездатності модернізації. 

Методи розробки і проектування  параметричні та кінематичні розрахунки, 

розрахунки на міцність. 

Процес подрібнення матеріалу у млині розглядається як процес помелу, під 

час якого можливо змінювати ступінь подрібнення матеріалу. 

Проектування маятникового млина здійснено на підставі нормативної та 

конструкторської документації, аналітичного огляду науково-технічної 

літератури, патентних досліджень, інженерно-технічних розрахунків та включає: 

1) конструкцію маятникового млину та принцип його дії, аналіз технічних 

параметрів і характеристик роботи маятникового млину; 2) параметричні 

розрахунки, які необхідні для розробки і проектування маятникового млину;  3) 

патентний пошук для здійснення системи подачі матеріалу маятникового млина; 

4) проектування конструкції модернізованого обладнання; 5) креслення 

технологічної схеми, загального виду маятникового млину та складальні 

креслення його вузлів. 

Графічна частина роботи виконана із застосуванням програмного 

забезпечення «КОМПАС», пояснювальна записка виконана із застосуванням 

ЕОМ.  

 

МАЯТНИКОВИЙ МЛИН, ПРИВІДНИЙ ПРИСТРІЙ, ДВИГУН, 

МОДЕРНІЗАЦІЯ, ПРОЕКТУВАННЯ, ПАТЕНТНИЙ ПОШУК, РОЗРАХУНКИ  
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РЕФЕРАТ 

 

Дипломный проект: 95 с.,  14 рис., 4 табл., 4 приложения, 27 источников. 

Предмет разработки и проектирования - маятниковая мельница. 

Цель проекта – разработка и проектирование маятниковой мельницы, 

согласно техническому заданию, выбор с помощью патентного поиска 

модернизации механизма подачи материала, выполнения параметрических 

расчетов для подтверждения работоспособности модернизации. 

Методы разработки и проектирования - параметрические и кинематические 

расчеты, расчеты на прочность. 

Процесс измельчения материала в мельнице рассматривается как процесс 

помола, во время которого возможно изменять степень измельчения материала. 

Проектирование маятниковой мельницы осуществлено на основании 

нормативной и конструкторской документации, аналитического обзора научно-

технической литературы, патентных исследований, инженерно-технических 

расчетов и включает: 1) конструкцию маятниковой мельницы и принцип ее 

действия, анализ технических параметров и характеристик работы маятникового 

мельницы; 2) параметрические расчеты, необходимые для разработки и 

проектирования маятниковой мельницы; 3) патентный поиск для осуществления 

системы подачи материала маятниковой мельницы; 4) проектирование 

конструкции модернизированного оборудования; 5) чертежи технологической 

схемы, общего вида маятниковой мельницы и сборочные чертежи его узлов. 

Графическая часть работы выполнена с применением программного 

обеспечения «КОМПАС», пояснительная записка выполнена с применением 

ЭВМ. 

 

МАЯТНИКОВАЯ МЕЛЬНИЦА, ПРИВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА, 

ДВИГАТЕЛЬ, МОДЕРНИЗАЦИИ, ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ПАТЕНТНЫЙ 

ПОИСК, РАСЧЕТЫ 
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ABSTRACT 

 

Patent project: 95 p., 14 fig., 4 Table., 4 applications, 27 sources. 

Subject development and designing – pendulum mill. 

The purpose of the project – the development and designing pendulum mill, shall 

comply task of technical, Choice helps with a search patent upgrade mechanism for 

submitting material, perform parametric calculations for confirmation hard-working 

modernization. 

Methods development and designing – and parametric, kinematic solution, 

solution on strength. 

Process comminution material in mill looking as grinding process, in time whom 

perhaps change comminution degree of material. 

Designing pendulum mill making on grounds regulatory construction and 

documentation, analytical review of scientific-technical literature, patent of research, 

engineering-technica1l calculations and includes: 1) Constructions pendulum mill 

principle of here and action, analysis of technical parameters and characteristics of the 

work pendulum mill; 2) parametric solution, must for development and designing 

pendulum mill; 3) Search for Implementation patents system for submitting material 

pendulum mill; 4) Designing constructions modern equipment; 5) Drawings 

technological scheme, r, general pendulum mill and  assembly drawings ego nodes. 

Drawings part of work is executed with used provision of software "COMPASS" 

explain note is executed with used computer. 

 

PENDULUM MILL, HOMING DEVICE, ENGINES, MODERNIZATION, 

DESIGNING, PATENT SEARCH, SOLUTION 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, СКОРОЧЕНЬ, 

ІНДЕКСІВ І ТЕРМІНІВ 

 

Умовні позначення: 

D  – діаметр, м; 

F – сила, Н; 

f – коефіцієнт тертя матеріалу; 

G – вага, H; 

і – коефіцієнт продуктивності; 

l  –ширина, м; 

M – момент, Нм; 

m – модуль зубців;  

N – потужність, кВт; 

n – частота обертання, об./с. ; 

P – стискаюче зусилля, МН 

R – еквівалентне навантаження; 

U – передавальне відношення приводу; 

V – коефіцієнт збереження; 

z – число роликів; 

 – кут тяжіння валка і маятника, рад; 

β – центральний кут, рад; 

 – товщина кільця, мм; 

γ – густина, т/м3; 

 – ККД; 

 – коефіцієнт розрихлення; 

  – швидкість, м/с; 

ρП  – продуктивність, т/год; 

ρ  – густина, т/м3; 

σ – границя міцності матеріалу на стирання, Па; 
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[] – максимально допустиме напруження, Па; 

ω  – кутова швидкість, с-1. 

 

Скорочення: 

ІХФ  інженерно-хімічний факультет; 

НТУУ «КПІ»  Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут»; 

ПЗ  пояснювальна записка; 

РР – Розрахунки; 

ТД – Технологія виготовлення деталі і монтажу вузла. 

 

Символи: 

– градус; 

>  – більше; 

  – більше, дорівнює; 

 – менше; 

  – менше, дорівнює; 

 – сума. 

 

 

Індекси 

б – коефіцієнт безпеки; 

в – вертикальний вал; 

заг – загальний; 

к – конічна пара, крутячий; 

м – муфта; 

п  – привід; 

пр – передавальне число; 

cep  – середнє значення; 
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ц – циліндрична пара; 

ш
– шестерня; 

1d –осьова сила; 

1d –радіальна сила; 

fe – зовнішній; 

k –  колесо; 

n – нормальний; 

r –радіальний; 

t
– окружна сила; 

u
 – згинаючий момент; 

w – зубчастий вінець; 

о – початкове значення. 
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Перелік текстових частин та їх обсяг 

 

1 Пояснювальна записка – 33 с. 

2 Розрахунки   – 36 с. 

3 ТД     – 26 с. 
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Вступ 

 

Метою дипломного проекту є вибір та обґрунтування модернізації системи 

повітряної подачі матеріалу на помел у маятниковий млин та виконання 

параметричних розрахунків обладнання для визначення працездатності 

обладнання.  

Млини, в яких ролик притискається до кільця відцентровою силою і 

обертається на шарнірно підвішеному валу, називаються маятниковими. На 

відміну від млинів з пружинним натиском роликів, у роликових млинів є робоче 

кільце, у якого, на поверхні,  подрібнюється матеріал, також такі млини 

називають ще кільцевими. 

Барабанним живильником матеріал завантажується в млин. У маятникову 

млині живильник розрахований на постійну подачу, встановлену для подрібнення 

пасової передачі на східчастих шківах живильника. 

В інших машинах, призначених для подрібнення вологих матеріалів з 

одночасною їх підсушкою в повітряному потоці, застосовуються барабанні 

живильники, які автоматично регулюють подачу відповідно з вологістю і 

зминання надходить в млин матеріалу. 

Найбільш широке застосування у силікатній промисловості отримали 

ролико-митникові млини. У маятниковому млині у підшипниках корпусу млина 

обертається вертикальний вал, на який насаджена хрестовина. У хрестовинах 

шарнірно підвішені два або чотири маятника з обертовими роликами. Під дією 

відцентрової сили, що розвивається при обертанні валу з хрестовиною, ролики 

притискаються до нерухомого кільця і розмелюють шматки матеріалу, які 

потрапляють між ними.  

У циклоні дрібні частинки осідають і далі надходять в пакувальні машини 

або безпосередньо для  використання на виробництві. Повітря з циклонів 

направляється в вентилятор, а потім знову потрапляє в млин; частина повітря з 

метою створення в системі млин-циклон деякого розрідження викидається в 

атмосферу через рукавний фільтр. 
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Продуктивність маятникових млинів залежить від розмелювання матеріалів 

і заданої ступені їх помелу. Роликові млини працюють по замкнутому циклу з 

прохідними повітряними сепараторами. Повітря подається вентилятором через 

повітряний колектор в робочий простір млина і захоплює дрібні частинки 

матеріалу в прохідний сепаратор. Із сепаратора дрібні частки несуться в циклон, а 

великі повертаються в млин на домелення.  
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Таблиця розглянутих патентів 

 

Таблиця 4.1 – Результати патентного пошуку  

 

№ 

п/п 

Предмет 

пошуку 

Країна видачі, вид та 

номер документу 

Сутність технологічного рішення та ціль 

його створення 

1 2 3 4 

1 Живильний 

пристрій для 

пневмотранспо

рту сипких 

матеріалів 

Патент на корисну модель 

№ 27571 

Україна, МПК 

 B65G 53/00. 

Автор(и): Гущин В. М., 

Сівко В.Й., Гущин О.В., 

Українець А.М. 

Пристрій містить встановлені 

горизонтальний і нахилений 

повітропідвідні патрубки. Утворення 

порційного та хвильового режимів руху 

аеросуміші для підвищення 

продуктивності живлячого пристрою[1]. 

2 Живильний 

пристрій для 

пневмотранспо

рту сипких 

матеріалів 

Патент на корисну модель 

№ 64771 

Україна, МПК 

 B65G 53/54. 

Автор(и): Гущин В.М., 

Гущин О.В., Кудрявцева 

Н.В. 

В горизонтальному повітропідвідному 

патрубку встановлено пневматичний 

пульсуючий контролер, через який 

подається стиснуте повітря з частотою 

пульсацій 30...60 Гц. 

Зменшення коефіцієнту внутрішнього 

тертя сипкого матеріалу та підвищення 

рухомості для поліпшення умов руху в 

змішувальній камері та підвищення 

продуктивності живлячого пристрою на 

40-50 % у порівнянні з існуючими[2]. 

3 Пристрій для 

введення 

сипучих 

матеріалів в 

пневмотранспо

ртних 

трубопроводiв 

Патент на корисну модель 

№ 1519982 

УССР, МПК  

В65G 53/40. 

Автор(и): Потураєв В.Н., 

Волошин А.І., Кіріченко 

А.А., Моісєєв І.В., Взоров 

А.А., Дуденко В.І. і 

Міненок Н.Ф. 

Пристрій для введення сипучих матеріалів 

в пневмотранспортних трубопроводiв 

який містить кільцеве сопло, що охоплює 

транспортний трубопровід, направляючий 

лоток з похилим днищем, встановлений 

пружно на напрямних з можливістю 

зворотно-поступального переміщення під 

кутом до горизонту. Винахід призначений 

для підвищення продуктивності 

пневматичного транспортування сипучих 

матеріалів і може бути використане в 

гірській промисловості для закладки 

виробленого простору[3]. 

4 Живильний 

пристрій для 

пневмотранспо

рту сипких 

матеріалів   

Патент на корисну модель 

№ 54287 

Україна, МПК  

B65G 53/00. 

Автор(и): Гущин В.М., 

Рибалко Р.І., Гущин О.В., 

Виноградов Є.С., 

Ковальчук М.М. 

Повітропідвідні патрубки розташовані 

таким чином, що повітряні струмені, які 

витікають через сопла, перетинаються у 

полюсі, розташованому у точці перетину 

осей бункера і транспортного 

трубопроводу, що співпадають з точками 

перетину повітропідвідних струменів. 

Утворення порційного та хвильового 

режимів руху аеросуміші для підвищення 

продуктивності живлячого пристрою на 

30-40% у порівнянні з існуючими[4]. 
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5 Живильний 

пристрій для 

пневмотранспо

рту сипких 

матеріалів   

Патент на корисну модель 

№ 32666 

Україна, МПК  

B65G 53/40 

Автор(и): Гущин В.М., 

Сівко В.Й., Гущин О.В. 

В початковій зоні транспортного 

трубопроводу розташовано три сопла-

збуджувачі під кутом 30°...45° до 

поздовжньої осі транспортного 

трубопроводу та в одній площині 

поперечного перерізу трубопроводу під 

кутом 120° одне відносно одного. 

Зменшення коефіцієнту внутрішнього 

тертя сипкого матеріалу та підвищення 

його рухомості для поліпшення умов його 

руху в змішувальній камері з метою 

підвищення продуктивності на 25-50% у 

порівнянні з існуючим[5]. 

6 Живильний 

пристрій для 

пневмотранспо

рту сипких 

матеріалів   

Патент на корисну модель 

№  59158 

Україна, МПК  

B65G 53/54. 

Автор(и): 

 Гущин В.М., Гущин О.В., 

Кудрявцева Н.В. 

Передню стінку змішувальної камери 

виконано у вигляді криволінійної 

поверхні, яка плавно переходить з 

вихідного отвору бункера до змішувальної 

камери, з'єднаної з транспортним 

трубопроводом. Удосконалення 

живильного пристрою, що дозволяє 

поліпшити умови входу сипкого матеріалу 

до камери змішування і подальшого його 

руху до транспортного трубопроводу[6]. 

7 Пневмотранспо

ртний дозатор 

сипучих 

формувальних 

матеріалів   

Патент на корисну модель 

№  67106 

Україна, МПК 

 B22C 5/00. 

Автор(и): Каричковський 

П.М., Лихошва В.П., 

Пелікан О.А., Болгар С.О., 

Клименко Л.М. 

Приймально-накопичувальний бункер 

оснащений регулятором потоку 

формувального матеріалу та 

зворушувачем формувального матеріалу 

функціонально зв’язаним з датчиком 

наявності руху формувального матеріалу в 

пневмотранспортній магістралі. 

Оснащення дозатора пневмотранспортною 

магістральною системою у вигляді 

генератора стисненого повітря з 

регулятором потоку стисненого 

повітря[7]. 

8 Живильний 

пристрій для 

пневмотранспо

рту сипких 

матеріалів   

Патент на корисну модель 

№  85975 

Україна, МПК 

 B65G 53/0, B65G 

 53/52. 

Автор(и): Гущин В.М., 

Гущин О.В., Рибалко Р.І., 

Передереєв О.О. 

Його розташовано у вертикальній площині 

і всі три повітряних потоки перетинаються 

у полюсі Р. Зменшення коефіцієнта 

внутрішнього тертя сипкого матеріалу та 

підвищення рухомості для підвищення 

умов руху в змішувальній камері та 

підвищення продуктивності живильного 

пристрою на 30-50 % у порівнянні з 

існуючим[8]. 

9 Пристрій та 

спосіб 

пневмотранспо

рту сипких 

матеріалів 

Патент на корисну модель 

№  88476 

Україна, МПК 

 B65G 53/54. 

Автор(и): Ернст Патрік 

Транспортувальний трубопровід з'єднаний 

зі зріджувальним пристроєм, який має 

зріджувальний вузол із проточним для 

зріджувального газу каналом і проточні 

для зріджувального газу засоби для подачі 

зріджувального газу з каналу у 

транспортувальний канал. Завдяки цьому 

рішенню можна підвищити 

продуктивність пристрою для 
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пневмотранспортування з високою 

концентрацією матеріалу, який 

транспортується, і додатково понизити 

знос[9].  

10 Пневмотранспо

ртер-сушарка 

для зерна 

Патент на корисну модель 

№  102292 

Україна, МПК 

A01F 25/08. 

Автор(и): Панченко В.В., 

Волощук В.М., Замикула 

В.В., Іванов В.О., Кохан 

А.В. 

Забірне сопло виконано куполоподібним, 

на внутрішніх стінках якого закріплено 

нагрівальний елемент та повітропроводи, 

що з'єднані з компресором. Процес 

підсушування зерна звичайним повітрям 

під час транспортування відбувається 

досить активно пасивно, що підвищує 

продуктивність пристрою на 26-30 %[10]. 

11 Живильний 

пристрій для 

пневмотранспо

рту сипких 

матеріалів   

Патент на корисну модель 

№  105961 

Україна, МПК 

B65G 53/00. 

Автор(и): Гущин О.В., 

Рибалко Р.І. 

В змішувальну камеру крізь 

повітропідвідні патрубки подається 

стиснуте пульсуюче повітря, що 

формується повітряним пульсатором. 

Створення надтекучості сипкого матеріалу 

з метою поліпшення умов руху 

аеросумішей у змішувальній камері та 

підвищення продуктивності живильного 

пристрою на 40-60 % у порівнянні з 

існуючим[11]. 

12 Циркуляційний 

динамічний 

сепаратор 

сипучих 

матеріалів 

Патент на корисну модель 

№  2544354 

Росія, МПК 

B07B 7/083. 

Автор(и): Трофименко 

В.М., 

Богданов В.С., 

Ханіна О.С. 

На внутрішній поверхні сепараційної 

камери закріплено пристрій для 

додаткового закручування пило-газового 

потоку, виконане у вигляді рядів 

многозахідних стрічок. Дозволяє 

підвищити ефективність процесу сепарації 

матеріалу, забезпечуючи оптимізацію 

процесів руху потоків[12]. 

13 Повітряний 

відцентрово-

інерційний 

класифікатор 

Патент на корисну 

модель№  2508953 

Росія, МПК 

B07B 7/083. 

Автор(и): Бородавко В.І., 

Воробйов В.В., 

Іванов Є.М., 

Красильников В.О., 

Лускін Г.М., 

Таболіч А.В., 

Шиманович П.П. 

Циліндричні частини внутрішнього і 

проміжного корпусів виконані з 

кільцевими кишенями, а поворотні 

лопатки своїми бічними частинами 

розташовані в цих кишенях. Підвищення 

ефективності поділу матеріалу за рахунок 

усунення виведення з класифікатора 

частинок великої фракції разом з 

частинками дрібної фракції шляхом 

забезпечення проходження всього 

двухфазного потоку, що містить частинки 

великої і дрібної фракції, через 

міжлопатевий  простір, утворене 

встановленими під певним кутом від 

вертикалі поворотними лопатками, і його 

закручування навколо вертикальної осі 

класифікатора[13] 

14 Повітряний 

відцентровий-

динамічний 

класифікатор 

Патент на корисну модель 

№  250488 

Росія, МПК 

B07B 7/083. 

Автор(и): Бородавко В.І., 

Борохів Е.Л., 

Містить плоске кільце, розташоване 

безпосередньо над кришкою корпусу з 

можливістю фіксованого обертання 

навколо патрубка для виведення дрібній 

фракції разом з повітряним потоком і 

виконане з отворами, що збігаються з 
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Воробйов В.В., 

Ловчев Е.М., 

Сітко В.К., 

Сухан Д.А. 

отворами, виконаними в кришці корпусу. 

Підвищення ефективності класифікації за 

рахунок запобігання вивозу з 

класифікатора частини великої фракції 

разом з дрібною фракцією і за рахунок 

запобігання виникнення завихрень в зоні 

поділу вихідного матеріалу шляхом 

регулювання прохідного перетину 

отворів[14]. 

15 Відцентровий 

класифікатор 

Патент на корисну модель 

№  2404863 

Росія, МПК 

B07B 7/083. 

Автор(и): Воробйов В.В., 

Іванов Є.М., 

Козин О.Ю., 

Красильников В.О., 

Таболіч А.В., 

Шиманович П.П., 

Шиманович О.П. 

 

В якості засобу для усунення паразитного 

повітряного потоку класифікатор містить 

патрубок з буртиком, встановлений в 

класифікаторі співвісно осі обертання 

робочого органу з фіксацією від повороту 

і з можливістю переміщення вниз таким 

чином, що верхня частина патрубка 

розташована в кришці корпусу, при цьому 

буртик розташований над кришкою 

корпусу, а нижня частина патрубка 

взаємодіє з верхнім диском робочого 

органу. Зниженні енерговитрат, пов'язаних 

із запобіганням виникненню паразитного 

повітряного потоку, за рахунок зниження 

аеродинамічного опору робочого 

органу[15]. 

16 Пневмоклассіф

ікатор 

Патент на корисну модель 

№  2386489 

Росія, МПК 

B07B 7/083. 

Автор(и): 

Абдюшев М.М., 

Ведення В.Ф., 

Мельников С.О., 

Абдюшев Р.М., 

Чернишов Д.Ю. 

 

Патрубки введення продукту з повітрям і 

виведення великої фракції з повітрям 

забезпечені регульованими поворотними 

заслінками з можливістю зміни величини 

зазору між заслінкою і 

повітророзподільної гратами, а поворотні 

лопаті повітророзподільної решітки мають 

каплеподібний профіль в поперечному 

перерізі. Досягнення більш високої 

ефективності пневмо класифікації і 

досягнення більш чіткого управління 

кордонами поділу сипучого продукту на 

фракції з заданими розмірами 

частинок[16]. 

17 Повітряний 

відцентровий-

динамічний 

класифікатор 

Патент на корисну модель 

№  2368434 

Росія, МПК 

B07B 7/083. 

Автор(и): Воробйов В.В., 

Іванов Є.М., 

Красильников В.О., 

Таболіч А.В., 

Шиманович П.П., 

Шиманович О.П. 

В якості засобу для усунення паразитного 

паралельного повітряного потоку 

класифікатор містить отвори, виконані в 

кришці корпусу навколо патрубка для 

виведення дрібній фракції разом з 

повітряним потоком. Зниження 

енерговитрат, пов'язаних із запобіганням 

виникненню паразитного паралельного 

повітряного потоку, за рахунок зниження 

аеродинамічного опору робочого 

органу[17]. 

18 Сепаратор 

сипучого 

матеріалу 

Патент на корисну модель 

№  2364448 

Росія, МПК 

Зазначений сепаратор додатково містить 

камеру уловлювання тонкодисперсних 

матеріалів з випускним днищем, обмежену 
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B07B 7/083. 

Автор(и): Приньйон 

Ксавьє 

 

кожухом; зазначена камера уловлювання 

розміщена співвісно на виступі обертового 

сітчастого барабана, що дозволяє 

використовувати вихор, який створюється 

обертовим барабаном, для поділу 

центрифугуванням матеріалу; 

зазначена камера уловлювання має в 

кожусі отвори, щоб забезпечити 

проходження центрифугірованного 

матеріалу в бік знаходяться зовні камери 

каналів для відбору матеріалу. Винахід 

направлено на створення динамічного 

повітряного сепаратора, що дозволяє 

уникнути використання зовнішніх 

фільтрів або циклонів, в якому 

уловлювання дрібних фракцій 

відбувається в корпусі самого 

сепаратора[18]. 

19 Повітряний 

сепаратор для 

сипучих 

матеріалів 

Патент на корисну модель 

№  2269388 

Росія, МПК 

B07B 4/06. 

Автор(и): Ірха Д.О., 

Ірха Є.О., 

Анискина О.П. 

Барабан виконаний по всьому периметру з 

наскрізними поздовжніми щілинами, в 

яких розташовані коронирующим 

електроди, а вентилятори виконані з 

протилежно спрямованими відносно один 

одного лопатами, встановленими з 

можливістю створення ними повітряних 

потоків, спрямованих зустрічно один на 

одного у внутрішню порожнину барабана, 

при цьому бункер з живильником 

розміщений на рівні дотичної до кола 

кожуха і на відстані, рівному радіусу 

кожуха від вертикальної осі його центру. 

Підвищення якості поділу сипучих 

матеріалів і збільшення продуктивності 

сепаратора[19]. 

20 Роторно-

вихровий 

апарат 

Патент на корисну модель 

№  2098201 

Росія, МПК 

B07B 7/083. 

Автор(и): Єрьомін А.Ф. 

Пази ротора виконані з похилими 

боковими стінками, а на внутрішній бічній 

поверхні корпусу виконаний гвинтовий 

паз. Створенні апарату, що забезпечує 

отримання частинок округлої форми і 

підвищення виходу цільового 

продукту[20]. 
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 Висновки до розділу ПЗ 

 

У результаті виконання дипломного проекту на тему: «Маятниковий млин з 

розробкою системи повітряної подачі матеріалу на помел» розроблено 

маятниковий млин з розробкою системи повітряної подачі матеріалу на помел, 

виконано необхідні розрахунки, що підтверджують працездатність модернізації: 

1 Визначено технічні характеристики маятникового млина базової 

конструкції, що застосовується в технологічній схемі виготовлення 

керамічної плитки. Проаналізовано технічні параметри і характеристики 

маятникового млина, визначено його технічні переваги й недоліки. 

2 Описано технологічний процес виготовлення керамічної плитки з 

використанням маятникового млина. 

3 Проведено літературний та патентний огляд стану питання, з метою 

визначення конструкції для модернізації системи повітряної подачі 

матеріалу на помел. Здійснено огляд 20 патентів, в результаті якого 

відібрано патент № 64771 для модернізації системи повітряної подачі на 

помел. Виконано обґрунтування модернізації системи повітряної подачі на 

помел за обраним патентом. 

4 Виконано розділ предмету «Охорона праці». На стадії виробництва при 

роботі лінії розробляються заходи для забезпечення безпечних умов праці. 

Відповідно, існують такі шкідливі і небезпечні виробничі фактори: 

виробничий шум та вібрації; запиленість повітря; враження електричним 

струмом; пожежна небезпека та вибухонебезпека. 
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5 Розроблено і спроектовано маятниковий млин з розробкою системи 

повітряної подачі матеріалу на помел. 

6 Визначено механіко-економічні показники від запропонованої модернізації: 

модернізації системи повітряної подачі матеріалу на помел підвищується 

продуктивність на 30–50 %. 

7 Результати дипломного проекту можуть бути впроваджено на підприємствах 

для виробництва будівельних матеріалів.  
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ВИСНОВКИ до розділу РР 

 

В результаті інженерно-технічних розрахунків основних параметрів і 

характеристик маятникового млину було виконано: 

1. Виконано параметричні розрахунки маятникового млину. В результаті 

визначено: центральний кут захвату  = 0,783 рад; стискаюче зусилля 

матеріалу між роликом, який обертається, та кільцем P = 20,5 10 MH, ; частоту 

обертання вертикального валу n = 5,3 об./с; продуктивність 3,2П   т
год

 і 

потужність електродвигуна приводу млина , 232  кВтN  . 

2. Виконано кінематичні розрахунки приводу маятникового млину. В 

результаті було вибрано електродвигун асинхронний типу – 4А160S6Ц3, 

потужністю N = 28,5 кВт і частотою обертання валу n = 1000 об./хв та редуктор 

– КЦ1-400-ІV-2-ЦУ2. 

3. Виконано розрахунки конічно-циліндричного редуктора. Для виготовлення 

колеса обрано сталь 40Х, призначено термічну обробку: для шестерні – 

закалювання до отримання НRC 45…50, для коліс – поліпшення НВ 260…300., 

визначено основні геометричні параметри шестерні і колеса: діаметр 

ділильного кола 
вш 142d   мм, 

вк 671d   мм, діаметр кіл вершин 
вш 142d   мм, 

вк 671d   мм, ширина вінця колеса 
ш 165l   мм,  колова швидкість 3,12   м/с, 

сили в зчепленні: колова 
t 2361F   Н, радіальна 6392rF   Н, осьова 1556F   Н. 

4. Виконано розрахунки швидкохідного ступеня редуктора. Визначено 

ділильний діаметр шестерні 
1 59,9d   мм, ширину зубчатого вінця 

w 35,94l   мм, 

зовнішній ділильний діаметр колеса 
2 119,8d   мм і геометрію передачі 

швидкохідної ступені редуктора: кути ділильних конусів: шестерні 
1tg 26,56d   , 

колеса 
2 63,44d   , число зубців плоского колеса для ортогональної передачі з 

круговими зубцями 56cZ  , зовнішня конусна відстань 
fe

5,45m   мм, зовнішній 

окружний модуль 
fe

5,45m   мм, середній нормальний модуль 
n 2,68m   мм, 
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середня конусна відстань 149,7R   мм, середній ділильний діаметр коліс 

2   181,2d   мм, середній окружний модуль 
t 4,86m   мм. 

5. Виконано розрахунки сили зачеплення шестерні та колеса. Визначено 

окружну силу
t 1970F  Н, осьовому силу шестерні 

1d 2990F  Н та радіальну силу 

шестерні 
1l

8755F   Н. 

6. Виконано розрахунок живильника. В результаті розраховано продуктивність  

лопатевого живильника 3,7П   т/год. 

7. Виконано Розрахунок на міцність основних деталей машин. Проведено 

розрахунок на міцність  вертикального валу τ=5,5МПа, реакції опор валу : 

вертикальна площина Ray=2959 H, горизонтальна площина Raz=1375 H; епюри 

згинаючих і  крутних моментів : сумарний згинаючий момент 
u 318,5M   Нм, 

напруження на згині σ=49,8  Мпа; вибираємо роликопідшипник конічний 

однорядний розміри  якого – D = 125 мм; T = 32,25 мм; b = 27 мм; x = 0,4 

еквівалентне навантаження – 
p 49867,8tl  Н, вибираємо радіальні 

шарикопідшипники – D = 190 мм, d = 90 мм, B = 43 мм, l = 110 кН., 

Еквівалентне навантаження – 51242TPl  Н. 

8. Виконано розрахунок на міцність розмельного кільця. Розрахунок реакції 

кільця  17,4P   кН,  об’єм  валка і маятника V = 0,07 м 3 та сили, з якою діє 

один маятник на кільце та  напруження 145Pg   кПа. 
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ЗМІСТ з розділу ТД 
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Висновки до розділу ТД 

 

 У процесі розробки технологічного процесу виготовлення 

вертикального валу було виконано наступне: 

 – розглянуто службове призначення вертикального валу та його 

конструктивні особливості; 

 – проаналізовано технологічність вертикального валу та його заготовки; 

 – складено орієнтовний план обробки поверхонь, визначено тип 

виробництва; 

 – вибрано спосіб виготовлення заготовки і розроблено її ескіз, 

– розроблено маршрут виготовлення деталі; 

– підібрано моделі металорізальних верстатів, пристрої та інструменти;   

– розраховано припуски, режими різання та норми часу на виконання двох 

найбільш відповідальних операцій технологічного процесу; 

– виконано розрахунок пристрою для обробки на металорізальному 

верстаті. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ 

 

 

У результаті виконання дипломного проекту на тему: «Маятниковий млин з 

розробкою системи повітряної подачі матеріалу на помел» розроблено 

маятниковий млин з розробкою системи повітряної подачі матеріалу на помел, 

виконано необхідні розрахунки, що підтверджують працездатність модернізації: 

1. Визначено технічні характеристики маятникового млина базової 

конструкції, що застосовується в технологічній схемі виготовлення керамічної 

плитки. Проаналізовано технічні параметри і характеристики маятникового 

млина, визначено його технічні переваги й недоліки. 

2. Описано технологічний процес виготовлення керамічної плитки з 

використанням маятникового млина. 

3. Виконано параметричні, кінематичні розрахунки та розрахунки на 

міцність, які необхідні для розробки і проектування маятникового млина. 

4. Проведено літературний та патентний огляд стану питання, з метою 

визначення конструкції для модернізації системи повітряної подачі матеріалу на 

помел. Здійснено огляд 20 патентів, в результаті якого відібрано патент № 64771 

для модернізації системи повітряної подачі на помел. Виконано обґрунтування 

модернізації системи повітряної подачі на помел за обраним патентом. 

5. Проведено розрахунки НДС вертикального валу маятникового млину в 

системі ANSYS. 
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6. Виконано розділ предмету «Охорона праці». На стадії виробництва при 

роботі лінії розробляються заходи для забезпечення безпечних умов праці. 

Відповідно, існують такі шкідливі і небезпечні виробничі фактори: виробничий 

шум та вібрації; запиленість повітря; враження електричним струмом; пожежна 

небезпека та вибухонебезпека. 

7. Розроблено і спроектовано маятниковий млин з розробкою системи 

повітряної подачі матеріалу на помел. 

8. Визначено механіко-економічні показники від запропонованої 

модернізації: модернізації системи повітряної подачі матеріалу на помел 

підвищується продуктивність на 30 – 50 %. 

9. Результати дипломного проекту можуть бути впроваджено на 

підприємствах для виробництва будівельних матеріалів. 

В результаті інженерно-технічних розрахунків основних параметрів і 

характеристик маятникового млину було виконано: 

1. Виконано параметричні розрахунки маятникового млину. В результаті 

визначено: центральний кут захвату  = 0,783 рад; стискаюче зусилля матеріалу 

між роликом, який обертається, та кільцем P = 20,5 10 MH, ; частоту обертання 

вертикального валу n = 5,3 об./с; продуктивність 3,2П   т
год

 і потужність 

електродвигуна приводу млина , 232  кВтN  . 

2. Виконано кінематичні розрахунки приводу маятникового млину. В 

результаті було вибрано електродвигун асинхронний типу – 4А160S6Ц3, 

потужністю N = 28,5 кВт і частотою обертання валу n = 1000 об./хв та редуктор – 

КЦ1-400-ІV-2-ЦУ2. 

3. Виконано розрахунки конічно-циліндричного редуктора. Для 

виготовлення колеса обрано сталь 40Х, призначено термічну обробку: для 

шестерні – закалювання до отримання НRC 45…50, для коліс – поліпшення НВ 
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260…300., визначено основні геометричні параметри шестерні і колеса: діаметр 

ділильного кола 
вш 142d   мм, 

вк 671d   мм, діаметр кіл вершин 
вш 142d   мм, 

вк 671d   

мм, ширина вінця колеса 
ш 165l   мм,  колова швидкість 3,12   м/с, сили в 

зчепленні: колова 
t 2361F   Н, радіальна 6392rF   Н, осьова 1556F   Н. 

4. Виконано розрахунки швидкохідного ступеня редуктора. Визначено 

ділильний діаметр шестерні 
1 59,9d   мм, ширину зубчатого вінця 

w 35,94l   мм, 

зовнішній ділильний діаметр колеса 
2 119,8d   мм і геометрію передачі 

швидкохідної ступені редуктора: кути ділильних конусів: шестерні 
1tg 26,56d   , 

колеса 
2 63,44d   , число зубців плоского колеса для ортогональної передачі з 

круговими зубцями 56cZ  , зовнішня конусна відстань 
fe

5,45m   мм, зовнішній 

окружний модуль 
fe

5,45m   мм, середній нормальний модуль 
n 2,68m   мм, середня 

конусна відстань 149,7R   мм, середній ділильний діаметр коліс 
2   181,2d   мм, 

середній окружний модуль 
t 4,86m   мм. 

5. Виконано розрахунки сили зачеплення шестерні та колеса. Визначено 

окружну силу
t 1970F  Н, осьовому силу шестерні 

1d 2990F  Н та радіальну силу 

шестерні 
1l

8755F   Н. 

6. Виконано розрахунок живильника. В результаті розраховано 

продуктивність  лопатевого живильника 3,7П   т/год. 

7. Виконано Розрахунок на міцність основних деталей машин. Проведено 

розрахунок на міцність  вертикального валу τ=5,5МПа, реакції опор валу : 

вертикальна площина Ray=2959 H, горизонтальна площина Raz=1375 H; епюри 

згинаючих і  крутних моментів : сумарний згинаючий момент 
u 318,5M   Нм, 

напруження на згині σ=49,8  Мпа; вибираємо роликопідшипник конічний 

однорядний розміри  якого – D = 125 мм; T = 32,25 мм; b = 27 мм; x = 0,4 

еквівалентне навантаження – 
p 49867,8tl  Н, вибираємо радіальні 

шарикопідшипники – D = 190мм, d = 90 мм, B = 43 мм, l = 110 кН., Еквівалентне 

навантаження – 51242TPl  Н. 
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8. Виконано розрахунок на міцність розмельного кільця. Розрахунок реакції 

кільця  17,4P   кН,  об’єм  валка і маятника V = 0,07 м 3 та сили, з якою діє один 

маятник на кільце та  напруження 145Pg   кПа. 

У процесі розробки технологічного процесу виготовлення вертикального 

валу було виконано наступне: 

 – розглянуто службове призначення вертикального валу та його 

конструктивні особливості; 

 – проаналізовано технологічність вертикального валу та його заготовки; 

 – складено орієнтовний план обробки поверхонь, визначено тип 

виробництва; 

 – вибрано спосіб виготовлення заготовки і розроблено її ескіз, 

– розроблено маршрут виготовлення деталі; 

– підібрано моделі металорізальних верстатів, пристрої та інструменти;   

– розраховано припуски, режими різання та норми часу на виконання двох 

найбільш відповідальних операцій технологічного процесу; 

– виконано розрахунок пристрою для обробки на металорізальному 

верстаті. 

9. За результатами виконання дипломного проекту подано тези доповіді на 

Всеукраїнську науково-технічну конференцію, що відбудеться на кафедрі ХПСМ,  

НТУУ «КПІ».  
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Перелік науково-технічних досягнень  

 

Обґрунтування модернізації повітряної подачі матеріалу на помел  

Для модернізації системи подачі матеріалу на помел був обраний патент на 

корисну модель України № 64771, а саме живильний пристрій для 

пневмотранспорту сипких матеріалів[2]. 

 Цей варіант є найкориснішим тому, в що цей живильний пристрій має дуже 

просту систему: завантажувальний бункер, горизонтальний повітропідвідний 

патрубок, нахилений повітропідвідний патрубок, сопла, пневматичний пульсатор, 

змішувальна камера, транспортний трубопровід та трубопровід подачі стиснутого 

повітря. При тому, що він має просту систему, продуктивність  живлячого 

пристрою зростає на 40 – 50 % і відбувається  зменшення коефіцієнту 

внутрішнього тертя сипкого матеріалу та підвищення рухомості для поліпшення 

умов руху в змішувальній камері. 

Розглянуто два, майже схожі між собою варіантами модернізації, в яких 

живильний пристрій має однакову систему подачі. Проте обрано патент № 64771 

тому, що на  відміну від першого – № 27571 варіанту модернізації, в патенті  

№ 64771 використано пневматичний пульсуючий контролер, через який подається 

стиснуте повітря з частотою пульсацій 30...60 Гц. Таким чином, його 

продуктивність збільшилась на 40–50 % від базової конструкції, на відмінну від 

першого варіанту, в якого збільшення продуктивності становить лише 30–40 % 

від базової конструкції. В результаті для модернізації обрано патент № 64771, 

оскільки в ньому встановлено пульсатор, за допомогою якого забезпечується 

підвищення  продуктивності на 10 % більше ніж за патентом № 27571. 

Корисна модель належить до галузі техніки, а саме до пневмотранспортного 

обладнання та може бути використана для транспортування сипких матеріалів у 

ливарному виробництві, паливоподачі ТЕЦ, хімічній та будівельній галузях 

промисловості. 

Безпосередньо сам живильний пристрій, без системи повітряної подачі, 

містить корпус з завантажувальним та розвантажувальним патрубками, 

змішувальну камеру, та встановлене у корпуси навпроти розвантажувального 
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патрубка сопло, рух якого можливий вздовж та навколо власної осі. Сопло має 

центовий повітряпідводячий канал, вихідний кінець якого містить додаткові 

канали, розташовані під гострим кутом до підходящої вісі сопла. 

Цей пристрій має недостатню продуктивність та може забезпечити невелику 

відстань транспортування сипких матеріалів. 

Тому для покращення роботи даного пристрою потрібно додати 

горизонтальний і нахилений повітропідвідний патрубки, через які в зону камери 

змішування підводяться два взаємодіючих повітряних струмені, що розташовані у 

горизонтальній та вертикальній площинах.  

Даний пристрій має обмежену можливість завантаження сипких матеріалів з 

високим коефіцієнтом внутрішнього тертя та ускладненість роботи з 

різнофракційними матеріалами. 

Тому потрібно зменшити  коефіцієнт внутрішнього тертя сипкого матеріалу 

та підвищити рухомість для поліпшення умов руху в змішувальній камері і 

підвищити продуктивність живлячого пристрою на 40–50 % порівнянні з 

існуючим. 

Поставлена задача вирішується тим, що на горизонтальному 

повітропідвідному патрубку встановлено пульсуючий контролер, через який 

подається стиснуте повітря у пульсуючому режимі. Останнє призводить до 

зменшення коефіцієнту внутрішнього тертя сипкого матеріалу та поліпшення 

його рухомості. 

Живильний пристрій для пневмотранспорту сипких матеріалів складається 

із завантажувального бункеру 1, до якого подається надлишковий тиск 

повітропідвідним патрубком 2, 3 через сопла 4, пневматичний пульсатор 5, 

камеру змішування 6, вхідні ділянки транспортного трубопровід) та клапан 

надлишкового тиску 8 (рисунку 1). 
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1 – завантажувальний бункер; 2, 3 – повітропідвідні патрубки;  4 – сопла; 

5 – пневматичний пульсатор; 6 – камера змішування; 7 – рукав; 8 – клапан 

надлишкового тиску 

Рисунок 1 – Живильний пристрій для пневмотранспорту сипких матеріалів 

 

Запропонована корисна модель працює за наступною схемою. Сипкий 

матеріал завантажується в бункер 1, після цього крізь горизонтальний 2 і 

допоміжний нахилений 6 патрубки подається стиснуте повітря. До 

горизонтального повітропідвідного патрубка стиснуте повітря подається за 

допомогою пневматичного пульсатору з частотою 30…60 Hz. При цьому в 

живильник нагнітається надмірний тиск через клапан надлишкового тиску 8. Під 

дією пульсуючого повітряного струменя, який подається крізь горизонтальний 

повітропідвідний патрубок, сипкий матеріал аерується, коефіцієнт внутрішнього 

тертя матеріалу зменшується. Два повітряні струмені в області камери 6 

змішування взаємодіють і змішують сипкий матеріал 

Запропонована конструкція дає можливість поліпшення умов завантаження 

транспортного трубопроводу в умовах створення явища надтекучості сипкого 

матеріалу, яке виникає при підводі до камери змішування двох повітряних 

струменів, один з яких подає стиснуте повітря в пульсуючому режимі. При цьому 
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продуктивність живильника підвищується на 30–50 %, збільшуючи в цілому 

пропускну здатність пневмотранспортної установки при транспортуванні сипких 

матеріалів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


