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3. Реферати з ключовими словами (українська мова) 

 

Реферат 

 

Дипломний проект: __ с., __ рис., _ табл., _ додатків, __ джерел. 

Об’єкт розробки і проектування - колосниковий грохот. 

Мета проекту - розробка і проектування, згідно з технічним завданням, 

колосникового грохоту, на основі існуючих промислових аналогів; визначення 

можливостей і здійснення модернізації вузлів грохоту.  

Методи розробки і проектування - аналітичні, розрахункові, 

(експериментальні), проектувальні; з використанням відомих методик, чисельних 

методів, комп’ютерних програм, нормативних документів. 

При розробці і проектуванні колосникового грохоту, на основі аналітичного 

огляду науково-технічної літератури, нормативної та конструкторської 

документації, патентних досліджень, інженерно-технічних розрахунків, виконано 

наступне: 1) вивчено принципи роботи і конструкцію промислових колосникового 

грохоту, проаналізовано технічні параметри і характеристики колосникового 

грохоту; 2) виконано ряд інженерних розрахунків, необхідних для розробки і 

проектування колосникового грохота, згідно з технічним завданням; 3) на основі 

виконаних патентних досліджень модернізовано систему приводу; 4) розроблено і 

спроектовано колосникового грохоту з модернізацією системи приводу. 

 

КОЛОСНИКОВИЙ ГРОХОТ, СИСТЕМА ПРИВОДУ, СОРТУВАННЯ, 

ГРОХОЧЕННЯ, РОЗРОБКА, ПРОЕКТУВАННЯ, МОДЕРНІЗАЦІЯ, 

РОЗРАХУНКИ, ПАТЕНТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

  



4. Реферат з ключовими словами (російська мова) 

 

Реферат 

 

Дипломный проект: __ с., __ Рис., _ Табл., _ Приложений, __ источников. 

Объект разработки и проектирования - колосниковая грохот. 

Цель проекта - разработка и проектирование, согласно техническому 

заданию, колосникового грохота, на основе существующих промышленных 

аналогов; определения возможностей и осуществления модернизации узлов 

грохота. 

Методы разработки и проектирования - аналитические, расчетные, 

(экспериментальные), проектировочные; с использованием известных методик, 

численных методов, компьютерных программ, нормативных документов. 

При разработке и проектировании колосникового грохота, на основе 

аналитического обзора научно-технической литературы, нормативной и 

конструкторской документации, патентных исследований, инженерно-

технических расчетов, выполнено следующее: 1) изучено принципы работы и 

конструкцию промышленных колосникового грохота, проанализированы 

технические параметры и характеристики колосникового грохота ; 2) выполнен ряд 

инженерных расчетов, необходимых для разработки и проектирования 

колосникового грохота, согласно техническому заданию; 3) на основе 

выполненных патентных исследований модернизирована система привода; 4) 

разработаны и спроектированы колосникового грохота с модернизацией системы 

привода. 

 

КОЛОСНИКОВОЙ ГРОХОТ, СИСТЕМЫ ПРИВОДОВ, СОРТИРОВКА, 

ГРОХОЧЕНИЯ, РАЗРАБОТКА, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, 

РАСЧЕТЫ, ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

  



Реферат з ключовими словами (англійська мова) 

 

Abstract 

 

Diploma project: __ c., Fig __., _ Table., _ Applications __ sources. 

The property development and design - vibrating grate. 

The purpose of the project - development and design, under terms of reference, 

grate screens, based on existing industrial analogues; identifying opportunities and 

modernization of units sifter. 

Methods of making and designing - analytical, computational, (experimental), 

design; using known techniques, numerical methods, computer programs and regulations. 

In the development and design of a grid-iron screens, based on an analytical review 

of scientific literature, regulatory and design documentation, patent research, engineering 

calculations, the following: 1) studied the principles of operation and construction of 

industrial grate screens, analyzes the technical parameters and characteristics grate sifter 

; 2) made a number of engineering calculations required for the development and design 

of vibrating grate, under terms of reference; 3) on the basis of the patent research 

upgraded drive system; 4) developed and designed grate sifter system with the 

modernization drive. 

 

VIBRATING GRATE, DRIVE SYSTEMS, SORTING, SCREENING, 

DEVELOPMENT, DESIGN, MODERNIZATION, CALCULATIONS, PATENT 

RESEARCH 

  



4. Перелік скорочень та умовних позначень 

 

Умовні позначення 

  – кут нахилу грохота, град.; 

.шкN  – потужність на веденому шківу, кВт; 

дT  – крутний момент на валу електродвигуна, Н·м; 

.шкT  – крутний момент на валу веденого шківа, Н·м; 

1d  – діаметр ведучого шківа, мм; 

2d  – діаметр веденого шківа, мм; 

V  – колова швидкість паса, м/с; 

  – коефіцієнт розпушення матеріалу на ситі; 

r  – амплітуда вібрацій, м; 

дr  – радіус обертання маси дебалансу, м; 

0m  – вібрувальна маса, що діє на одну пружинну опору, т; 

y – ККД урухомника; 

f – приведений коефіцієнт тертя; 

вd – діаметр вала в місці встановлення підшипників, м; 

N  – розрахункова потужність приводу, кВт; 

дN  – потужність двигуна, кВт; 

дп  – частота обертання вала двигуна, об/хв.; 

u  – передаточне число пасової передачі; 

g  – прискорення вільного падіння, м/с2; 

n  – частота обертання вала вібратора, об/с; 

П  – продуктивність грохоту, т/год; 

.серD  – середній розмір кусків матеріалу верхнього класу, м; 

  – густина матеріалу, т/м3; 

В  – ширина просіюючої поверхні грохота, м; 

 

L  – довжина просіюючої поверхні грохота, м; 

m  – вібрувальні маси грохота з матеріалом, т; 



дm  – маса дебалансів, т; 

a  – орієнтовна міжосьова відстань, мм; 

k – коефіцієнт, що залежить від передаточного числа; 

pL  – розрахункова довжину паса, мм; 

a  – міжосьова відстань, мм; 

L  – довжину паса, мм; 

U  – число пробігів паса, с-1; 

1  – кут обхвату ведучого шківа, град.; 

1N  – потужність на ведучому шківі, кВт; 

0P  – допустима потужність для одного клинового паса, кВт; 

pC  – коефіцієнт динамічності; 

C  – коефіцієнт кута обхвату; 

LC  – коефіцієнт, що враховує вплив на довговічність довжини паса; 

z  – потрібна кількість пасів, шт.; 

z  – кількість пасів, шт.; 

tF  – колова сила, Н; 

0F  – сила початкового натягу одного паса, Н; 

q  – маса одного метра паса, кг/м; 

rF  – сила, що діє на вал та підшипники, Н; 

1  – напруження у ведучій гілці паса, напруження у ведучій гілці паса, МПа; 

0  – напруження від початкового натягу паса, МПа; 

A  – площа перерізу паса, мм2; 

кE  – модуль пружності для кордтканевих пасів, МПа; 

0y  – відстань від нейтральної лінії до найбільш напружених волокон, мм; 

зг  – напруження згину у пасі, МПа; 

п  – питома маса паса, кг/м3; 

 

V  – напруження, які виникають у пасі від дії відцентрових сил, МПа; 

max  – максимальні напруження у перерізі ведучої гілки паса, МПа; 



Т  – розрахункова довговічність паса, тис. год; 

y  – границя витривалості паса, МПА; 

uC  – коефіцієнт, що враховує вплив передатного числа; 

HC  – коефіцієнт,що враховує непостійність навантаження; 

дF  – відцентрова сила, яка виникає при обертанні дебалансів, Н; 

B  – границя витривалості матеріалу, МПа; 

T  – границя текучості матеріалу, МПа; 

mind  – мінімальний допустимий діаметр, мм; 

екв  – еквівалентне напруження, МПа; 

npM  – приведений момент, Н·м; 

b – ширина шпонки, мм; 

h  – висота шпонки, мм; 

l  – довжина шпонки, мм; 

1t  – висота шпонки, яка знаходиться у валу, мм; 

зр    – границя витривалості матеріалу на зріз, МПа; 

.загF  – загальна сила, що діє на пружини, Н; 

1F  – сила, яка діє на одну пружину, Н; 

 K  – допустиме напруження на кручення матеріалу, МПа; 

G  – модуль зсуву, Н/м2; 

c  – індекс пружини, що характеризує кривизну; 

k  – коефіцієнт, що враховує кривизну витків та форму перерізу пружини; 

t  – крок пружини, мм; 

0H  – повна довжина не навантаженої пружини, мм; 

.npL  – довжина проволоки, необхідна для виготовлення пружини, мм; 

 

Символи 

 – сума; 

 – приблизно; 

  – приблизно дорівнює; 



 

Скорочення 

ІХФ – інженерно-хімічний факультет; 

КПІ – Київський політехнічний інститут; 

НТУУ – Національний технічний університет України; 

ПЗ – пояснювальна записка; 

 

  



5. Перелік текстових частин дипломного проекту та їх обсяг  

 

Пояснювальна записка – __ стор. 

Розрахунки – __ стор. 

Технологія виготовлення деталі і монтажу вузла – __ стор. 

Додатки – __ стор. 
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7. Вступ 

 

Предметом розробки у бакалаврському проекті є, згідно з технічним 

завданням, колосниковий грохот з модернізацією системи приводу. Колосниковий 

грохот – машина або пристрій для розділення (сортування) сипких матеріалів 

крупністю до 1200 мм. Даний грохот використовують при попередньому 

грохоченні, як правило, перед дробленням для виділення з гірничої маси грудок 

крупністю до 200 мм, що не вимагають дроблення. 

Грохоти можна класифікувати як рухомі та нерухомі. Рухомі бувають двох 

типів: консольний вібруючий та вібраційний. Основні переваги колосникового 

грохота полягають у надзвичайній простоті конструкції, що допускає 

розвантаження безпосередньо на колосникову решітку, та у тому, що вони не 

споживають електроенергії і не створюють динамічних навантажень на несучі 

конструкції зданій збагачувальних фабрик. Недоліки цих грохотів – низька 

ефективність грохочення і схильність до забивання. 

Грохоти можуть одночасно виконувати функцію живильника та грохота, при 

встановленні перед крупними дробарками, цим самим грохоти відокремлюють 

шматки, розмір яких менше за розмір вихідної щілини дробарки. Завдяки цьому 

колосникові грохоти застосовують головним чином на заводах по виробництві 

будівельних матеріалів, де вони виконують функцію живильника для крупних 

щокових дробарок. 

  



8. Таблиця розглянутих патентів 

 

Об’єкт 

патентних 

досліджень 

Документи на об’єкти промислової власності 

Бібліографічні дані Відомості 

щодо дії 

1 2 3 

Система 

приводу 

RU; 2567250; В07B 1/28 ,  В07B 1/42 

10.08.2015; Вібраційний пристрій для 

просіювання та подачі матеріалу; ЧЖУ 

Синлян. 

 

 діє 

UA; 96513; В07В1/46  

10.11.2011.  Вібраційно колосниковий 

грохот; Білодіденко С.В., Пелих І.В., Кононов 

Д.О., Соколовський Б.Ц. 

не діє  

UA; 104973; B07В 1/40, B07В 1/42; 

25.02.2014; Інерційний віброгрохот; 

Ємельняненко М.Г., Горбань М.М.. 

 діє  

UA19944; Е01С 19/02 15.01.07.; Грохот; 
Дорохов М.Ю., Бондаренко Т.Р. 

не діє 

UA; 106274; B07В 1/40, B07В 1/42 

11.08.14; Вібраційний грохот; Франчук В.П., 

Федоскін В.О., Куниця В.Ф 

 діє 

 

  



9. Висновки з розділу 

 

У результаті патентних пошуків було розглянуто 100 патентів України та РФ. 

Для практичного застосування у бакалаврському проекті відібрано патент РФ 

№2567250 «Вібраційний пристрій для просіювання і подачі матеріалу».  

Матеріали патентного пошуку дозволять модернізувати конструкцію 

системи приводу ; а саме на сторони вібраційного короба симетрично встановлено 

групи стрижневих вузлів, що обмежують траєкторію руху і розташовані похило до 

горизонту. Кожна група стрижневих вузлів містить два стрижня, які шарнірно 

прикріплені до вібраційного короба і нижньої опорної плиті. Стрижневі вузли 

переміщуються у двох розділяючих рухах під дією кругової інерційної сили 

ексцентрикового вала. 

Така конструкція  має направлений кут вібрування. За допомогою 

використання конструктивного рішення комбінації грохота з одним валом та 

стрижневих вузлів знімається обмеження, що грохот з одним валом повинен 

розташовуватися під кутом. Горизонтальне розташування дозволяє матеріалу 

просіюватися більш повно та підвищує продуктивність.   
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11. Зміст частини «Розрахунки» /РР/. Висновки 

 

ЗМІСТ 

 

С. 

1 ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІ РОЗРАХУНКИ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ТА      

ХАРАКТЕРИСТИК КОЛОСНИКОВОГО ГРОХОТА ..............................................  

1.1 Розрахунки основних параметрів і характеристик грохота .............................  

1.1.1 Розрахунок частоти обертання вала вібратора ............................................  

1.1.2. Визначення конструктивних параметрів грохота ......................................  

1.1.3. Вібрувальні маси грохота та матеріалу; вібрувальна маса, що діє на одну 

пружинну опору грохота ........................................................................................  

1.1.4 Маса дебалансу ...............................................................................................  

1.2 Розрахунки основних кінематичних характеристик грохота ..........................  

1.2.1. Вибір електродвигуна для приводу грохота ...............................................  

1.2.2 Розрахунок параметрів та характеристик клинопасової передачі ............  

1.3 Розрахунки на міцність та жорсткість деталей грохота ...................................  

1.3.1 Розрахунки вала вібратора ............................................................................  

1.3.2 Розрахунки шпонкових з’єднань ..................................................................  

1.3.3 Розрахунки параметрів та характеристик підшипників грохота ...............  

1.3.4 Розрахунок елементів кріплення корпусу грохота до опори .....................  

2. РОЗРАХУНОК ГРОХОТУ В ПАКЕТІ ANSIS .......................................................  

 

 

Висновки 

 

 Було проведено розрахунки основних деталей та елементів колосникового 

грохота. 

 Виконано розрахунки основних параметрів грохота, при яких визначені  

конструктивні параметри грохота, частота обертання вала, вібрувальні маси 

грохота та матеріалу.  

 Розрахунки кінематичних характеристик грохота та міцнісні розрахунки 

підтверджують, що грохот придатний до роботи.   



12. 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 кришки 

підшипника було розглянуто призначення кришки підшипника та її конструктивні 

особливості; описані порядок і всі етапи розробки технологічного процесу 

виготовлення деталі "Кришка підшипника", що представлені у маршрутній карті, 

картах ескізів та операційних картах; обрано спосіб виготовлення заготовки;  

  



13. Загальні висновки по дипломному проекту. Перелік науково-

технічних досягнень 

 

Було проаналізовано ряд варіантів сучасних конструкцій колосникового 

грохоту.  

Згідно з цією метою проведено літературно-патентний пошук та розглянуто 

ряд патентних описів стосовно технічного завдання на дипломне проектування. У 

результаті аналізу знайдених нових технічних рішень та аналізу можливостей 

практичного застосування було використано технічне рішення представлене в 

патенті № 2567250.  

Запропонований винахід направлений на підвищення продуктивності 

грохота. Це досягається за рахунок монтажу на сторони вібраційного короба 

симетрично встановлених груп стрижневих вузлів, що обмежують траєкторію 

руху і розташовані похило до горизонту. Кожна група стрижневих вузлів містить 

два стрижня, які шарнірно прикріплені до вібраційного короба і нижньої опорної 

плиті. Стрижневі вузли переміщуються у двох розділяючих рухах під дією 

кругової інерційної сили ексцентрикового вала. 

Така конструкція  має направлений кут вібрування. За допомогою 

використання конструктивного рішення комбінації грохота з одним валом та 

стрижневих вузлів знімається обмеження, що грохот з одним валом повинен 

розташовуватися під кутом. Горизонтальне розташування дозволяє матеріалу 

просіюватися більш повно та підвищує продуктивність. 

У проекті запропоновано технологічну схему для виготовлення силікатної 

цегли барабанним способом. Виконано розрахунок конструктивних параметрів 

грохота. Проведені розрахунки: кінематичні і міцнісні, які забезпечують 

працездатність і надійність конструкції.  

Результати виконаних розрахунків і звіт про проведену роботу зведені в 

пояснювальну записку, що також містить відомості про відповідність розробленої 

конструкції вимогам техніки безпеки і охорони праці. Розроблені креслення 

технологічної схеми, грохоту в цілому та його окремих вузлів у програмному 

середовищі «Компас 3D». 



 

  



Перелік науково-технічних досягнень 

 

1. IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Ефективні процеси 

та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки» «Модернізація 

системи приводу колосникового грохота» 

Шаповал І.О., студ. 


