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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, СКОРОЧЕНЬ 

ТА ІНДЕКСІВ 

 

   Умовні позначення 

      – продуктивність живильника, т/год; 

     n  частота обертання лотка, об/с; 

     G – хитних частин живильника, кг;  

     L – довжина лотка,  м; 

     ρ  насипна маса матеріалу, т/ ; 

     h – висота шару матеріалу в лотку,  м; 

     B – ширина лотка,  м; 

     S – хід лотка,  м; 

     Ψ – емпіричний коефіцієнт; 

     W – коефіцієнт опору; 

      – коефіцієнт корисної дії; 

      – потужність, споживана живильником; 

     F1 – сила пружини при попередній деформації, H; 

    F2  – сила пружини при робочій деформації, H; 

    NF  – зносостійкість пружини; 

     – максимальне дотичне напруження при крученні, МПа; 

    c1 –  жорсткість одного витка пружини, H/мм; 

    S3
 
– максимальна деформація одного витка , мм; 

     C – жорсткість  пружини, H/мм; 
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    S1  – попередня деформація пружини , мм; 

    S2 – робоча деформація пружини , мм; 

    S3  – максимальна деформація пружини , мм; 

    l0  – довжина пружини у вільному стані, мм; 

    l1 – довжина пружини при попередньому навантаженні, мм; 

    l2 – довжина пружини при робочій деформації, мм; 

    l3 – довжина пружини при максимальній деформації, мм; 

 

Скорочення 

    ІХФ      інженерно-хімічний факультет; 

    КПІ      Київський політехнічний інститут; 

    МОН    Міністерство освіти і науки; 

    НТУУ  Національний технічний університет України; 

    ПЗ        пояснювальна записка; 

    ТЗ        технічне завдання. 
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ВСТУП 

 

 Актуальність розробки: проектування живильників, які повинні мати 

оптимальні та ефективні конструкції, є важливою технічною проблемою для 

промисловості будівельних матеріалів. 

 Предметом розробки є електровібраційний живильник, який широко 

застосовується  як важливий   об’єкт у промисловості будівельних матеріа- 

лів. 

 Метою бакалаврського проекту, згідно із “Завданням”, є розробка і 

проектування живильника, призначеного для функціонування технологічної 

лінії виробництва будівельних матеріалів. 

 В результаті пошуку нових технічних рішень, необхідних для 

проектування модернізованого живильника знайдено та застосовано 

оптимальне нове технічне рішення, яке застосовано у дипломному проекті. 

 В результаті розробки модернізованого живильника спроектовано його 

нову, покращену (у порівнянні з об’єктом-аналогом) конструкцію, що, у 

результаті, повинно покращити якість вироблених матеріалів. 
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1 ОПИС ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ВАПНА 
 

 

        Живильник – це машина або пристрій для рівномірної подачі 

регульованої кількості вихідного матеріалу в різні види технологічного 

(наприклад, збагачувального) устаткування. 

Механічні живильники поділяються на декілька типів: з безперервним 

поступовим рухом робочого органу (пластинчасті, стрічкові, ланцюгові, 

скребкові, ґвинтові), із зворотно-поступальним рухом (лоткові, маятникові, 

коливні, вібраційні, електровібраційні, поршневі) та з обертовим рухом 

(тарілчасті або дискові, лопатеві, барабанні, крильчасті, шнекові, роторні, 

столи дозувальні). 

Живильник вібраційний  живильник для сипкого матеріалу, у якому 

робочий орган здійснює вимушені коливання. Цей різновид пристрою вібра- 

ційного транспортування у залежності від галузі застосування і покладених 

на нього функцій може розглядатись як: 

 установка для перевантаження і класифікації гірничої маси в 

перевантажувальних комплексах на кар'єрах при потоковій і циклічно-

потоковій технологіях. Умовно виділяють власне вібраційні живильники 

та вібраційні живильники-грохоти. Привод вібраційного живильника 

буває інерційний або ексцентриковий. Вібраційний живильник з 

інерційним приводом виконується за одномасною і двомасною схемою. У 

одномасних живильниках використовуються вібратори дебалансного і 

самобалансного типів. У двомасних установках, що складаються з 

вантажонесучого органу, вібратора, робочих пружних зв'язків 

і амортизаторів, є реактивна маса, якою служить спеціальна важка рама 

або сам вібратор. Живильники з ексцентриковим приводом частіше за все 

виконують за одномасною схемою.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%27%D1%94%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA
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Продуктивність вібраційних живильників-грохотів  до 2000 т/год, 

частота коливань  730 хв
−1

, кут нахилу при встановленні не перевищує 

15°. 

 живильник, яким споряджають бункери, силоси тощо. Особливо він 

ефективний при вивантаженні вологого матеріалу або матеріалу, схильно-

го до злежування 

Технологічна схема виробництва вапна показана на рис. 1.1. 

Продуктивність обладнання для виробництва вапна  70000 т / рік.  

Технологічний процес складається з наступних етапів: 

 подача, підготовка сировини матеріалу; 

 сушка сировани ; 

 випал сировини; 

 охолодження вапна ; 

 подача на склад готової продукції. 

 Вапняк (з фракціями 0-300 мм) з кар'єру автосамосвалами (або іншими 

видами транспорту ) транспортується до складу і вивантажується в запасник 

сировини. Із запасника сировини матеріал подається в приймальний бункер 

живильника. Кар'єрна сировина живильником направляється в щокову 

дробарку. 

Подрібнена сировина, фракції 10-50 мм стрічковим конвеєром 

транспор-тується на до інерційного  грохота, на якому вона розсіюється на 

ряд фрак- цій: 5-20 мм, 20-40 мм, менші за 5 мм. 

Фракції 5-20 мм і 20-40 мм роздільно подаються у два проміжних бун-

кери, звідки за допомогою транспортуючого устаткування подаються в піді-

грівачі сировини, де підігріваються і через перехідні камери потрапляють на 

випал в обертовій печі. Фракція менше 5 мм не придатна для випалу під обе-

ртової печі і тому йде в бункер відходів. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81_(%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%83%D0%B0%D1%80)
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Випал вапна здійснюється в короткій печі, оснащеної запічним  піді-

грівачем. Після випалу вапно надходить на охолодження в барабанний холо-

дильник, а потім транспортуючим обладнанням  на склад готової продукції. 

Осівший пил з камер печі і холодильника, а також зі збірок систем 

пилогазоочистки, за допомогою гвинтових конвеєрів подається на конвеєр 

готового матеріалу. На рис. 1.1 наведено схему виробництва вапна. 

Відвантаження готової продукції здійснюється автомобільним або 

залізничним транспортом. 

 
Рисунок 1.1 – Технологічна схема виробництва вапна 

1 – вібраційний живильник; 2 – дробарка щокова; 3– конвеєр стрічковий; 4 – 

фільтр рукавний; 5 – шлюзовий затвор; 6 – конвеєр гвинтовий; 7 – елеватор 

ланцюговий; 8 – сортувальний пристрій; 9 – конвеєр стрічковий; 10 – силос; 

11 – живильник пластинчастий; 12 – дозатор; 13  конвеєр стрічковий; 14 – 

елеватор ланцюговий; 15 – проміжний бункер; 16 – напірний фільтр; 

обпалювальне відділення: 17 – підігрівач крейди з приводами ланцюгових 

барабанів; 18 – піч обертова; 19 – циклон; 20 – димосос; 21 – пальник 

газовий; 22 – холодильник барабанний; 23 – циклон; 24 – димосос; 25 –
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конвеєр гвинтовий; 26 – конвеєр стрічковий; 27 – елеватор ланцюговий;  28 – 

силос готової продукції пінобетону 

 

 

 

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕЛЕКТРОВІБРАЦІЙНОГО 

ЖИВИЛЬНИКА 

 

 Основні технічні характеристики розроблюваного живильника, згідно із 

“Завданням” на розробку та згідно з відомими конструкціями об’єктів-аналогів, 

представлені в таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1  Технічні характеристики електровібраційного живильника 

Параметр Значення 

Продуктивність, м 
3  

/ год( т/год) 85 

Середня    питома витрата електроенергії, кВт/т 0,01 

Найбільший розмір шматків матеріалу, що надходить в 

живильник, мм 

150 

Висота, мм 290 

Ширина, мм 2400 

Довжина, мм 1200 

Амплітуда коливань незавантаженого  лотка, мм 0,6…1, 2 

Тип вібратора: електромагнітний  

Напруга живильної мережі, вольт 380 

Габаритні  розміри, мм 390 

Висота, мм 1362 

Ширина, мм 2462 

Довжина, мм 1362 
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Маса ,  кг 800 

   

 

3 ОПИС КОНСТРУКЦІЇ ТА ПРИНЦИП РОБОТИ 

ЕЛЕКТРОВІБРАЦІЙНОГО ЖИВИЛЬНИКА 

 

Електровібраційний живильник-аналог із закритим електромагнітним 

приводом 2 (ЛУ21.069182.003-90СК) відрізняється від інших типів 

живильників більшою частотою коливань (до 3000 за 1 хв) і малим ходом 

лотка (до 4мм). Під час роботи таких живильників за кожного ходу лотка 

відбувається короткочасний відрив транспортованого матеріалу від дна лот- 

ка.  Такі вібраційні живильники придатні для транспортування абразивних 

матеріалів, розміри шматків яких можуть досягати 100 мм. Застосовується 

для транспортування кускових, сипучих, зернистих матеріалів, із вмістом  

пилу не більше 20%, по лотку 1(ЛУ21.069182.001) , який знаходиться  у під- 

вислому стані за допомогою пружин. Для дозування пиловидних і липких 

матеріалів він не призначений.     Електровібраційний живильник працює при 

температурі навколишнього середовища від   40
о 

 до +40
о 

при відносній 

вологості  до 97%.  Регулювання  продуктивності живильника – електронна, 

плавна.   Віброживильники  в приводах не мають обертових частин і 

порожнин тертя ,тому їх догляд і ремонт  відносно легкий. 

      Принцип  дії електровібраційного живильника  наступний : при 

включенні живильника змінний струм протікає по обмотці котушки 

віброзбуджувача; виникаюче при цьому змінне електромагнітне поле впливає 

на якір. В результаті якір здійснює зворотно-поступальні рухи, згинаючи 

пружини- амортизатори і повертаючись у вихідне положення. Коливання 

якоря переда-ються пов'язаному з ним горизонтально розташованому лотка. 

Вісь якоря розташована під кутом до горизонту , що забезпечує оптимальні 

умови для транспортування матеріалу по лотку. Засипаний матеріал 
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потрапляє с бункеру або конвеєра на лоток. Після цього матеріал продовжує 

рух по робочим площинам. Поздовжні крайні площини знаходяться піт кутом 

8 та 6 градусів. Таким способом забезпечується сходження матеріалу в 

носовій частині живильника. 

 

4 ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІ РОЗРАХУНКИ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ 

І ХАРАКТЕРИСТИК ЕЛЕКТРОВІБРАЦІЙНОГО ЖИВИЛЬНИКА  

 

 Метою інженерно-технічних розрахунків є визначення основних пара-

метрів і характеристик електровібраційного живильника. Результами розра-

хунків є габаритні розміри вузлів та елементів живильника, параметри підве-

деної потужності, тощо. 

4.1 Параметричні розрахунки 

 

    Дані для розрахунку: 

 продуктивність живильника Пρ = 85 т/год,  

 частота коливання лотка n = 20 об/с,  

 маса хитної частини живильника G = 800 кг,  

 насипна маса матеріалу ρ = 2 т/м3, 

 довжина лотка L = 1,4 м 

 висота шару матеріалу h = 0,07м. 
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Таблиця ідентифікаторів 

Найменування 
визначення 
в програмі 

визначення за 
формулою 

Продуктивність живильника, т/год Пр Пр 

Частота обертання лотка, об/с n n 

Маса хитних частин живильника, м G  G 

Довжина лотка, м L  L 

Насипна маса матеріалу, т/м^3 p  ρ  

емпіричний коефіцієнт ψ ψ 

ККД ny   

коефіцієнт, що залежить від точності настроювання 
пружної системи живильника К К 

коефіцієнт опору W W 

Амплітуда, м е е 

Центробіжна сила інерції, Дж Рц Рц 

Сила тертя, Дж Атр Атр 

Потужність, Вт N N 

Висота матеріалу в лотку, м h h 

Таблиця 4.1 — таблиця ідентифікаторів 

 

Розрахунки за програмою Excel наведені на рисунках 7.1-7.3 

 

Рисунок 7.1 — параметричні розрахунки за допомогою Excel 
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Рисунок 7.2 — параметричні розрахунки за допомогою Excel 

 

Рисунок 7.3 — параметричні розрахунки за допомогою Excel 

Розрахунки  

1. Ширина лотка  

Відомо, що 65т/год, звідки знаходимо ширину лотка: 

 

де  

2. Потужність, споживана електромагнітами з мережі , Вт: 

N=(K*n^3*S^2*G/102)+(W*Пр*L/367)=(0,1*20^3*9.8/102)+(0,3*85*1,4)/367)=

0.0973 Вт 
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3.  Потужність, споживана живильником 

N=N/ny=0,0973/0,8=0,216 кВт 

 

4. Продуктивність електровібраційного живильника, т/год: 

Пр=3600B*h*n*S*p*ψ=3600*3*20*0,2*0,7=303571  

 

 5. Амплитуда, м 

е=Рц/C=93600/7500/100=0,125  

 

6. Цетробежная сила инерции будет вызывать вибрацию виброплощадки с 

формуемым изделием и формой. Сила, действующая по горизонтальной оси 

х-х на приводимые в вибрации массы, определится как произведение массы 

на ускорение: 

 

Px=mв*ax=800*1,1=880 Н 

 

7. Cила, действующая на приводимые в вибрацию массы, будет равна: 

 

Рвибр=mвч*a=800/1,4=1120 Н 

 

8. Возмущающаяся сила Рц, помимо вибрации колеблющихся масс и 

преодоления других сопротивлений (сопротивлнеие окружающей среды и 

др.), вызывает также и сжатие пружин в пределах амплитуды колебаний:  

 

Рц=Рвибр+Рпр=1120+750=1870 Н 

 

9. При учёте, что суммарная жесткость пружин для грузоподъёмностью 10 т 

равна 7500 кг/м, при этом максимальная величина амплитуда е колебаний 

равна 0,1 см, получим Се= 750 кг       

 

10. Выражая массу через вес и ускорение силы тяжести, получим:  

     

Gd*R/g=Gвч*e/g       

Отсюда, сокращая g       

Gd*R=Gвч*e       

 

11. При работе виброплощадки без формы и бетонной смеси в связи с 

большой жесткостью виброраммы и отсюда малыми ее деформациеями 

потери энергии и, следовательно, угол сдвига фаз будут незначительными, и 

ими можно пренебречь.  
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А=M^2*ψ^2*e*П/g*sin ∂=3,14*0,1248^2*800*100=3912,5 Дж  

 

12. Средняя мощность за период Т будет равна:  

 

N=A/T=3912,5/9,8 Вт 

 

13.  За один оборот вала вибратора работа сил трения будет равна: 

  

Атр=µ*Рц*П*d=0,005*1870*3,14*0,01 Дж 

 

14. Центробежная сила инерции Рц будет равна: 

 

Рц=М*ψ^2/g=800*0.5*0.7^2= 196 Н 

 

15. При n оборотах вала в минуту расходуемая мощность будет равна 

 

Nтр=Атр/60= 0,29359/60=0,048932 Вт 

 

 

4.3 Міцнісні розрахунки 

 

       В конструкції моделі аналога живильника є чотири пружини з загальною 

хитною вагою 700 кг маємо що сила пружини при попередній деформації F1 

= 980H, сила пружини при робочій деформації F2 = 1500Н. Вибираємо за 

ГОСТ13764-86 попередні дані: інерціальний зазор δ = 0,05, витривалість пру- 

жини Nf = 1 * 10
5
, жорсткість h = 25. 

 

4.3.1 Зусилля пружини при її максимальному розтязі 

 

Зусилля розраховуємо за формулою: 

 

 , 

 

де F2 – сила пружини при робочій деформації; 

δ – обмеження максимальної деформації. 
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         За ГОСТ 13764-86 і силою максимального стиснення вибираємо основні 

параметри пружини (рис. 4.1): 

        клас пружини  1, розряд пружини  3, максимальне дотичне напружен- 

ня при крученні τ3 = 560МПа, діаметр прута d = 10мм твердість після термо- 

обробки HRC = 47,5, сила пружини при максимальному сжатті  F3 = 1900Н, 

зовнішній діаметр пружини D1 = 105мм, жорсткість одного витка пружини с1 

= 114 Н/мм, максимальна деформація одного витка S3 = 16,622мм. 

 

Рисунок 4.1  Пружина живильника 

 

 

4.2.2 Жорсткість пружини 

 

Розрахунки жорсткості здійснюємо за формулою: 
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  , 

 

де h – робочий хід пружини; 

F1  – сила пружини при попередній деформації; 

F2 – сила пружини при робочій деформації. 

 

Підставивши значення: 

  . 

 

 

4.2.3 Кількість робочих витків пружини 

 

Кількість витків розрахувуємо за формулою: 

  . 

 

4.2.4 Деформації та довжини 

 

Деформації та значення довжин розраховуємо за формулами: 
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. 

 

Тут: S1 – попередня деформація пружини, 

S2 – робоча деформація пружини, 

S3 – максимальна деформація пружини, 

L0   довжина пружини у вільному стані, 

L1   довжина пружини при попередньому навантаженні, 

L2  довжина пружини при робочій деформації, 

L3   довжина пружини при максимальній деформації. 

 

 Підставляємо значення і отримуємо: 
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4.2.5 Перевірка жорсткості та напруження 

 

Діаметри розраховуємо за формулою: 

  , 

 

де D1 – зовнішній діаметр пружини. 

D – середній діаметр : 

  , 

де і – індекс пружини. 

 

 

  , 

 

де k – коефіцієнт кривизни пружини. 

 

  , 

 

де G = 7,85МПа – модуль зсуву. 

 

 

 

де  - максимальне дотичне напруження пружини 

     і – індекс пружини. 

 Таким чином, розрахунки габаритних розмірів вузлів та елементів 

живильника, параметрів підведеної потужності  виконано. 
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5 ПАТЕНТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ПОШУКИ НОВИХ ТЕХНІЧНИХ 

РІШЕНЬ ЩОДО КОНСТРУКЦІЇ ЖИВИЛЬНИКА  

 

5.1 Мета патентних досліджень 

 

Патентні дослідження проводяться на усіх етапах життєвого циклу 

промислової продукції та, зокрема, під час складання технічного завдання на 

створення нової або модернізованої продукції, під час проведення науково-

дослідницької роботи (НДР) та дослідно-конструкторської роботи (ДКР), в 

процесі створення нової продукції, в процесі організації масового 

виробництва продукції, а також в процесі її комерційного використання на 

внутрішньому та/або зовнішньому ринках до моменту зняття її з 

виробництва, коли ця продукція втрачає свою конкурентоспроможність. 

Патентні дослідження проводяться з метою встановлення вимог споживачів 

до даної продукції. Це необхідно для формулювання технічного завдання на 

розробку нових або модернізованих зразків продукції і проведення 

різноманітних оцінок продукції та її складових частин, а також технології її 

виготовлення для виробки обґрунтованих управлінських рішень. 

5.2 Регламент пошуку 

До регламенту патентного пошуку належать: 

1) найменування об’єкта патентного дослідження; 

2) етапи розроботки; 

3) терміни (строки) пошуку. 

Результати патентних досліджень та детальний їх опис відображені 

(наведені) у таблиці 5.1.  
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    Таблиця 5.1. Дані про регламент патентного пошуку 

Предмет 

пошуку 

Мета 

пошуку 

Держава 

пошуку 

Класиф. 

інде-кси 

МПК 

Ретроспе

к-

тивність 

Джерела інформації 

1 2 3 4 5 6 

Електромаг-

нітний 

вібратор 

Визначен-

ня патен-

тної ситу-

ації щодо 

об’єкту 

«Електро-

магнітний 

вібратор» 

Україна, 

Росія, 

СРСР, США, 

Японія, 

Німеччина, 

Франція, 

Велико 

британія 

В06В 1/04 

Н02К  33/04  

B06B 1/02 

(МПК) 

20 років Бюллетень «Открытия, 

изобретения СССР» № 1 

(1985) - № 48 (1993); 

Бюллетень «Открытия, 

изобретения РФ» № 1 

(1994) - № 12 (2009); 

Бюлетень «Промислова 

власність», Україна, № 1 

(1994) - № 12 (2009); 

Авторські свідоцтва 

СРСР, Патенти РФ, 

Патенти України 

 

У патенті [8]  розглянуто Гідроциліндр з додатковим ущільненням 

поршня. 

Гідроциліндр з додатковим ущільненням поршня, що містить циліндр, 

шток та поршень, на якому встановлені ущільнення, який відрізняється тим, 

що на частині штока, що знаходиться в корпусі, встановлено поршень, який 

зафіксований на штоці гайкою з шайбою, причому по боковій поверхні в 

прямокутній виточці встановлено гумове ущільнення, до того ж кільце має на 

торцевій поверхні прямокутну виточку з боку гайки на 2/3 своєї ширини і під 

дією тиску рідини на внутрішні стінки виточки кільце притискається до 

внутрішньої поверхні циліндра. 

http://www.freepatent.ru/MPK/B/B06/B06B/B06B1/B06B102
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Рисунок 5.1   Гідроциліндр з додатковим ущільненням поршня. Для 

досягнення вказаного технічного результату до передньої частини 

поршня приєднано полівінілхлоридне кільце з ущільненням. Корисна 

модель пояснюється кресленнями  на рис. 5.2  . Гідроциліндр з 

додатковим ущільненням поршня складається з циліндричного корпуса 

1, в якому встановлено шток 2. На частині штока 2, що знаходиться в 

корпусі 1, встановлено поршень 3, який зафіксований на штоці 2 

гайкою 4 та шайбою 5. Між поршнем 3, гайкою 4 та шайбою 5 на штоці 

2 встановлено полівінілхлоридне кільце 6, в якому по боковій поверхні 

в прямокутній виточці встановлено гумове ущільнення 7. До того ж 

кільце 6 має на торцевій поверхні прямокутну виточку 8 з боку гайки 4 

на 2/3 своєї ширини. Гідроциліндр з додатковим ущільненням поршня 

працює наступним чином: При подачі рідини в порожнину корпуса 1 з 

боку встановлення гайки 4 вона починає тиснути на всі площини, 

зокрема і площини виточки 8. Під дією тиску рідини на стінки виточки 

8 зусилля передається на внутрішню поверхню корпуса 1, тим самим з 

зусиллям притискаючи гумове ущільнення 7, утворюючи додаткову 

герметизацію між порожнинами гідроциліндра, збільшуючи строк 

служби та об'ємний ККД гідродвигуна лінійної дії. Гідроциліндр з 

додатковим ущільненням поршня, що містить циліндр, шток та 

поршень, на якому встановлені ущільнення, який відрізняється тим, що 
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на частині штока, що знаходиться в корпусі, встановлено поршень, 

який зафіксований на штоці гайкою з шайбою, причому по боковій 

поверхні в прямокутній виточці встановлено гумове ущільнення, до 

того ж кільце має на торцевій поверхні прямокутну виточку з боку 

гайки на 2/3 своєї ширини і під дією тиску рідини на внутрішні стінки 

виточки кільце притискається до внутрішньої поверхні циліндра. 
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Рисунок 5.2 — конструктивна схема гідроцилиндра 

з'єднаний з ним пружною зв'яз-кою і замикає його через повітряний 

зазор якір, котушку збудження і прист-рій електроживлення.  
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         Відомий за АС СРСР № 1356136 електромагнітний вібратор, що містить 

стрижневий магнітопровід з трьома обмотками, кожна з яких розміщена на 

одному із стрижнів, і феромагнітний якір, закріплений на пружною системі, а 

також  схему електроживлення.  

             Відомий за АС СРСР № 1597233 електромагнітний віброзбудник, що 

складається з розміщеного в корпусі електромагніту і якоря, жорстко 

пов'язаного з ярмом, сполученим з корпусом двома циліндричними 

пружинами, дві плоскі ресори і опорний елемент, розміщений по центру ярма 

з боку, протилежного електромагніту, причому один край кожної ресори 

закріплений щодо корпусу, а інший стосується опорного елемента.  

Як прототип обраний вібратор резонансної дії з електромагнітним приводом 

німецької фірми АЕГ; він найбільш досконалий і отримав широке практичне 

застосування. Вібратор описаний в книзі: А.І.Белоусов, Г.Г.Рекус. Вібратори 

з електромагнітним приводом. Огляд. М., 1970, ст. 8-17.(ЦНІІТЕстроймаш). 

Відповідно до зазначеного опису вібратор резонансного дії з електромагніт-

ним приводом містить електромагніт, прикріплений жорстко до статорної ча-

стини вібратора, якір електромагніту, прикріплений жорстко до плити якірної 

частини вібратора, додаткові вантажі, прикріплені жорстко до цієї плити, ста-

торна і якірна частини вібратора з'єднані між собою пружною системою, що 

складається з чотирьох гвинтових кручених пружин, попередньо стиснутих 

попарно між статорной частиною вібратора і підп'ятниками за допомогою 

двох стяжних шпильок; стяжні шпильки встановлені всередині гвинтових 

кручених пружин і приєднані жорстко до статорної частини вібратора, при 

цьому плита якірної частини вібратора затиснута між пружинами з можливі-

стю здійснення коливань уздовж осей пружин без відриву від їх торців, віб-

ратор виконаний з можливістю жорсткого приєднання до робочого органу 

вібраційного машини і вібраційного впливу на робочий орган в режимі резо-

нансних коливань.  

Недоліком прототипу як і описаних вище аналогів є складність конструкції. 

Внаслідок цього коливальна система вібратора резонансного дії з електро-
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магнітним приводом складається з двох рознесених коливальних систем, які 

об'єднані в одну систему за допомогою статорної і якірної частин вібратора. 

Беручи до уваги те, що гвинтові кручені пружини мають значну податливість 

не тільки уздовж своєї осі, але і в поперечному напрямку, можна зробити ви-

сновок, що такі рознесені коливальні системи, об'єднані в одну, будуть здій-

снювати строго узгоджені коливання уздовж осей пружин тільки при одна-

ковому коефіцієнті жорсткості і однаковому розподілі мас.  

Практично це призводить до необхідності селективного підбору пружин. При 

такій конструкції вібратора «великий розкид висоти у вільному стані і 

коефіцієнта жорсткості кручених пружин призводить до необхідності їх 

індивідуального підбору при збірці і виключає взаємозамінність» (стр.12-13 в 

книзі: Биховський І.І. Нові однотактні електромагнітні віброзбудник. Огляд. 

М ., 1972 (ЦНІІТЕстроймаш).  

            Завданням винаходу є спрощення конструкції вібратора резонансного 

дії з електромагнітним приводом.  

           Рішення завдання досягається тим, що вібратор резонансного дії з 

електромагнітним приводом містить електромагніт, прикріплений жорстко 

до статорної частини вібратора, якір електромагніту, прикріплений жорстко 

до плити якірної частини вібратора, додаткові вантажі, прикріплені жорстко 

до цієї плиті, статорна і якірна частини вібратора з'єднані між собою 

пружною системою, що складається з гвинтових кручених пружин, 

попередньо стиснутих попарно за допомогою стяжних шпильок, стяжні 

шпильки приєднані жорстко до статорної частини вібратора, при цьому 

плита якірної частини вібратора затиснута між пружинами з можливістю 

здійснення коливань уздовж осей пружин без відриву від їх торців, вібратор 

виконаний з можливістю жорсткого приєднання до робочого органу 

вібраційного машини і вібраційного впливу на робочий орган в режимі 

резонансних коливань, причому пружна система складається з двох 

гвинтових кручених пружин, які стиснуті між статорной частиною вібратора 
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і наполегливої плитою, стяжні шпильки встановлені поза цими пружин, а 

електромагніт розміщений всередині гвинтовий кручений пружини.  

Застосування запропонованої сукупності істотних ознак дозволяє отримати 

новий технічний результат: спростити конструкцію вібратора резонансного 

дії з електромагнітним приводом, залишивши в ній одну коливальну систему 

на двох стислих пружинах. Завдяки цьому усуваються недоліки прототипу, 

відпадає необхідність індивідуального підбору гвинтових кручених пружин, 

а також відкривається можливість їх взаємозамінності.  

             Аналіз рівня техніки в галузі машинобудування та вібраційної 

техніки показав, що запропонована сукупність істотних ознак є новою; вона 

явно не випливає з рівня техніки; таким чином, пропонований винахід є 

новим і має винахідницький рівень.  

             Суть винаходу пояснюється кресленням, на якому показано пристрій 

вібратора резонансного дії з електромагнітним приводом. Вібратор 

резонансного дії з електромагнітним приводом містить електромагніт 1, 

статорних частина 2 вібратора, якір 3 електромагніту, плиту 4 якірної 

частини вібратора, додаткові вантажі 5, гвинтові кручені пружини 6, стяжні 

шпильки 7, наполегливу плиту 8. Електромагніт 1 прикріплений жорстко до 

статорної частини 2 вібратора і розміщений всередині гвинтовий кручений 

пружини 6. Якір 3 електромагніта 1 прикріплений жорстко до плити 4 якірної 

частини вібратора. До цієї плиті прикріплені жорстко додаткові вантажі 5. 

Пружна система складається з двох гвинтових кручених пружин 6, які 

попередньо стиснуті за допомогою стяжних шпильок 7 між статорной 

частиною 2 вібратора і наполегливої плитою 8. Статорна частина 2 вібратора 

і якірна частина вібратора з'єднані між собою пружною системою так, що 

плита 4 якірної частини вібратора затиснута між гвинтовими крученими 

пружинами 6. У впертій плиті 8 є отвір 9, закрите кришкою 10. Вібратор 

закритий кожухом 11.  

              Вібратор резонансного дії з електромагнітним приводом працює 

таким чином. У електромагніті 1 під дією пульсуючого або змінного 
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електричного струму виникає пульсуюче магнітне поле. Це поле взаємодіє з 

феромагнітним якорем 3 електромагніта 1. Завдяки цьому між 

електромагнітом 1 і його якорем 3 виникає пульсуюча сила тяги. Сила тяги, 

що діє на електромагніт 1 і на його якір 3, діє одночасно і на жорстко з'єднані 

з ними плиту 4 якірної частини і статорних частина 2 вібратора. Під дією 

сили тяги відбувається зближення статорної частини 2 і якірної частини 

вібратора, зібраної на плиті 4. При цьому зближенні відбувається пружне 

деформування гвинтових кручених пружин 6, які внаслідок попереднього 

стиснення перебували до дії сили тяги в стані силового рівноваги. У момент 

часу, коли струм і сила тяги будуть рівні нулю, гвинтові кручені пружини 6 

відкидають один від одного статорних частина 2 вібратора і якірну частина 

вібратора, зібрану на плиті 4. Настройку власних коливань коливальної 

системи вібратора на задану частоту здійснюють підбором додаткових 

вантажів 5, які прикріплюються через отвір 9 у впертій плиті 8 до плити 4 

якірної частини. При роботі вібратора на електричному струмі постійної 

частоти ця настройка здійснюється на режим резонансних коливань після 

приєднання вібратора до робочого органу вібраційного машини. У разі 

живлення вібратора електричним струмом подстраиваемой частоти вібратор 

вже при складанні може налаштовуватися за допомогою додаткових вантажів 

на задану частоту власних коливань.  

               У даному вибраторе резонансного дії з електромагнітним приводом 

вирішена задача винаходу спрощена конструкція вібратора резонансного дії з 

електромагнітним приводом. Завдання вирішена за рахунок того, що пружна 

система вібратора складається з двох гвинтових кручених пружин, які 

стиснуті між статорной частиною вібратора і наполегливої плитою, стяжні 

шпильки встановлені поза цими пружин, а електромагніт розміщений 

всередині гвинтовий кручений пружини.  

            Враховуючи те, що принцип дії запропонованого вібратора 

резонансного дії з електромагнітним приводом збігається з принципом дії 
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прототипу, можна стверджувати, що його працездатність не викликає 

сумнівів. Отже, запропоноване винахід є промислово придатним. 

        У патенті [9] було розглянуто дебалансний віброзбудник. 

       Винахід відноситься до вібраційної техніки і може бути використане в 

різних галузях промисловості, де потрібні вібраційні пристрої з важкими 

умовами експлуатації. Дебалансного віброзбудник містить електродвигун, на 

вихідному валу якого встановлені нерухомий і рухомий в окружному 

напрямку дебаланси, пов'язані між собою пружним елементом. Між составом 

дебалансами і електродвигуном встановлений вентилятор, закріплений на 

рухомому дебалансами, а пружний елемент виконаний у вигляді пружини 

кручення, кінці якої закріплені на дебалансами. 2 мул. 

Конструкція дебалансного віброзбудника представлена на рисунку 5.3. 

 

 

 Рисунок 5.3  Дебалансний віброзбудник  

            Винахід відноситься до вібраційної техніки і може бути використаний 

в різних галузях промисловості, де потрібні вібраційні пристрої з важкими 

умовами експлуатації: утруднений пуск, резонансні режими, тривалі переван-

таження приводного електродвигуна і, як наслідок, його перегрів.  

           Відомий дебалансний віброзбудник, що містить електродвигун, 

приводний вал, встановлений на ньому дебаланс, що складається з двох 

частин, одна з яких закріплена на валу, а інша встановлена з можливістю 

повороту навколо валу. Поворотна частина дебаланса має замкнуту виїмку, а 
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в закріпленій частині виконаний радіальний паз, в якому розташований 

зв'язує обидві частини дебаланса елемент, підпружинений в радіальному 

напрямку (А.с. СРСР № 637169, кл. В06В 1/16, 1978 р.). Недоліками аналога 

є складність конструкції віброзбуджувача і мала надійність, обумовлена як 

складністю конструкції, так і малим терміном служби електродвигуна через 

відсутність системи його охолодження. 

            Відомий також дебалансний віброзбудник, що містить електродвигун, 

приводний вал із встановленими на ньому двома дебалансами, один з яких 

закріплений на валу нерухомо, а інший встановлений з можливістю повороту 

за допомогою копіра і пружини, стягивающей їх (А.с. СРСР № 784945, кл. 

В06В 1/16, 1980 р.). Недоліками даного віброзбуджувача є також складність 

конструкції і мала надійність через відсутність охолодження, а також 

незадовільний лінійний закон зміни розсовує сили від швидкості, що 

ускладнює перехід віброзбуджувача через резонансну зону.  

             Найбільш близьким за сукупністю суттєвих ознак до заявляємого 

винаходу є віброзбудник, що містить електродвигун, на вихідному валу якого 

встановлені нерухомий і рухомий в окружному напрямку дебаланси, 

пов'язані між собою пружним елементом, причому центри тяжкості 

дебалансов розташовані в площині, що проходить через вісь обертання 

вихідного вала, по різні сторони від останньої, у валу виконані центральне і 

глухе радіальні отвори, і механізм фіксації рухомого дебаланса, виконаний у 

вигляді розміщеної у глухому радіальному отворі кульової шпонки, 

пов'язаної з нею пружної пластини, встановленої в глухому радіальному 

отворі перпендикулярно осі вала, і керуючого стрижня, розміщеного в 

центральному циліндричному отворі, а на посадочній поверхні рухомого 

дебаланса виконаний сегментний паз з сферичними заглибленнями (А.с. 

СРСР № 1310040, кл. В06В 1/16, 1987 р.).  

             Недоліками прототипу є мала надійність пристрою, обумовлена 

складністю конструкції віброзбуджувача і малим терміном служби 

електродвигуна через відсутність системи його охолодження, а також 
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невелика розсовує сила (тільки за рахунок лобового аеродинамічного опору 

поворотного дебаланса), що з урахуванням вібраційного моменту і тертя в 

контакті «вал - поворотний дебаланс »може викликати« застрявання 

»поворотного дебаланса на валу.  

             Технічний результат  спрощення конструкції віброзбуджувача за 

рахунок виключення з пристрою таких елементів як центральне і глухе 

радіальні отвори у валу, кульова шпонка, пов'язана з нею пружна пластина, 

встановлена в глухому радіальному отворі перпендикулярно осі вала, і 

керуючий стрижень, розміщений в центральному циліндричному отворі, 

збільшення розсовує сили, а також - підвищення надійності як за рахунок 

спрощення конструкції віброзбуджувача, так і за рахунок зниження 

температури електродвигуна.  

             Для досягнення технічного результату заявляється винахід  

дебалансний віброзбудник, що містить електродвигун, на вихідному валу 

якого встановлені нерухомий і рухомий в окружному напрямку дебаланси, 

пов'язані між собою пружним елементом, причому центри тяжкості 

дебалансов розташовані в площині, що проходить через вісь обертання 

вихідного вала, по різні сторони від останньої, між рухомим дебалансами і 

електродвигуном встановлений вентилятор, закріплений на рухомому 

дебалансами, а пружний елемент виконаний у вигляді пружини кручення, 

кінці якої закріплені на дебалансами.  

           Суть винаходу пояснюється кресленнями, на яких зображено: на фіг.1 

 дебалансний віброзбудник, на фіг.2 нерухомий дебаланс віброзбуджувача.  

Дебалансний віброзбудник містить електродвигун 1, на вихідному валу 2 

якого встановлені нерухомий дебаланс 3 і рухливий дебаланс 4 однакової 

маси, з'єднані між собою пружиною кручення 5. Між дебалансами 4 і 

електродвигуном 1 встановлений вентилятор 6, закріплений на рухомому 

дебалансі 4 з можливістю їх спільного повороту щодо вихідного валу 2 і 

нерухомого дебаланса 3. Для зміни статичного моменту віброзбуджувача 

нерухомий дебаланс 3 має кілька отворів 7, в одному з яких встановлюється 
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упор 8, виконаний, наприклад, у вигляді болта і призначений для обмеження 

кутового переміщення рухомого дебаланса 4.  

Дебалансний віброзбудник працює таким чином. У вихідному положенні 

рухливий дебаланс 4 і нерухомий дебаланс 3, встановлені на вихідному валу 

2 електродвигуни 1, розсунуті на кут 180 °, що забезпечується пружиною 

кручення 5. При цьому їх сумарний статичний момент дорівнює нулю, що 

істотно полегшує процес пуску дебалансного віброзбуджувача. У міру 

розгону електродвигуна 1 пропорційно квадрату його кутової швидкості 

збільшується момент опору вентилятора 6, під дією якого рухливий дебаланс 

4, долаючи відновлює силу пружини кручення 5, починає повертатися у 

напрямку, протилежному напрямку обертання вихідного вала 2, і при 

номінальній швидкості обертання вихідного вала 2 займає положення, 

відповідне заданому значенням сумарного статичного моменту дебалансів, 

при якому кут розсовуючи між нерухомим дебалансами 3 і рухомим 

дебалансами 4 визначається положенням упору 8, встановленого в одному з 

отворів 7, який обмежує кутове переміщення рухомого дебаланса 4. При 

гальмуванні електродвигуна 1 момент опору вентилятора 6 зменшується 

внаслідок зменшення кутової швидкості вихідного валу 2, і рухливий 

дебаланс 4 повертається у вихідне положення, при якому сумарний 

статичний момент дебалансов дорівнює нулю. При необхідності зміни 

відцентрової сили в робочому режимі в нерухомому стані віброзбуджувача 

змінюють положення упору 8.  

Вентилятор 6, будучи пристроєм для зміни взаємного кутового положення 

дебалансов, одночасно виконує іншу корисну функцію  охолоджує 

електродвигун 1. Потужність вентилятора 6 вибирається з умови 

забезпечення допустимого рівня температури електродвигуна 1 і 

визначається геометричними розмірами вентиляційних лопаток. Коефіцієнт 

кутовий жорсткості С пружини кручення 5 вибирається, виходячи з умови 

максимального розвороту рухомого дебаланса 4 в номінальному режимі на 

кут 180 °:  
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При правильному виборі параметрів вищеназваних елементів забезпечується 

легкий пуск і безпечне проходження резонансного режиму при пуску і 

гальмуванні дебалансного віброзбуджувача, а також поліпшуються умови 

охолодження електродвигуна 1. Велика вентиляційна розсовуюча сила і її 

квадратична залежність від швидкості обумовлюють малу залежність кута 

повороту рухомого дебаланса 4 від нестабільних і важко враховуваних 

вібраційних сил і сил тертя, що також підвищує надійність пристрою.  

         Таким чином, пропонований винахід  дебалансний віброзбудник 

володіє, в порівнянні з прототипом, простотою конструкції, достатньою 

розсовуючою силою і підвищеною надійністю. 

        У патенті [10] який було обрано в дипломному проекті для модернізації, 

розглядається електромагнітний вібратор. 

        Винахід відноситься до техніки приладобудування, а саме до техніки 

формування параметричних коливань у процесі виробництва виробів на 

основі використання вібрації. Технічний результат  розширення 

функціональних можливостей за рахунок управління основними 

параметрами коливань електромагнітного вібратора. Для досягнення даного 

результату в корпус вібратора введена феромагнітна вісь, на якій жорстко 

встановлені котушки, чергуючись з додатково введеними магнитопроводами, 

що утворюють статор лінійного асинхронного двигуна. При цьому якір 

двигуна виконаний порожнистим, охоплює вісь і розташований рухомо на осі 

між корпусом і котушками. У тілі якоря виконані поздовжні пази, в яких 

розміщені полюсні наконечники. 2 мул. 

Конструкцію електромагнітного вібратора представлена на рисунку 5.4. 
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                               Рисунок 5.4  Електромагнітний вібратор 

             Винахід відноситься до вібраційної техніки і може знайти 

застосування в промисловості будівельних матеріалів, наприклад для 

ущільнення бетонних та інших сумішей, а також при виробництві виробів з 

використанням вібрації.  

              Відомий електромагнітний вібратор, що містить герметичний 

закритий корпус, в якому розташований електродвигун і дебалансного 

збудник коливань, ротор електродвигуна і дебаланс мають загальний вал, що 

спирається на підшипники кочення [1].  

Відоме технічне рішення має малу ефективність роботи через дебалансного 

схеми перетворень обертового руху в коливальний з незмінними 

параметрами.  

              Прототипом винаходу є електромагнітний вібратор, що містить 

порожнистий корпус - магнітопровід, всередині якого встановлені котушки з 

якорем і полюсні наконечники зі зміщенням відносно один одного на 

заданий кут, якір закріплений на пружних елементах, а полюсні наконечники 

закріплені на внутрішній поверхні корпусу [2].  

              Недоліком прототипу є низька інтенсивність процесів ущільнення, 

через нерегулируемости параметрів коливань.  
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             Винахід дозволяє отримати новий технічний ефект - інтенсифікація 

процесів ущільнення за рахунок управління параметрами коливань 

електромагнітного вібратора.  

              Цей технічний ефект досягається тим, що в корпусі виконана з 

феромагнітного матеріалу вісь, на якій жорстко встановлені котушки, 

чергуючись з додатково введеними магнитопроводами, що утворюють статор 

лінійного асинхронного двигуна, при цьому якір виконаний порожнистим, 

охоплює вісь і розташований рухомо на осі між корпусом і котушками , в тілі 

якоря виконані поздовжні пази, в яких розміщені полюсні наконечники.  

Запропонований електромагнітний вібратор має істотну відмінність від 

відомих пристроїв, що полягає в постачанні його циліндричним лінійним 

асинхронним двигуном, у якого статор складається з рухомого і нерухомого 

частин, між якими встановлений якір розглянутого двигуна. Ця відмінність 

дозволяє використовувати електромагнітні процеси в лінійному 

асинхронному двигуні безпосередньо для електромагнітного притиску 

частин статора і подальшого переміщення якоря на пружних елементах між 

ними. Зазначений момент дозволяє використовувати високодинамічні і 

енергетично ефективні резонансні процеси в приводі запропонованого 

вібратора для організації режимів і форми коливань корпусу 

електромагнітного вібратора, в результаті чого забезпечується інтенсифікація 

процесів ущільнення за рахунок вибору оптимальних параметрів коливань.  

Окремі елементи і властивості лінійного асинхронного двигуна відомі в науці 

і техніці, однак при аналізі науково-технічної та патентної літератури 

авторами не виявлено аналогічного схемного рішення і тільки вказівки 

сукупності ознак дозволяє досягти новий технічний ефект - інтенсифікація 

процесів ущільнення за рахунок управління параметрами коливань 

електромагнітного вібратора. Таким чином, пропоноване технічне рішення 

має новизну, забезпечує позитивний ефект і відповідає критерію "суттєві 

відмінності".  
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            Електромагнітний вібратор має порожнистий корпус 1, виконаний з 

феромагнітного матеріалу, всередині якого розташовані полюсні 

наконечники 2 і феромагнітна вісь 3. Полюсні наконечники 2 жорстко 

з'єднані з корпусом 1. На осі 3 корпусу жорстко встановлені котушки 4 з 

кільцеподібними обмотками, що охоплюють вісь 3. Котушки 4 чергуються з 

зубцями 5, набраними з листів електротехнічної сталі і жорстко насадженими 

на вісь 3. вісь 3 центрується відносно корпусу 1 за допомогою наконечників 6 

і 7 вібратора. Наконечники 6 і 7 жорстко з'єднані з корпусом 1 і віссю 3. Вісь 

3 виконана полою, всередині неї розташований струмопровідний кабель 8 

трифазної системи напруг, що надходить від станції управління (не 

показана), до котушок 4. Котушки 4, зубці 5, корпус 1, полюсні наконечники 

2 і вісь 3 утворюють статор лінійного асинхронного двигуна (ЛАД). 

Наконечники 9, 10 і циліндр 11 утворюють якір ЛАД.  

              Наконечники 9 і 10 якоря виконані масивними з матеріалу з високою 

електропровідністю, наприклад міді. Вони охоплюють вісь 3 і можуть 

переміщатися поздовжньо щодо осі 3. Наконечники 9 і 10 жорстко з'єднані з 

порожнистим феромагнітним циліндром 11. З внутрішньої сторони, 

зверненої до котушок 4, циліндр 11 покритий металом з високою 

електропровідністю, наприклад міддю 12. У циліндрі 11 виконані паралельно 

осі 3 поздовжні пази 13. Кількість пазів 13 більше двох і дорівнює кількості 

полюсних наконечників 2. Причому пази 13 равнорасположени. У пазах 13 

розміщені полюсні наконечники 2. Між наконечниками вібратора 6 і 7 і 

наконечниками 9 і 10 якоря встановлені з зазором пружні елементи 14 і 15. 

Полюсні наконечники 2 розташовані в середній частині вібратора і рівні по 

довжині довжині зубців 5 з котушками 4 статора ЛАД. Поздовжні пази 13 

виконані по довжині циліндра 11, рівній відстані між наконечниками 9 і 10 

якоря. На наконечниках 6 і 7 вібратора з боку наконечників 9 і 10 якоря 

встановлені протиударні прокладки 16, наприклад, з полімеру.  

            Електромагнітний вібратор працює таким чином. При подачі 

трифазної системи напруги на котушки 4 статора ЛАД створюється біжить 
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магнітне поле, в залежності від порядку чергування фаз в одну або іншу 

сторону, наприклад в сторону пружного елемента 15. Під дією магнітного 

поля полюсні наконечники 2 притягуються до зубців 5, вибирається 

повітряний зазор між ними, і вони лягають на зубці 5, при цьому 

деформується корпус 1. Одночасно під дією біжить магнітного поля в 

циліндрі 11 виникають електрорушійні сили, під дією яких у тілі циліндра 11 

з'являються струми. Взаємодія струмів циліндра 11 якоря з біжучим 

магнітним полем створює силу, прикладену до циліндра 11 і спрямовану в 

бік біжить поля, в нашому випадку в сторону пружного елемента 15. Під 

дією цієї сили якір починає рухатися відносно осі 3, стискаючи пружний 

елемент 15. В якийсь момент часу, що визначається режимом роботи станції 

управління (не показана), станція управління відключає котушки 4 ЛАД від 

трифазної системи напруги. Припиняється деформація корпусу 1 статора. 

Попередньо стиснутий пружний елемент 15 розтискається, потенційна 

енергія повертає якір, і він починає рухатися в бік пружного елемента 14. 

Станція управління через якийсь час знову включає ЛАД до трифазної 

мережі напруги. Створюється знову біжуче магнітне поле. Полюсні 

наконечники 2 деформують корпус 1, охоплюючи котушки 4 з зубцями 5, а 

якір ЛАД отримує імпульс сили, спрямований у бік пружного елемента 15. У 

якийсь момент часу після початку деформації пружного елемента 15 станція 

управління повторно відключає ЛАД від трифазної системи напруг. 

Припиняється деформація корпусу 1, попередній стислий пружний елемент 

15 починає розтискати, переміщаючи якір у бік пружного елемента 14. 

Описаний процес повторюється.  

            Таким чином, при роботі корпус 1 вібратора здійснює коливальні 

рухи, причому складної форми: коли частини корпусу 1 в місці розташування 

полюсних наконечників 2 стискаються, одночасно частині корпусу 1 

міжполюсними наконечниками 2 розтискаються. Характер і форма цих 

коливань буде визначатися кількістю полюсних наконечників 2 в корпусі 1 

вібратора. Чим більше кількість полюсних наконечників 2, тим менше 
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амплітуда деформацій корпусу 1 і навпаки. Кількість полюсних наконечників 

2 з причини сказаного визначатиметься технологічними умовами. Частота 

деформації корпусу 1 вібратора задається частотою включень ЛАД.  

При включенні ЛАД, через крайових ефектів, має місце зміна величини 

тяжіння полюсних наконечників 2 до зубців 5 від середнього значення з 

частотою, кратною частоті живильної мережі. Ці високочастотні коливання, 

що мають місце при включенні ЛАД, через полюсні наконечники 2 

передаються корпусу 1 у вигляді високочастотних вібрацій, тим самим, 

сприяють досягненню технічного ефекту - інтенсифікації процесів 

ущільнення. При роботі вібратора коливний якір створює вимушує силу, під 

дією якої вібратор здійснює поздовжні коливання, що передаються робочої 

суміші при зануренні в неї вібратора.  

При необхідності, змінюючи порядок чергування фаз напруги, що подається 

станцією управління котушкам 4, можна прикладати до якоря імпульс сили в 

протилежному попередньому напрямку (у напрямку пружного елемента 14). 

Тим самим змушуюча сила, створювана якорем, буде сприяти руху вібратора 

в протилежному раніше напрямку, що розширює технологічні можливості 

його застосування.  

При fвкл = f0 вібратор буде працювати в режимі резонансу, а отже, матиме 

високі динамічні і енергетичні показники.  

              Підвищенню енергетичних показників ЛАД вібратора сприятимуть 

виконання полюсних наконечників 9 і 10 якоря з високоелектропроводного 

матеріалу (наприклад, мідь) і покриття з міді внутрішній поверхні циліндра 

11. Прокладки 16 з полімеру забезпечують герметичність корпусу 1 і 

запобігають руйнуванню наконечників 9 і 10 якоря при можливому зіткненні 

з наконечниками 6 і 7 вібратора.  

         Полюсні наконечники 2 з корпусом 1 можуть бути з'єднані 

зварюванням, а наконечники вібратора 6 і 7 з корпусом 1 різьбленням. 

Наконечники 9 і 10 якоря з'єднаються різьбленням з циліндром 11. Станція 

управління може бути реалізована на основі відомих безконтактних пускачів. 
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          Останнім було розглянуто патент №105326 — Ущільнення плунжера 

бурового насоса, конструкція якого представлена на рис. 5.5. Корисна модель 

належить до галузі буріння нафтових і газових свердловин, а саме: до 

пристроїв для ущільнення плунжерів бурових насосів, які застосовуються 

при бурінні свердловин різного призначення і може бути використана для 

збільшення строку експлуатації та підвищення робочих характеристик 

ущільнень плунжерів насосів для нагнітання бурових розчинів. 

 

Рисунок 5.5 — плунжер бурового насосу.  

Суть розробки: ущільнення плунжера бурового насоса, являє собою два 

спарені комплекти манжет направленої дії, які розділені кільцями 

проміжними та підтискаються з двох боків тарілчастими пружинами. 

Експлуатація ущільнень плунжера бурового насоса оснащених сальниковою 

набивкою не завжди забезпечує довговічну та ефективну роботу, так як в них 

існує необхідність проведення регулярного підтягування накидної гайки, яка 

затискає сальникову набивку. Дана операція вимагає залучення 

кваліфікованого персоналу, так як перевищення необхідної величини 

обертового моменту підтягування накидної гайки ущільнення плунжера 



 
 

Зм. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

   40 
 

ЛУ21.069180.001-80ПЗ 

 

оснащеного сальниковою набивкою нерідко призводить до унеможливлення 

утворення рідинної плівки на зовнішній поверхні плунжера та припинення її 

мащення. При цьому відбувається перегрів сальникової набивки і її 

передчасний вихід з ладу. Таким чином, закладений ще на етапі 

проектування конструктивний та експлуатаційний недолік ущільнень 

плунжера бурових насосів оснащених сальниковою набивкою призводить до 

необхідності забезпечення постійного нагляду за ними та кваліфікованого 

виконання процесу підтягування накидної гайки, що веде до зростання 

витрат на їх експлуатацію, обслуговування та ремонт. Задачею корисної 

моделі є підвищення ефективності та надійності ущільнення плунжера 

бурового насоса, а також зменшення трудомісткості його обслуговування. 

Поставлена задача вирішується тим, що ущільнення плунжера бурового 

насоса являє собою два спарені комплекти манжет направленої дії, які 

розділені кільцями проміжними та підтискаються з двох боків тарілчастими 

пружинами, які забезпечують автоматичне підтискання спарених комплектів 

манжет направленої дії. Ущільнення плунжера бурового насоса, котре 

оснащується двома спареними комплектами манжет направленої дії, які 

розділені кільцями проміжними та підтискаються з двох боків тарілчастими 

пружинами наведене на кресленні. Робота ущільнення плунжера бурового 

насоса відбувається наступним чином. Плунжер 11 (фіг.) здійснює зворотно-

поступальні рухи під час роботи бурового насоса. Зовнішня поверхня 

плунжера 11 контактує із спареними комплектами манжет направленої дії 7, 

котрі попарно розміщені в пакетах А та Б. Автоматичне підтискання манжет 

направленої дії 7 під час роботи здійснюється тарілчастими пружинами 3 

через кільця напрямні 4 та проміжні 5. Обидва пакети А та Б розміщені в 

корпусі ущільнення 13, який в свою чергу, розташований в обоймі 14. 

Затискання пакетів А та Б в обоймі 14 забезпечується гайкою накидною 1 

через кільце затискне 2 та шайби калібрувальні 6. Ущільнення плунжера 

бурового насоса додатково оснащується гайкою зовнішньою 8, яка фіксує 

обойму 14 в нагнітальній частині бурового насоса, кільцем стопорним 12, 
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котре запобігає відгвинчуванню гайки зовнішньої 8, а також кільцями 

ущільнювальними 9 та 10. Ущільнення плунжера забезпечується за рахунок 

розтиснення крайків ("пелюстків") манжет направленої дії 7. Сила затискання 

регулюється величиною моменту загвинчування гайки накидної 1. V-

подібний профіль манжет направленої дії 7 дозволяє змінювати силу 

притискання їх крайків залежно від напряму руху плунжера 11 та величини 

внутрішнього тиску в нагнітальній частині бурового насоса. Під час 

зворотно-поступальних ходів плунжера 11 відбувається поступове 

зношування манжет направленої дії 7. Одночасно з цим відбувається їх 

автоматичне підтискання за рахунок сили пружності тарілчастих пружин 3. 

Відповідно, виключається необхідність їх регулярного підтягування. 

Підвищення надійності експлуатації ущільнення плунжера бурового насоса 

досягається дублюванням манжет направленої дії 7 на випадок послаблення 

або виходу з ладу однієї з наявних. Спроектоване ущільнення плунжера 

бурового насоса на відміну від аналога дасть можливість забезпечити: - 

більш ефективну герметизацію плунжера на по усьому діапазону кількості 

подвійних ходів та тисків; - меншу трудомісткість обслуговування; - 

підвищену довговічність та надійність. 

Перелік знайдених нових технічних рішень стосовно об’єкта розробки 

 живильника наведено у табл. 5.2. 

Таблиця 5.2  Перелік знайдених нових технічних рішень стосовно об’єкта       

                         розробки  живильника 

1. Гідроциліндр з 

додатковим 

ущільненням 

поршня 

Україна 

Номер патенту: 

78314, 2013 р. 

Автори: Пелевін 

Леонід Євгенович,  

 

Давиденко Максим 

Гідроциліндр з додатковим 

ущільненням поршня, що містить 

циліндр, шток та поршень, на 

якому встановлені ущільнення, 

який відрізняється тим, що на 

частині штока, що знаходиться в 

корпусі, встановлено поршень, 

який зафіксований на штоці 

гайкою з шайбою, причому по 
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Анатолійович боковій поверхні в прямокутній 

виточці встановлено гумове 

ущільнення, до того ж кільце має 

на торцевій поверхні прямокутну 

виточку з боку гайки на 2/3 своєї 

ширини і під дією тиску рідини на 

внутрішні стінки виточки кільце 

притискається до внутрішньої 

поверхні циліндра. 

2.  Електромагнітний 

вібратор 

СССР 

Авторське 

посвідчення RU  

67032829 

1960р. Автор: 

ФарІ.М.,  

Федоров 

Б.Н., Дубровін Б.Н, 

Белоцерковський 

Е.А. ,Поляков А.З 

Відомий електромагнітний 

вібратор, наприклад, для 

вібраційних живильників, що 

складається з корпусу із статором і 

пружно приєднаного до нього 

якоря, що включає механізм 

регулювання пружних 

елементовОпісиваемий 

електромагнітний вібратор 

відрізняється від відомих тим, 

чтообмоткі постійного і змінного 

струмів на якорі і статорах 

розташовані симетрично, з рівними 

полюсними деленіяміЕто 

забезпечує збільшення амплітуд 

коливань якоря в напрямку, 

перпендикулярному магнітному 

потоку. 

3. Електромагнітний 

вібратор 

Авторське 

посвідчення RU 

2356644  

Ивашин Виктор 

Васильевич 

, Позднов Максим 

Владимирович  

Електромагнітний вібратор 

крутильних коливань, що містить 

перший і другий співвісні 

багатополюсні магнітопроводи з 

зазором між їх полюсами, на 

полюсах першого муздрамтеатру 

поміщені котушки обмотки 

збудження, і джерело їх 

електроживлення, що відрізняється 

тим, що другий магнітопровід 

виконаний з можливістю 

обертання, в зазорі між полюсами 

магнитопроводов поміщений з 

можливістю кутового 

коливального руху циліндричний 

якір, 
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 на якому напроти полюсів 

першого  

 

муздрамтеатру закріплені 

магнітопроводи якоря, а котушки 

обмотки збудження приєднані до 

регульованого джерела постійної 

напруги. 

4. Електромагнітний 

вібратор 

РФ Авторське 

посвідчення RU 

24668800 

Костюк Анатолий 

Иванович  

Електромагнітний віброзбудник, 

що містить електромагніт, якір 

віброзбуджувача і корпус статора, 

з'єднані пружною системою, що 

включає пружину розтягування-

стиснення, яка виконана у вигляді 

втулки, прорізаної в середній 

частині наскрізним гвинтовим 

пазом, причому паз виконаний так, 

що проріз не доходить до торців 

втулки, утворюючи по краях 

неробочі витки-фланці, до яких 

прикріплені якір віброзбуджувача і 

корпус статора, що відрізняється 

тим, що пружна система виконана 

на одній пружині розтягування-

стиснення, магнітопровід 

електромагніту прикріплений до 

корпусу статора, якір 

електромагніту прикріплений до 

якоря віброзбуджувача, до якоря 

віброзбуджувача прикріплений 

регулювальний вантаж , причому 

електромагніт розміщений 

всередині пружини розтягування-

стиснення, яка може мати як 

циліндричну, так і фасонну форму. 

5. Ущільнення 

плунжера 

бурового насосу. 

Україна 

Номер патенту: 

105326 

2016 р. 

 

Ущільнення плунжера бурового 

насоса, являє собою два спарені 

комплекти манжет направленої дії, 

які розділені кільцями проміжними 

та підтискаються з двох боків 



 
 

Зм. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

   44 
 

ЛУ21.069180.001-80ПЗ 

 

 

Автори:Запухленко 

Катерина 

Сергіївна, 

Матвієнко Андрій 

Михайлович 

тарілчастими пружинами. 

Найбільше застосовуються вібраційні живильники з електромагнітним 

приводом. Вібраційні живильники цього типу забезпечують винятково 

високу точність подачі; крім того, вони є практично безінерцийними, тому 

що при включенні й вимиканні вони миттєво починають подавати або 

припиняють подачу матеріалу. Електромагнітний вібропривід, особливо на 

постійному струмі, створює можливість простого регулювання 

продуктивності живильника й відкриває широкі можливості в частині 

автоматизації роботи віброживильників. 

           Механічні характеристики вібродвигуна живильника (залежність 

амплітуди коливань від навантаження) є досить жорсткими й подібні до 

механічних характеристик електродвигуна з паралельним з’єднаннями. При 

запуску електровібраційних живильників не відбувається різкої зміни струму 

(пусковий струм дорівнює сталому), тому в електровібраційних живильниках 

у період запуску майже не відбувається спадання напруги й не порушується 

режим роботи інших електричних установок. Це дає можливість, на відміну 

від живильників з іншим приводом, запускати одночасно практично 

необмежену кількість електровібраційних установок. Електровібраційні 

живильники є також досить ефективними в енергетичному відношенні. 
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Рисунок 5.6 — Живильник електровібаційний ПЭ-10 

На рис. 5.6 показано електровібраційний живильник  продуктивністю при 

горизонтальному положенні вантажонесучого органа 50 т/ч. Живильник має 

вантажонесучий орган розмірами 1600 × 500 × 300 мм; розмах його коливань 

досягає 1,8 мм при частоті 3000 об/хв. Споживана потужність при повному 

навантаженні 518 вт; вага 1270 кг. Продуктивність живильника при куті 

нахилу вантажонесучого органа 8°30' і насипній вазі матеріалу 1,8 т/м3 

досягає 110 т/ч.[12]. 

Висновок до розділу: в результаті проведених у роботі патентних 

досліджень знайдено нове технічне рішення (патент № 105326), яке стало 

основою для модернізації живильника, розробленого у проекті на основі 

відомих об’єктів-аналогів 
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ВИСНОВКИ 

 

 В результаті виконання дипломного проекту здійснено наступне: 

1. Проаналізовано стан розробки, та сучасні конструкції 

живильників, призначених для виробництва будівельних 

матеріалів. 

2. Виконано основні інженерно-технічні розрахунки, які є необ-

хідними для проектування і конструкції живильника нової 

модернізованої конструкції. 

3. Проведені патентні дослідження дозволили знайти нове технічне 

рішення, яке було застосоване для розробки модернізованого 

живильника з покращеними технічними характеристиками, у 

порівняні з об’єктами  аналогами. 

4. Розроблено інженерні заходи з техніки безпеки і експлуатації 

модернізованого живильника. 
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6 ТЕХНОЛОГІЯ МАШИНОБУДУВАННЯ 

 

6.1 Технологічний процес виготовлення деталі. 

  Деталь “тяга” рис. 6.1 належить до вузлів типу “корпус”. Матеріал 

який використовується  Сталь 2КП ГОСТ 5949-75.  Ця деталь може 

використовуватись для різноманітних машин. Спеціальне технічне 

пристосування, яке використовується при різних роботах (будівельні, 

монтажні). За допомогою тяги натягується і вибирається слабина сталевих 

канатів, тросів, кабелів, країн та ін. Простіше кажучи, за допомогою тяги 

виконується регулювання натягу. Особливо поширене використання тяги при 

такелажних роботах, коли потрібно забезпечити необхідне натягнення 

сталевих канатів, які використовуються для кріплення вантажу або 

устаткування, що монтується чи іншого важкого вантажу [1]. Зробивши 

аналіз матеріала ми зрозуміли, що заготовка виготовляється з круглого 

прокату адже тяга  із вуглецевої сталі. Ескіз деталі представлений на рисунку 

6.2. 

 

Можна зробити висновок, що задана деталь буде підвішена на 

підвісках з обох сторін і триматиме на певній висоті електровібраційний 

живильник.    
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             Рисунок 6.1 — деталь Тяга 

 За допомогою круглого прокату отримуємо заготовку, адже  це найбільш 

економічно вигідніше, а також значною мірою підвищує продуктивність 

виробництва та якість. Заготовку отримують шляхом відрізання труби 

потрібної довжини і діаметру. Також застосування Сталі 2КП ГОСТ 5949-75, 

дає можливість отримання круглих профілів з мінімальними гарантованими 

мінусовими допусками і покращеними механічними властивостями.          

      Дана конструкція деталі дозволяє обробку плоскостей на прохід. Також 

форма отвору шириною 40мм дозволяє розточувати його на прохід з однієї і з 

двох сторін. Форма деталі не перешкоджає вільному доступу інструменту к 

оброблюваним поверхням, а також жорсткість деталі не обмежить 

розрахунки режимів різання. 

          Таким чином можна з впевненістю стверджувати, що деталь «Тяга» є 

технологічною деталлю, після виконання вимог розділу проекта “Технологія 

машинобудування” можна стверджувати, що деталь конструкції живильника 

“Тяга” задовольняє всім технологічним вимогам, щодо процесу її 

виготовлення. 
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            Рисунок 6.2 — ескіз заготовки 

Процес виготовлення тяги наводиться в маршрутних картах, картах ескізів та 

операційних картах. 

 

 

 

6.2 Вибір та розрахунок пристосування  
 

Для фрезерної операції, для фрезування вікна щоб деталь закріпити 

застосовуєм пневматичні лещата. 

Лещата із пневмоприводом призначені для закріплення заготовок при 

виконанні різних операцій в умовах масового і серійного виробництва.  

Застосування іх дозволяє підвищити продуктивність праці за рахунок 

скорочення часу на закріплення деталі. Схема пневматичних тисків 

представлена на рисунку 6.3 [4].  
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Рисунок 6.3  Принципова схема пневматичних тисків 

 

1 – кришка; 2 - пневмоциліндр; 3 – корпус; 4 – поршень; 5 – рухомі 

губки; 6 – призма; 7 – вилка; 8 –прихват; 9 – вісь; 10 –пружина; 11 –

шпонка; 12 – вхідний патрубок. 

 

 

       Змінний вкладиш 7, виконаний у вигляді призми, вставляється нерухомо 

в центральну частину корпусу 3, а дві рухливі губки 5 типу важеля розміщені 

на осях 6. 

       Внутрішні плечі рухливих губок за допомогою плаваючих осей 13 

пов'язані з поршнем 4. Поршень входить до пневмоцилиндр 2 за допомогою 

якого регулюються губки і сила затиску.  

       При подачі повітря в порожнину пневмоциліндра поршень 

переміщується уздовж осі і здійснює затиск або розжим заготовки.  Зміна 
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подачі повітря здійснюється вручну за допомогою розподільного крана 12, 

який входить в кришку пневмоциліндра 1. 

       Для установки заготовки в певному положенні по довжині служить 

регульований упор 9; положення упору фіксується гвинтом 8. 

       У  лещатах можна затискати деталі діаметром від 16 до 100 мм поворот 

губок 5 при налагодженні лещат проводиться поршнем 4. Вся конструкція 

встановлюється на основу 10 і закріплюється упорним гвинтом 11. 

       Сила затиску в лещатах такої конструкції 39200 Н (4000 кгс) при тиску 

стисненого повітря в пневмоциліндра 0,39 МПа (4кгс / см2) [3]. 

 

6.4 Розрахунок сил закріплення заготовки 

 

 
 

Рисунок 6.4  Принципова схема закріплення заготовки 

 

 

Необхідну силу кріплення  заготовки визначимо по рівнянню: 

 

де  
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 – необхідна сила кріплення заготовки при врахуванні сили різання , 

створююча момент різання;  

 – необхідна сила кріплення заготовки при урахуванні сили різання , 

переміщуючи заготовку в напрямку подачі. 

Силу та визначаємо із умови статичної рівноваги заготовки, яка 

знаходиться під дією моментіввід сил , , и . 

 

 

Так як то з 

урахуванням коефіцієнта запаса 

 

 

Аналогічно отримуємо 

 

Повна сила кріплення заготовки: 

 

Приймаємо по таблиці  – коефіцієнти тертя в місцях 

контакту заготовок із опорами і зажимним механізмом відповідно. 
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В свою чергу коефіцієнт запаса, враховуючий нестабільність всіх 

силових дій на заготовку, знаходимо по формулі: 

 

 

де 

 – гарантований коефіцієнт запасу; 

 – коефіцієнт; враховує вид технологічної бази; 

 – коефіцієнт; враховує збільшення сил різання внаслідок затуплення 

ріжучого інструмента; 

 – коефіцієнт; що враховує переривчастість різання; 

 – коефіцієнт; характеризує постійність досягнута зажимним 

механізмом; 

 – коефіцієнт; характеризує ергономіку зажимного механізму; 

 – коефіцієнт; характеризує установку заготовки. 

 

Так як в результаті розрахунку  , то приймаємо . 
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Із умови статичної рівноваги прижимів . 

Сила  силового циліндра, необхідна для закріплення заготовки, рівна 

, тоді діаметр поршня циліндра  може бути розрахований за 

формулою: 

 

Рахуючи це рівняння відносно , отримуємо: 

 

де  – робочий тиск масла, приймаємо в розрахунках рівним 1 МПа; 

 – КПД. 

Знаходимо діаметр поршня гідроциліндра: 

 

В якості привода фрезерного пристосування вибираємо пневмоциліндр 

по ГОСТ 19899-74 з діаметром поршня 125 мм [5]. 

Так як дійсна сила зажиму  перебільшує 

необхідну силу закріплення  заготовки, то розрахунок виконано 

вірно.  
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7 ОХОРОНА ПРАЦІ 

  

В  Кодексі  законів України  про  працю    від  1992  на  всіх 

підприємствах    повинні   створюватися   здорові  і  безпечні   умови    праці 

(ст. 153). 

Ці умови включають раціональне використання виробничого простору 

приміщень та місць розташування обладнання, вірну експлуатацію 

обладнання і організацію  технологічних процесів, захист працюючих від 

впливу шкідливих умов праці, додержання в виробничих приміщеннях, 

місцях розташування обладнання та на робочих місцях санітарно-гігієнічних 

норм та правил.  

 Тема: Електровібраційний живильник з розробкою доцільного 

вібратора. 

         ДСН 3.3.6.037-99 встановлює визначені вимоги до шумових 

характеристик машин. Виробники обладнання обмежують шум, що йде від 

машини до меж, характерних для кращих світових зразків аналогічних 

машин. 

Вібраційний живильник може бути небезпечним при роботі, так як 

проводиться транспортування  різних вантажів такі як: нафто небезпечні, 

пилопродукти, горючі продукти. Для нормальної умови повітря утворюють 

умови шляхом вентиляції, тобто організованого та регульованого 

повітрообміну. Загальні вимоги до вентиляції та кондиціонування 

визначаються санітарними нормами проектування промислових підприємств 

СНІП 2.04.05-86, чистоти повітря в робочій та обслуговуючій зоні приміщень 

СНІП 2.04.05-86. Опалення, вентиляція та кондиціювання повітря: ГОСТ 

12.4.021-75 «Системи вентиляції». 

 

         

 

 



 
 

Зм. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

   60 
 

ЛУ21.069180.001-80ПЗ 

 

Елементом живильника є електровібратор, загальні вимоги до 

експлуатації встановлені згідно з «Правилами технічної експлуатації та 

безпеки обслуговування електроустановок промислових підприємств». В 

процесі роботи електровібратора ведуть загальний нагляд за його станом, 

звертаючи увагу на загальний рівень шуму та вібрацію. 

        Для виконання техніки безпеки реалізована експлуатаційна надійність 

обладнання, тобто безвідмовність, довговічність, ремонтоздатність та 

збереження. Вчасне та правильне встановлення степені зносу металу 

обладнання та його елеменів є найважливішою умовою запобігання аварій та 

забезпечення безпеки. 

       Оператор електровібраційного живильника працює на лінії виготовлення 

вапна в приміщенні площею S = 4560м
2 

і обємом  V = 36000м
3
. На робочому місці, при роботі в цеху, виникають такі 

шкідливі фактори: 

 пожежна небезпека; 

 електронебезпека; 

 виробничий шум;  

 вібрації 

 

Пожежна небезпека. 

Пожежа безпека – стан об'єкта, при якому з 

регламентованою ймовірністю відкидається можливість виникнення та 

розвиток пожежі, і впливу на людей її небезпечних факторів, а також 

забезпечується захист матеріальних цінностей.  

Небезпечними факторами є: 

 підвищена температура; 

 токсичні продукти горіння; 

 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B6%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
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  дим; 

 низький вміст кисню; 

 

Основним нормативним документом, що регламентує вимоги щодо 

пожежної безпеки є Закон України “Про пожежну безпеку”. 

Основними причинами пожеж на виробництві є: 

 необережне поводження з вогнем; 

 незадовільний стан електротехнічних пристроїв та порушення  

 правил їх монтажу та експлуатації; 

 порушення режимів технологічних процесів; 

 несправність опалювальних приладів; 

 невиконання вимог нормативних документів з питань пожежної 

безпеки; 

 коротке замикання. 

  

З метою попередження пожежі необхідно: проводити інструктажі з 

пожежної безпеки; дотримуватись правил протипожежної безпеки; 

перевіряти електрообладання. 

На даній виробничій дільниці необхідно дотримуватись наступних правил 

пожежної безпеки: 

 забороняється палити на робочому місці; 

 забороняється залишати без догляду ввімкнені електроприлади; 

 забороняється зберігати на робочому місці легкозаймисті речовини 

у великій кількості. 

  

З метою своєчасного оповіщення, на дільниці необхідно встановити 

протипожежну сигналізацію. Проходи та запасні виходи повинні бути 

вільними. Пожежний щит повинен розміщуватись в доступному місці та 

містити первинні засоби пожежогасіння: вогнегасник, лопату, відро,          
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 В зоні електровібраційного живильника може виникнути пожежа 

класу Е, повязана з горінням електроустановок. 

Для запобігання загорань та вибухів на підприємстві вогненебезпечні 

речовини зберігають в товстостінних посудинах в металічній шафі з 

азбестовим дном, витяжні шафи зроблені з важкогорючих матеріалів; в 

електросхемах передбачені плавкі запобіжники для запобігання короткого 

замикання; обладнання вкрите кожухами для захисту від виникнення 

електричної дуги; кабелі високої напруги проведені під підлогою в трубах; 

підлога неіскростворююча. Також передбачений захист від прямого удару 

блискавки. Видовжені металічні комунікації при вході в будівлю і в 

приміщенні з'єднання з заземлювачем з метою захисту від заносу високих 

потенціалів блискавки. 

Для гасіння невеликих ділянок загорання при вимкнутому 

електроустаткуванні застосовуємо вуглекисневі вогнегасники ОУ-59(228шт.) 

і пінні вогнегасники ОП-9.  Для пожежного зв’язку і сигналізації передбачені 

оповіщувачі типу ПК і ГА і телефонний зв’язок. Цех обладнаний 

охоронопожежною сигналізацією [4]. 

 

       Електронебезпека. 

           Електробезпека - це система організаційних та технічних заходів 

і засобів, які забезпечують захист людей від шкідливого та небезпечного 

електричного струму, електричної дуги, електромагнітного поля та статичної 

електрики (ГОСТ 12.1.009-76) [3]. 

Електричний струм, який проходить крізь живий організм, 

чинить термічну, електролітичну та біологічну дію. Термічна та 

електролітична дія властива будь-яким провідникам, а біологічна - 

тільки живій тканині. 
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Згідно з вимогами нормативних документів, безпека електроустановок 

забезпечується наступними основними заходами: 

1) недоступністю струмоведучих частин; 

2) належної, а в окремих випадках підвищеної (подвійний) 

ізоляцією; 

3) заземленням або занулением корпусів електрообладнання і 

елементів електроустановок, які можуть опинитися під напругою; 

4) надійним і швидкодіючим автоматичним захисним 

відключенням; 

5) застосуванням знижених напружень (42 В і нижче) для 

живлення переносних струмоприймачів; 

6) захисним розділенням ланцюгів; 

7) блокуванням, попереджувальною сигналізацією, написами і 

плакатами; 

8) застосуванням захисних засобів і пристосувань; 

9) проведенням планово-попереджувальних ремонтів і 

профілактичних випробувань електрообладнання, апаратів і мереж, що 

знаходяться в експлуатації; 

10) проведенням ряду організаційних заходів (спеціальне навчання, 

атестація і переатестація осіб електротехнічного персоналу, інструктажі і 

т.д.). 

В приміщенні з даним електровібраційним живильником 

використовуються засоби індивідуального захисту, які  поділяються на 

ізолюючі, допоміжні та огороджувальні. 

Ізолюючі захисні засоби забезпечують електричну ізоляцію 

людини від струмоведучих частин і землі. 

До допоміжних можна віднести окуляри, протигази, маски, 

призначені для захисту від світлових, теплових і механічних впливів. 
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До огороджувальних відносяться переносні щити, клітки, ізолюючі 

підкладки, переносні заземлення і плакати. Вони призначені в основному для 

тимчасового огородження струмоведучих частин, до яких можливо дотик 

працюючих[2]. 

       Виробничий шум. 

Шум – будь який небезпечний звук, який заважає. Виробничим шумом 

називається шум на робочих місцях, на дільницях або на територіях 

підприємств, який виникає під час виробничого процесу. 

Наслідком шкідливої дії виробничого шуму можуть бути професійні 

захворювання, підвищення загальної захворюваності, зниження 

працездатності підвищення ступеня ризику травм та нещадних випадків, 

пов’язаних з порушенням сприйняття попереджувальних сигналів, 

порушенням слухового контролю функціонування технологічного 

обладнання, зниженням продуктивності праці. 

 Негативний вплив шуму на продуктивність праці та здоров’я людини 

загальновідомий. Під час роботи в шумних умовах продуктивність ручної 

праці може знизитись до 60 %, а кількість помилок що трапляються при 

розрахунках, зростає більше, ніж на 50 %. 

        Шум  з рівнем звукового тиску до 30…35 дБ звичайний для людини і не 

турбує його. Підвищення цього рівня  до  40… 70 дБ в умовах середовища 

проживання створює  значне навантаження на нервову систему,  викликаючи 

погіршення самопочуття і при тривалій дії може бути причиною неврозів. 

Вплив шуму рівнем 75 дБ може призвести до втрати слуху – професійної  

приглухуватості. При  дії шуму високих рівнів (більше 140 дБ) можливий 

розрив барабанних перетинок, контузія , а при ще більш високих (більше 160 

дБ)  і смерть.   Рівень шуму живильника становить 40-60 дБ А.  Щоб 

захистити оператора від шкідливої дії шуму, вирішено застосовувати 

навушники ПШН-Б і знизити виробничий шум, оточуючий оператора, до 32 
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дБ А. Цим ми забезпечили, що фактичні рівні шуму не перевищують 60 дБ А 

згідно з ДСН 3.36.037-99. 

 

        Вібрації. 

 

       Малі механічні коливання що виникають у пружних тілах або тілах, що 

надходяться під впливом змінного фізичного поля, називається вібрацією. 

Вплив вібрації на людину класифікують: 

      за способом передачі коливань; 

      за напрямом дії вібрації; 

      за тимчасової характеристики вібрації. 

Залежно від способу передачі коливань людині вібрацію поділяють: на 

загальну, що передається через опорні поверхні на тіло людини, яка сидить 

або стоїть, і  на локальну, що передається через руки людини. Вібрація, яка 

впливає на ноги сидячої людини, на передпліччя, контактують з вібруючими 

поверхнями робочих столів, також відноситься до локальної. 

  За направленням дії вібрацію поділяють: 

         на вертикальну, що поширюється по осі X, перпендикулярної до 

опорної поверхні; горизонтальну, що поширюється по осі  Y, від спини до 

грудей; 

         горизонтальну, що поширюється по осі Z, від правого плеча до лівого 

плеча. 

        По тимчасовій характеристиці розрізняють: 

        постійну вібрацію, для якої контрольований параметр за час 

спостереження змінюється не більше ніж 2 рази (6 дБ);  

        непостійну вібрацію, що змінюється по контрольованих параметрів 

більш ніж в 2 рази. 

         Вібрація належить до факторів, що володіють високою біологічною 

активністю. Вираженість  відповідь реакцій обумовлюється головним чином 

силою енергетичного впливу і біомеханічними властивостями людського тіла 
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як складової коливальної системи. Потужність коливального процесу в зоні 

контакту під час цього контакту є головними параметрами, що визначають 

розвиток вібраційних патологій, структура яких залежить від частоти й 

амплітуди коливань, тривалості впливу, місця програми та напрямки осі 

вібраційного впливу, демпфуючих властивостей тканини, явищ резонансу та 

інших умов. 

 Між реакціями у відповідь організму і рівнем впливу вібрації немає 

лінійної залежності. Причину цього явища бачать в резонансному ефекті.  

 

При підвищенні частот коливань більше 0,7 Гц  можливі резонансні 

коливання в органах людини. Резонанс людського тіла, окремих його органів 

настає під дією зовнішніх сил при збігу власних частот коливань внутрішніх 

органів з частотами зовнішніх сил. Область резонансу для голови в 

положенні сидячи при вертикальних вібраціях розташовується в зоні між 

20…30 Гц, при горизонтальних – 1,5…2 Гц. 

Особливе значення резонанс набуває по відношенню до органу зору. 

Розлад  зорового сприйняття проявляється в частотному діапазоні між 60 і 90 

Гц, що відповідає резонансу очних яблук. Для органів, розташованих в  

грудній клітці та черевної порожнини, резонансними є частоти 3…3,5 Гц. 

Для всього тіла в положенні сидячи резонанс   наступає на частотах      4…6 

Гц [5].   

         При тривалій роботі в шумних умовах перш за все уражаються нервова 

та серцево-судинна системи та органи травлення. Зменшується виділення 

шлункового соку та його кислотність» що сприяє захворюванню гастритом. 

Необхідність кричати при спілкуванні у виробничих умовах негативно 

впливає на психіку людини. 

 Вплив шуму на організм людини індивідуальний. У деяких людей 

погіршення слуху настає через декілька місяців, а в інших воно не настає 

через декілька років роботи в шумі. Встановлено, що для 30 % людей шум є 

причиною передчасного старіння.        
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Шкідлива дія вібрації на людину відповідає нормам ДСН 3.3.6.039-99. 

Для захисту рук оператора електровібраційного живильника від впливу 

локальної вібрації застосовують рукавиці або рукавички наступних видів: зі  

спеціальними віброзахисними пружно-демпфуючими вкладишами, повністю 

виготовлені з віброзахисного матеріалу, а також віброзахисні прокладки або 

пластини, які забезпечені кріпленнями до руки. Для захисту від вібрації,  

переданої людині через ноги, необхідно використовувати взуття на товстій 

гумовій, чи повстяної підошві. 
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РЕФЕРАТ 

 

 Дипломний проект: 68 с., 8 рис., _ табл., _ додатків, __ джерел. 

 Об’єкт розробки і проектування  електровібраційний живильник з 

розробкою системи ущільнення для подачі сировини при виробництві вапна. 

 Мета проекту  розробка і проектування, згідно з технічним завданням, 

електровібраційного живильника для подачі сировини при виробництві 

вапна, на основі існуючих промислових аналогів; визначення можливостей і 

здійснення модернізації вузлів живильника.  

 Методи розробки і проектування  аналітичні, розрахункові, 

(експериментальні), проектувальні; з використанням відомих методик, 

чисельних методів, нормативних документів. 

 При розробці і проектуванні електровібраційного живильника, 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 електровібрацій 

них живильників, проаналізовано технічні параметри і характеристики 

електровібраційних живильників; 

    2) виконано ряд інженерних розрахунків, необхідних для розробки і 

проектування електровібраційного живильника, згідно з технічним 

завданням;  

     3) на основі виконаних патентних досліджень модернізовано доцільний 

вібратор;  
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     4) розроблено і спроектовано електровібрацій ний живильник для подачі 

сировини з модернізованим електромагнітним вібратором. 

 

ЖИВИЛЬНИК, СИРОВИНА,   ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ ВІБРАТОР,  

МОДЕРНІЗАЦІЯ, РОЗРАХУНКИ, ПАТЕНТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
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РЕФЕРАТ 

 

Дипломный проект: __ с., _ рис., _ табл., _ приложений, _ источников.  

Объект разработки и проектирования - электровибрационный питатель 

с разработкой системі уплотнения для подачи сырья при производстве 

извести.  

Цель проекта - разработка и проектирование, согласно техническому 

заданию, электровибрационный питатель для подачи сырья при производстве 

извести, на основе существующих промышленных аналогов; определение 

возможностей и осуществления модернизации узлов питателя.  

Методы разработки и проектирования: аналитические, расчетные 

(экспериментальные), проектировочные; с использованием известных 

методик, численных методов, нормативных документов.  

При разработке и проектировании электровибрационного питателя, на 

основе аналитического обзора научно-технической литературы, нормативной 

и конструкторской документации, патентных исследований, инженерно-

технических расчетов, выполнено следующее:  

     1) изучены принципы работы и конструкцию промышленных 

электровибрационных питателей, проанализированы технические параметры 

и характеристики электровибрационных питателей;  

     2) выполнен ряд инженерных расчетов, необходимых для разработки и 

проектирования електровибрацийного питателя, согласно техническому 

заданию;  
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 3) на основе выполненных патентных исследований модернизировано 

целесообразен вибратор;  

      4) разработан и спроектирован электровибрационный питатель для 

подачи сырья с модернизированным электромагнитным вибратором.  

 

ПИТАТЕЛИ, СЫРЬЕ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ВИБРАТОР,   

МОДЕРНИЗАЦИЯ, РАСЧЕТЫ, ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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ABSTRACT 

 

Diploma project: __ p, _ Fig, _ Table, __applications,__sources. 

Property development and design - vibra electric feeder with development of 

vibrator sealing system to feed raw materials in the manufacture of lime.  

The purpose of the project - design and engineering, according to the terms 

of reference vibra electric feeder for supplying raw materials in the production of 

lime, based on existing industrial counterparts; identifying opportunities and 

modernization of units feeder.  

Methods development and design - analytical, computational, 

(experimental), design; using known methods, numerical methods, computer 

programs and regulations.  

When developing and designing vibra electric feeder, based on desk review 

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

engineering calculations, the following:  

     1) studied the principles of construction and industrial vibra electric feeders are 

analyzed the technical parameters and specifications vibra electric feeders;  

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

design vibra electric feeder, under terms of reference;  

      3) on the basis of the patent research upgraded expedient vibrator;  

      4) developed and designed vibra electric feeder for feeding raw with upgraded 

electromagnetic vibrator.  

FEEDER, RAW MATERIALS, VIBRA ELECTRIC FEEDER, 

MODERNIZATION, СALCULATIONS, PATENT RESEARCH 
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