
 

 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут» 

 

Факультет інженерно-хімічний 

Кафедра хімічного, полімерного і силікатного машинобудування
 

Освітньо-кваліфікаційний рівень – «спеціаліст»
 

Спеціальність 7.05050315 – обладнання хімічних виробництв і підприємств 

будівельних матеріалів
 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувач кафедри 

__________  _____________ 
(підпис)             (ініціали, прізвище) 

«___»_____________201_ р. 

 

ЗАВДАННЯ 

на дипломний проект (роботу) студенту 

Мироненко Олександр Олегович ________________________________  
(прізвище, ім’я, по батькові) 

1. Тема проекту: Лінія виготовлення цегли з модернізацією механізму 

 пресування револьверного преса _______________________________  

____________________________________________________________  

керівник проекту Васильченко Геннадій Миколайович, к.т.н., доцент _ , 
(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) 

затверджені наказом по університету від «___»_________ 20__ р. №_____ 

2. Строк подання студентом проекту (роботи) 30.01.2016 р. ___________  

3. Вихідні дані до проекту: продуктивність – 3070 шт./год., 

встановлена потужність – 30 кВт, питомий тиск пресування – 30 

МПа, кількість пресформ – 16, кількість одночасно пресованих 

цеглин – 2, маса преса – 17,85 т.  

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які 

потрібно розробити): Вступ, 1) Технологічний комплекс для 

виробництва силікатної цегли, 2) Опис та обґрунтування вибраної 

конструкції, 3) Монтаж і експлуатація, 4) Інженерні розрахунки, 5) 

Літературно – патентний огляд, 6) Вибір та обгрунтування модернізації, 

7) Автоматизація процесу пресування в револьверному пресі, 8) Охорона 

праці та безпека в надзвичайних ситуаціях, 9) Висновок. 

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

креслень) 1) Револьверний прес (загальний вигляд), А1; 2) Револьверний 

прес з модернізацією механізму пресування, А1; 3) Модернізація механізму 

пресування, А1; 4) Механізм виштовхування, А1; 5) Схема автоматизації 

револьверного пресу, А1; 6) Проектування пластини за допомогою ПЗ 

«Vesna».  



 

 

РЕФЕРАТ 

 

Проект спеціаліста на тему: «Лінія виробництва цегли з модернізацією 

механізму пресування револьверного преса» присвячено вирішенню задачі 

підвищення експлуатаційних характеристик пресу. Дана задача вирішується за 

рахунок модернізації механізму пресування револьверного пресу, а саме 

впровадження пристрою очищення пластин механізму пресування. 

Методи розробки і проектування − аналітичні, розрахункові, 

проектувальні; з використанням відомих методик, чисельних методів, 

комп’ютерних програм, нормативних документів. 

При виконанні дипломного проекту було виконано наступне: 

 описано технологічну схему процесу виготовлення цегли, в якому 

приймає участь револьверний прес; 

 вивчено принципи роботи і конструкцію револьверного пресу; 

 виконано параметричні, кінематичні та розрахунки на міцність 

необхідних для розробки і проектування револьверного пресу, 

згідно з технічним завданням. 

 

 

 

  



 

 

РЕФЕРАТ 

 

    

Проект специалиста на тему: «Линия производства кирпича с 

модернизацией механизма прессования револьверного пресса» посвящена 

решению задачи повышения эксплуатационных характеристик револьверного 

пресса. Данная задача решается за счет модернизации механизма прессования 

револьверного пресса, а именно внедрение устройства очистки пластин 

механизма прессования. 

Методы разработки и проектирования - аналитические, расчетные, 

проектировочные; с использованием известных методик, численных методов, 

компьютерных программ, нормативных документов.  

При выполнении дипломного проекта было выполнено следующее:  

 описано технологическую схему процесса изготовления кирпича, в 

котором принимает участие револьверный пресс;  

  изучено принципы работы и конструкцию револьверного пресса;  

  выполнено параметрические, кинематические и прочностные 

расчеты, необходимые для разработки и проектирования 

модернизации револьверного пресса, согласно техническому 

заданию. 

 

  



 

 

THE ABSTRACT 

 

Specialist's project on theme "Brick production line with the modernization of 

the pressing mechanism the revolving press" is dedicated to the task of improving the 

performance of revolving press. This problem is solved by upgrading the pressing 

mechanism the revolving press, namely by the creating of introduction of cleaner 

plates of pressing mechanism. 

Methods of development and design - analytical, computational, design, using 

known methods, numerical methods, computer programs and regulations. 

When the diploma project was carried out as follows:  

 described process flow diagram of manufacturing of bricks, which is attended 

by the revolving press;  

  studied the principles of design and construction of the revolving press;  

  performed parametric, kinematic and strength needed computation for the 

design the modernization of the revolving press, according to the statement. 
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ВСТУП 

 

Силікатна цегла - широко поширений стіновий матеріал, що представляє 

собою штучний камінь, одержуваний з суміші кварцового піску і вапна шляхом 

пресування і наступного твердіння в автоклаві під дією пари високого тиску. 

Він відрізняється порівняльною зносостійкість і хорошими будівельними 

якостями: правильною формою, точними розмірами і необхідною міцністю.  

Виробництво силікатної цегли має ряд переваг в порівнянні з 

виробництвом глиняної цегли. Воно характеризується більш високим ступенем 

механізації, компактністю технологічного обладнання, коротким циклом 

виробництва, порівняно невеликою витратою палива. Серед стінових 

будівельних матеріалів силікатна цегла за обсягом застосування займає одне з 

провідних місць.  

В даний час роботи, пов'язані з підвищенням ефективності виробництва 

цегли, ведуться, головним чином, в напрямку вдосконалення технології та 

створення комплексів автоматизованого технологічного обладнання, 

підвищення технічного рівня пресового устаткування.  

Так як основним устаткуванням при виробництві силікатної цегли є прес, 

то акцент повинен ставитися саме на зміну конструктивних параметрів преса, 

що впливають на якість формованих виробів. Одними з факторів, що 

впливають на якість силікатної цегли є якісне пресування і відсутність різниці 

між механічними і геометричними параметрами готових виробів. Модернізація 

механізму очищення та механізму пресування якісно вплине на покращення, 

вище вказаних факторів. 
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2 ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА 

СИЛІКАТНОЇ ЦЕГЛИ 

 

 Технологічний процес виробництва силікатної цегли (Рисунок 2.1) 

включає такі основні технологічні операції: помел вапна спільно з піском, 

массозаготовка шихти, пресування цегли з подальшим укладанням сирцю на 

вагонетки, автоклавної обробки цегли, відвантаження цегли споживачеві. 

 Приготування в'яжучого: пісок та вапно надходить з бункерів в млини 

через тарілчасті живильники по тічками в бункер має 4 живильника по 2 на 

кожному млині. 

Спільний помел вапна і піску проводиться в трьох кульових млинах, два      

СМ-1456 і один СМ-14 продуктивністю 3,5-5 т / год. 

Добавка піску при помелі вапна від 15-25% від маси вапна. 

Продукт помелу системою шнеків та елеваторів подається в запасні 

бункера, звідти в видатковий бункер в'яжучого. 

В'яжуче дозатором барабанного типу надходить у двовальний 

швидкохідний змішувач СМ-246, куди стрічковим транспортером подається 

пісок. У змішувачі відбувається змішування в'яжучого і піску з додаванням 

води. Кількість води має забезпечувати повне гасіння силікатної суміші 

(вологість готової суміші 6 ... 7%). У зимовий час в змішувач подається пар. 

Перемішана силікатна суміш з мішалки надходить на стрічковий транспортер, 

яка за допомогою відкидних ножів подається в силосу. Тривалість перебування 

суміші в силосах повинна забезпечити повне гасіння вапна і визначається 

властивостями застосовуваного сировини. Час витримки в силосах 15 хвилин. 

Контроль за наявністю суміші в силосах здійснюється, за допомогою гама-реле, 

по нижньому і верхньому рівнях. 
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1 – кар'єр піску; 2 – екскаватор; 3 – автотранспорт; 4 – приймальні 

бункери піску; 5 – стрічковий живильник; 6, 7, 10, 12 – транспортери піску; 8, 

32 – сито;  

9 – транспортер відбору грудок; 11 – мішалка СМ-246; 13 – бункер піску, вапна, 

відходів; 14 – автотранспорт грудкового вапна; 15 – приймальний бункер вапна;  

16 – транспортер вапна; 17, 20, 23 – елеватори; 18 – тарілчастий живильник;  

19 – млин СМ-14; 21 – бункер меленої вапна; 22, 24 – шнек; 25 – бункер суміші;  

26 – дозатор; 27, 30, 34 – транспортер силікатної суміші; 28 – силосу;  

29 – віброживильники; 31 – передавальний стрічковий транспортер; 33 – 

мішалка;  

35 – бункер преса; 36 – мішалка преса; 37 – прес СМ-152; 38 – автомат-

укладальник; 39 – запарочна вагонетка; 40 – електровізок; 41 – автоклав. 

Рисунок 1.1 – Технологічна схема виробництва силікатної цегли 
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Після виходу з силосу суміш системою стрічкових конвеєрів подається на 

сито, де відбувається відсів великих грудок, звідти - в двовальний 

модернізований змішувач, де відбувається перемішування і дозволоження 

суміші до формувальної вологості. 

Пресування цегли з укладанням сирцю на вагонетки є найбільш 

відповідальними технологічними операціями. 

Пресове відділення включає: транспортувальні лінії і подання маси до 

пресів, 11 пресів, з них вісім СМ-816, три СМС-152, всі преси обладнані 

автоматами укладальниками СМ-1030А. 

Дозволожена силікатна суміш стрічковими конвеєрами подається у витратні 

бункера пресів. формування сирцю відбувається при питомому тиску близько 20 Мпа, 

яке забезпечується регулюванням глибини засипки заповнення пресформ. 

Відформований сирець знімається з преса і укладається на автоклавну вагонетку 

автоматами - укладальниками. Термовологісної обробки цегли-сирцю здійснюється в 

автоклавах. 

 У цеху є система штовхачів і електропередавальна візок, 15 автоклавів 

розміром 219 м. Автоклави - прохідні з гідравлічною системою закривання 

кришок. Пропарювання сирцю здійснюється протягом 10 ... 12 год при Т = 

200С і тиску пари 10 атм. 

Для забезпечення зовнішнього вигляду цегли відповідно до вимог ГОСТ 379-79 

необхідно своєчасно міняти облицювання пресформ, штампи преса, не допускати 

розрегулювання робочих органів автомата знімання сирцю з преса і його укладання на 

вагонетки. 

Відвантаження цегли споживачеві здійснюється залізничним або автомобільним 

транспортом і виробляється мостовими кранами вантажопідйомністю 5 т зі 

спеціальними 4-сторонніми захопленнями. Продуктивністю - 150 тис. штук цегли за 

зміну або близько 0,5 млн. штук цегли на добу. 
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3 ОПИС І ОБҐРУНТУВАННЯ ОБРАНОЇ КОНСТРУКЦІЇ 

 

3.1 Опис конструкції преса СМС-152 

 

Для пресування силікатної цегли з порошкоподібної вапняно-піщаної 

маси вологістю 8% при питомому тиску пресування 30 МПа, застосовують 

револьверні преси з періодично поворотним столом, що представляють собою 

трипозиційні напівавтомати. В одній позиції за допомогою спеціального 

живильника (мішалки) масою заповнюються дві прес-форми, у другій позиції 

маса пресується і в третій позиції виштовхуються дві відпресовані цеглини. [2] 

Прес для виготовлення силікатної цегли відносять до машин кривошипно-

важільного типу з періодично поворотним столом, з одностороннім і одноступінчастим 

пресуванням. Прес являє собою (Рисунок 3.1) трьохпозиційний револьверний 

напівавтомат. В першій позиції відбувається наповнення масою двох прес-форм, у 

другій – пресування маси і в третій – виштовхування двох відформованих цеглин. Всі ці 

операції відбуваються під час зупинки столу преса. 

Вал 1 преса приводиться в обертання від електродвигуна потужністю 28 Вт через 

двоступінчастий редуктор 2. Прес вмикається і вимикається за допомогою фрикційної 

муфти 3. Шестерня 4 закріплена на втулці 5 фрикційної муфти, що вільно обертається 

на валу 1. Ця шестерня знаходиться в зачепленні з зубчастим колесом 6 колінчастого 

валу 7. Обертання колінчастого валу можливе тільки при вмиканні фрикційної муфти 3. 

До ексцентрикового пальцю 8, укріпленому на зубчастому колесі 6, шарнірно 

приєднаний кінець шатуна 9, другий його кінець також шарнірно прикріплений до 

кільця 10 повороту столу 11 преса.  

Колінчастий вал 7 за допомогою шатуна 12, пресуючого важеля 13 і сережки 14 

приводить в рух пресуючий поршень 15. На колінчастому валу насаджено кулак 16 

механізму виштовхування цегли. Мішалка 17 (n = 23 об/хв) приводиться в дію від 

окремого електродвигуна 18 через редуктор 19 і конічну зубчасту пару 20. Для 

очищення столу преса від налипаючої маси служить металева щітка 21, що приводиться 

в обертання від мішалки через пару конічних шестерень 22. 
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Нижня частина 23 станини преса закріплена на фундаменті і з'єднана з верхньої 

траверсою 24, що сприймає зусилля пресування, двома стяжними колонами 25 і 

центральної колоною 26, слугуючою віссю для столу преса. У столі преса розміщено 16 

радіально розташованих форм зі вставленими в них штемпелями 33.  

Стіл преса приводиться в періодичне обертання від зубчастого колеса 6 за 

допомогою шатуна 9, шарнірно з'єднаного з кільцем 10 повороту столу. Стіл вільно 

обертається на кульках 27, покладених у приливі обода столу 11. У приливі кільця 10 

повороту встановлена клямка 28, що притискається пружиною 29 догори. З нижнього 

боку столу в кільцевій проточці є вісім секторів, що у зібраному вигляді утворюють 

храповик. При русі шатуна 9 вперед клямка 28 ковзає по скошеним пазам секторів і стіл 

знаходиться в спокої. У цей час форми наповнюються масою, маса пресується і після 

цього дві відформовані цеглини виштовхуються на поверхню столу 11. При русі шатуна 

9 вперед клямка 28, що віджимається пружиною 29, упирається у виступ кільцевого 

сектора, внаслідок чого стіл повертається навколо осі на 1/8 обороту. Стіл фіксується 

гальмом 30. Частота обертання столу пресса – 3,55 об/хв. 

Механізм виштовхування складається з двоплечого важеля 31, виштовхуючого 

поршня 32 і профільованого кулака 16, закріпленого на кінці колінважеля преса. При 

обертанні кулак 16 натискає на ролик двуплечего важеля, який, впливаючи на 

виштовхує поршень 32, піднімає два штемпелі 33 до рівня столу преса. Після 

виштовхування двох цеглин переносний механізм підходить під спеціальні виступи 

штемпелів і це утримує їх від опускання. У такому положенні вони передаються на 

рейку, укріплену на кронштейнах, які привернуті до частини станини 23. При черговому 

повороті столу штемпелі скочуються на рейки регулятора наповнення, встановленого 

під мішалкою. Глибина (ступінь) наповнення регулюється спеціальним механізмом, 

керованим вручну. Цим механізмом піднімаються або опускаються шини 34, по яких 

рухаються ролики 35 штемпелів 33.  

Маса для пресування надходить з мішалки 17 через бункер; дном бункера 

служить живильний диск, укріплений на великому конічному зубчастому колесі 20, яке 

нерухомо закріплено на вертикальному валу. До нижньої частини валу прикріплені 

скребки, які, обертаючись разом з валом, подають масу у форми столу через виріз у дні  
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корпусу мішалки. 

Прес обладнаний автоматичною централізованої мастильної системою.  
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 1 – вал преса; 2 – двоступінчастий редуктор; 3 – фрикційна муфта; 4 – 

шестерня; 5 – втулка; 6 – зубчасте колесо; 7 – колінчастий вал; 8 – ексцентриковий 

палець; 9, 12 – шатун; 10 – кільце; 11 – стіл преса; 13 – пресуючий важіль; 14 – сережки; 

15 – пресуючий поршень; 16 – кулак; 17 – мішалка; 18 – електродвигун; 19 – редуктор; 

20, 22 – конічна зубчаста пара; 21 – металева щітка; 23 – станина преса; 24 – траверса; 25 

– стяжні колони; 26 – центральна колона; 27 – кульки; 28 – клямка; 29 – пружина; 30 – 

гальмо; 31 – двоплечий важіль; 32 – виштовхуючий поршень; 33 – штемпелі; 34 – шини; 

35 – ролики 

Рисунок 3.1 – Револьверний прес СМС-152 

а) – загальний вигляд преса, б) – кінематична схема; в) – механізм 

повороту столу; г) – механізм виштовхування цегли  
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3.2 Технічна характеристика базового обладнання 

 

Технічні дані характеристики револьверного преса для пресування 

силікатної цегли СМС-152 наведені в таблиці 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Технічна характеристика преса СМС-152 

1. Продуктивність, шт / год До 3070 

2. Найбільший пресувальний тиск, Н10
4
 180 

3. Найбільший питомий тиск пресування, Н/м
210

5
 300 

4. Кількість одночасно пресованих цегл 2 

5. Кількість пресформ і штампів 16 

6. Кількість обертів столу, 1/с 0,027 

7. Характер пресування одноступінчастий 

8. Наибольшая глубина засыпки прессформ в м 0,15 

9. Електродвигун преса:  

Потужність, кВт 30 

Кількість обертів, 1/с 24,2 

10.  Електродвигун мішалки:  

Потужність, кВт 10 

Кількість обертів, 1/с 24,3 

11.  Габаритні розміри, м:  

Довжина 4,68 

Ширина 2,69 

Висота 3,23 

12. Маса преса (без комплектуючого обладнання), т 17,85 
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5 ЛІТЕРАТУРНО-ПАТЕНТНИЙ ОГЛЯД 

 
Огляд конструкцій 

 

Нижче наведені винаходи, що покращують роботу та експлуатацію 

револьверного пресу та якість готового виробу, а саме силікатної цегли. 

Метою винаходу [5] є зниження простоювання преса по причині 

зависання штампів і необхідності чистки, а також трудомісткісті його 

обслуговування. Це реалізується за рахунок того, що частину кільцевої рейки 

(Рисунок 5.1) виконано рухомою, зв'язаною з приводом вертикальних 

переміщень, і оснащено захватами, для взаємодії з якими на бокових поверхнях 

штампів виконані прорізи. 

 

 

Рисунок 5.1 – Револьверний прес 

 

Згідно з [6] у револьверному пресі (Рисунок 5.2) реалізовано метод 

пневмопідпресування - попереднього ущільнення суміші в прес-формі сталим 

відносно невеликим тиском, який становить близько 1% пресового тиску, з 

послідуючим зрізанням надлишку ущільненої суміші (калібруванням по 

висоті),  що підвищує точність дозування та запобігає коливанням пресового 
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 тиску, за рахунок чого не утворюється некондиційна суміш,  покращує якість 

цегли. 

 

  

 

Рисунок 5.2 – Револьверний прес 

 

В [7] розглянуто прес напівсухого пресування (Рисунок 5.3), що містить 

поворотний стіл з прес-формами і штампами та дугову рейку для переміщення 

штампів після позиції виштовхування. Опори штампів на позиції пресування 

контактують з пластинами пресового поршня. Для запобігання накопичуванню 

шару просипу на пластинах пресового поршня прес оснащений обігрівачем 

пластин пресового поршня. Поблизу дугової рейки розміщено очищувач 

нижніх опор штампів. Пристрій очищення пластин пресового поршня опорами 

штампів на пресі дозволяє знизити розходження у міцності виробів, а також 

підвищує довговічність штампів, пресформ і напрямних пресового поршня.  
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Рисунок 5.3 – Розгортка столу преса 

 

У [8] розглядається прилад для контролю режиму пресування, що володіє 

більш високою точністю контролю режиму пресування за рахунок 

синхронізації роботи індикатора струму двигуна з робочим ходом пресового 

поршня, а також компенсації струму холостого ходу і формування сигналу, 

пропорційного корисній роботі пресування за оптимальне число циклів 

пресування. Пристрій забезпечує підвищення надійності роботи пресового 

обладнання, завдяки стабілізації зусилля пресування шляхом більш якісного 

регулювання величини засипки прессуемой маси в пресформи оператором-

пресувальником, які отримують більш точну інформацію про режим 

пресування. 

 

В основу корисної моделі [9] покладено винахід (Рисунок 5.4), що сприяє 

підвищенню якості виробу, скорочує трудовитрати на операцію додаткового 

підпресування, за рахунок впровадження пристрою підпресування, до складу 

якого входить закріплений на осі диск з можливістю його обертання навколо 

своєї геометричної осі при контакті з матеріалом формованого виробу, 

виконуючого одночасно чистовий зріз і загладжування виробу. Простота 

пристрою підпресування забезпечує надійну експлуатацію і низьку вартість  
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його виготовлення. 

 

 

 

Рисунок 5.4 – Пристрій підпресування 

 

Винахід [10] дозволяє отримування кольорової цегли з малими витратами 

фарбника та механізувати процес фарбування поверхні цегли. За рахунок 

впровадження в верхню поверхню засипаній в прес-формі нефарбованої 

силікатної суміші барвника (кольоровій суміші) на етапі між ділянкою засипки 

прес-форми нефарбованою силікатною сумішшю і ділянкою пресування, за 

допомогою впливу тічки, розташованої під кутом менше 45 ° до поверхні 

засипаній суміші, на кольорову суміш і наступному пресуванні (Рисунок 5.5). 

 

 

Рисунок 5.5 – Схема преса 
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Винахід [11] забезпечує підвищення якості цегли за рахунок забезпечення 

ступеня видалення повітря з деформованої суміші в процесі формування. 

Винахід передбачає двоступеневе формування (Рисунок 5.6), що виконується на 

механічному пресі, зі зростаючими по ступінях зусиллями і з проміжним між 

ступенями розвантаженням, регульованим за часом і зусиллям. Також пристрій 

дозволяє істотно збільшити час формування (силового впливу на суміш) за 

один цикл. 

 

Рисунок 5.6 – Етапи двуступінчатого формування 

   

 У [12] представлено спосіб видалення повітря з прес-порошку при 

напівсухому формуванні цегли, що полягає у видаленні повітря через зазори 

між формою і штампами, що відрізняється тим, що, з метою підвищення 

міцності і морозостійкості, повітря віддаляється також і через додаткові 

наскрізні отвори в штампах. 
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 В основу винаходу [13] поставлена задача вдосконалення преса 

напівсухого пресування, в якому за рахунок використання індивідуальних 

пневмоциліндрів пресуючих пластин і спеціальних калібруючих елементів 

забезпечується більш висока точність дозування силікатної суміші в прес-

форми і за рахунок цього підвищується середня міцність (марка) цегли. 

Поставлена задача вирішується тим, що в пресі напівсухого формування 

(Рисунок 5.7), що містить живильник, поворотний стіл зі штампами в прес-

формах і питому камеру, що примикає до живильника, з пневмопресовщиком, 

що має пресуючи пластини з отворами. Згідно з [] кожна пресуюча пластина 

пов'язана зі штоком свого пневмоциліндра і встановлена з можливістю 

регулювання крайнього верхнього положення по висоті, а між пластинами на у 

рівні їх крайнього верхнього положення встановлені проміжні калібрувальні 

елементи. 

 

 

 

Рисунок 5.7 – Прес напівсухого пресування 
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Технічною задачею [14] є вдосконалення конструкції преса напівсухого 

пресування, яка дозволить за рахунок скорочення часу на пресування 

збільшити продуктивність преса і поліпшити якість готових виробів. Зазначена 

технічна задача вирішується тим, що в пресі для напівсухого пресування 

(Рисунок 5.8), що містить багатопозиційний поворотний корпус з прес-

формами, механізм повороту, пресування, виштовхування, мастила і чищення 

прес-форм, механізм завантаження, згідно винаходу, корпус забезпечений 

жорстко встановленим на ободі між позиціями завантаження і пресування 

дугоподібним виступом, контактуючим з відповідними прорізами поперечних 

стінок прес-форми в процесі її повороту. 

 

 

 

Рисунок 5.8 – Прес напівсухого формування 
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6 ВИБІР ТА ОБГРУНТУВАННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ 
 

Процес формування силікатної цегли на револьверному пресі має низку 

недоліків, таких як недостатня точність дозування, нерівномірне заповнення 

форм, недостатнє пресування виробів, що негативно впливає на якість готового 

продукту.  

Для дипломної роботи була обрана корисна модель [15], що належить до 

обладнання для виробництва будматеріалів, а саме – для отримання пресованих 

виробів із порошкових сировинних сумішей і може бути використано для 

виробництва силікатної цегли. 

Даним винаходом вирішується задача підвищення якості цегли, що 

формується на револьверному пресі, та довговічності преса за рахунок 

підвищення ефективності пристрою очищення пластин шляхом заміни однієї за 

оберт стола механічної дії щітки обдуванням опорних поверхонь пластин 

струменями повітря перед кожним пресуванням. Поставлена задача 

вирішується завдяки тому, що в револьверному пресі для формування цегли, 

що містить поворотний стіл із розміщеними у ньому пресформами й штампами, 

які на позиції пресування контактують з опорними поверхнями двох пластин 

регулювання висоти цегли, прикріплених кожна за допомогою двох болтів до 

поршня механізму пресування, та пристрій очищення пластин, згідно з 

винаходом, пристрій очищення пластин виконаний у вигляді обдувачів, 

зв'язаних із системою подачі стисненого повітря, обладнаних отворами для 

формування струменів повітря та розміщених у зоні болтів кріплення пластин 

до поршня так, що їх опорні поверхні спираються на пластини й притискаються 

до них цими болтами, а система подачі стисненого повітря містить клапан та 

датчик взаємного положення опорних поверхонь пластин і штампів, причому 

датчик формує сигнал на відкриття клапана при відсутності контакту між 

опорними поверхнями пластин і штампів.  

Револьверний прес (Рисунок 6.1) для формування цегли працює таким 

чином. Сировинна суміш завантажується у пресформи 2 столу 1 умовно не  
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показаним пристроєм живлення. При повороті столу 1 сировинна суміш 

просипається крізь зазори між штампами 3 та пресформами 2 на опорні 

поверхні 10 пластин 9. Поршень 7 кривошипно-шатунного механізму 

пресування разом із пластинами 9 під час завершення повороту столу 1 

наближається до ніжок штампів 3. У цей час лижа 20, обертаючись разом із 

колінчастим валом 4, потрапляє у зону дії закріпленого до станини 18 

безконтактного вимикача кінцевого 19, і цей датчик формує сигнал на 

відкриття клапана 17. Після відкриття клапана 17 стиснене повітря із системи 

13 гнучким рукавом 14 подається в обдувачі 12. Можливі варіанти 

індивідуальної подачі гнучким рукавом 14 у кожний обдувач 12 або підведення 

єдиним гнучким рукавом 14 до кришки поршня 7, розведення по кришці 

поршня 7 по каналах та подача в обдувачі 12 крізь отвори 15 у пластинах 9. 

Отвори 15 подачі в обдувачі 12 стисненого повітря виконані в пластинах 9 у 

зоні між болтами 8 кріплення пластин до кришки поршня 7. Струмені повітря, 

які сформовані отворами 16 обдувачів 12 і направлені вздовж пластин 9, 

здувають просип з опорних поверхонь 10.Запропоноване виконання і кріплення 

обдувачів 12 гарантує отримання потрібного напрямку кожного струменя 

стисненого повітря на опорні поверхні 10 пластин 9. Необхідна для 

ефективного здування тривалість подачі повітря задається довжиною лижі 20. 

Вона змонтована на колінчастому валу 4 таким чином, що у момент контакту 

опорних поверхонь 10 пластин 9 із відповідними опорними поверхнями 11 

ніжок штампів 3 виходить із зони дії безконтактного вимикача кінцевого 19. 

Розмикання останнього закриває клапан 17 і припиняє подачу повітря в 

обдувачі 12. За рахунок цього досягається економія стисненого повітря, яке 

витрачається протягом тільки незначної частини циклу пресування. Далі 

відбувається процес пресування двох цеглин штампами 3. Опорні поверхні 11 

штампів 3 при відсутності просипу щільно прилягають до опорних поверхонь 

10 пластин 9, тому обидві цеглини мають паралельні грані, однакові висоту, 

густину й показники якості. Відсутність перекошування штампів через 

неоднакову висоту коржів ущільненого просипу зменшує зношення 
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 лицювальних пластин пресформ (ЛПП) і штампів (ЛПШ), а також елементів 

механізму пресування, підвищуючи довговічність преса в цілому. Після 

завершення пресування починається наступне обертання столу 1 і цикл 

повторюється. Під час заміни швидкозношуваних пластин 9 або регулювання 

висоти цегли обдувачі 12 демонтуються разом із пластинами 9 відкручуванням 

болтів 8. Монтаж обдувачів 12 не потребує додаткової наладки, точність 

взаємної орієнтації обдувачів та пластин забезпечується запропонованою 

конструкцією пристрою очищення пластин. Трудомісткість демонтажу та 

наступного монтажу пластин 9 зменшується у варіанті підведення стисненого 

повітря єдиним гнучким рукавом 14 до кришки поршня 7, розведення по 

кришці поршня 7 по каналах та подача в обдувачі 12 крізь отвори 15 у 

пластинах 9.  

Як свідчать випробування промислового зразка револьверного преса для 

формування цегли із запропонованим пристроєм очищення пластин, різниця у 

висоті двох сусідніх цеглин зменшується з 2÷4 мм до 0,5 мм, різниця у міцності 

- на 20-40 %, строк служби лицювальних пластин пресформ та штампів 

підвищується більш, ніж у півтора рази.  
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Рисунок 6.1 – Револьверний прес 
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ВИСНОВОК 

 

В результаті виконання дипломного проекту отримано наступні  результати 

розробки і проектування револьверного пресу. 

1. Вивчено принципи роботи і конструкції револьверного пресу.  

2. Проаналізовано технічні параметри і характеристики револьверного пресу;  

визначено їх технічні переваги та недоліки. 

3. Виконано ряд інженерних розрахунків, необхідних для розробки і 

проектування револьверного пресу, згідно з технічним завданням.  

4. На основі виконаних патентних досліджень модернізовано механізму 

пресування. 

5. Розроблено і спроектовано револьверного пресу з модернізованою механізму 

пресування. 
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