






Реферат 

 

Розроблено  бакалаврський дипломний проект на тему “ Бігуни мокрого 

помелу з розробкою розвантажувального пристрою ”. 

Пояснювальна записка дипломного проекту складається зі вступу, 6 розділів, 

висновків, літератури , 14 рис., 1 табл. Загальний  обсяг записки становить 82 стор. 

Графічна частина вміщує 6 креслень формату А1. 

Проект містить опис технологічного процесу, в якому приймає участь бігуни 

мокрого помелу, розглянуто їх призначення та місце в технологічній схемі. 

У роботі надані технічні характеристики, розглянуті конструкція і принцип дії 

бігунів мокрого помелу, виконані параметричні, кінематичні та розрахунки на 

міцність горизонтального валу.  

У проекті було зроблено літературно-патентний огляд конструкцій тарілчастого 

живильника з метою обрання варіанта модернізації розвантажувального пристрою 

бігунів мокрого помелу. В результаті літературно-патентного огляду обрано 

конструкція тарілчастого живильника з обоймою з сегментним вирізом та шкребком, 

яка дозволяє більш ефективно розвантажувати бігуни мокрого помелу. 

Також у бакалаврському дипломному проекті розглянуто відповідність 

розроблюваної машини вимогам охорони праці та технологія виготовлення валу 

бігунів. 

Ключові слова: БІГУНИ МОКРОГО ПОМЕЛУ, РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИЙ 

ПРИСТРІЙ, ТАРІЛКА, ЖИВИЛЬНИК, ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ВАЛ, 
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Реферат 

 

Разработан бакалаврский дипломный проект на тему “ Бигуны мокрого 

помола с разработкой разгрузочного устройства ”.  

Пояснительная записка дипломного проекта состоит из вступления, 6 

разделов, выводов, литературы , 14 рис., 1 табл. Общий объем записки составляет 

82 стр. Графическая часть содержит 6 чертежей формата А1.  

Проект содержит описание технологического процесса, в котором принимает 

участие бигуны мокрого помола, рассмотрено их назначение и место в 

технологической схеме.  

В работе представлены технические характеристики, рассмотрены 

конструкция и принцип действия бигунов мокрого помола, выполнены 

параметрические, кинематические и прочностные расчеты горизонтального вала.  

В проекте было сделано литературно-патентный обзор конструкций 

тарельчатого питателя с целью выбора варианта модернизации разгрузочного 

устройства бигунов мокрого помола. В результате литературно-патентного обзора 

выбрана конструкция тарельчатого питателя с обоймой с сегментным вырезом и 

скребком, которая позволяет более эффективно разгружать бигуны мокрого 

помола.  

Также в бакалаврском дипломном проекте рассмотрено соответствие 

разрабатываемой машины требованиям охраны труда и технология изготовления 

вала бигунов.  

Ключевые слова: БИГУНЫ МОКРОГО ПОМОЛА, РАЗГРУЗОЧНОЕ 

УСТРОЙСТВО, ТАРЕЛКА, ПИТАТЕЛЬ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ВАЛ, 

РАЗГРУЗКА, ОБОЙМА, СКРЕБОК, ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗГРУЗКИ 



Abstract 

 

Developed undergraduate thesis project on the topic “Wet grinding runners with 

development of discharge device”.  

Explanatory note of the graduation project consists of introduction, 6 chapters, 

conclusion, references , 14 Fig., 1 table. The total amount of the note is 82 pages Graphic 

part contains 6 of A1 format drawings.  

The project includes a description of the technological process, which involved 

wet grinding runners and describes their purpose and place in the technological scheme.  

The paper presents the technical characteristics, describes the design and principle 

of operation wet grinding runners, made parametric, kinematic and strength calculations 

of the horizontal shaft.  

The project was made literary and patent review of designs of disc feeder, in order 

to select options for the modernization of the unloading device wet grinding runners. As 

a result of literary-patent overview of the selected design of the disk-shaped feeder holder 

with a segmented neck and a scraper, which allows you to more effectively unload 

runners wet grinding.  

Also in the bachelor thesis project examined the developing machine according to 

the requirements of labor protection and manufacturing technology of shaft wet grinding 

runners.  

Key words: WET GRINDING RUNNERS, UNLOADER, PLATE FEEDER, 

HORIZONTAL SHAFT, UNLOADING, CLIP, SCRAPER, EFFICIENCY of 

UNLOADING 



Перелік умовних позначень 

 

ρ— об'ємна маса матеріалу, кг/м3
; 

φ— коефіцієнт заповнення; 

β— кут нахилу, град; 

η— коефіцієнт корисної дії; 

µ— коефіцієнт тертя; 

f— плече тертя; 

L— довжина,м; 

d,D—діаметр,м; 

Пv— об'ємна продуктивність, м3
/год; 

ν— швидкість, м/с; 

Кр— коефіцієнт, що враховує опір руху роликів; 

q—сила тиску, Н/м; 

В— ширина, м; 

h—висота, м; 

u—передаточне число; 

ω— кутова швидкість, рад/с; 

W— тягове зусилля, Н; 

Т—обертовий момент, Н/м; 

М— момент сили, Н/м; 

R— реакція опор, Н. 
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ВСТУП 

 

Метою бакалаврського дипломного проекту є розробка розвантажувального 

пристрою бігунів мокрого помелу. 

Бігуни мокрого помелу вивчалися у дисциплінах таких, як «Процеси, апарати і 

машини галузі», «Монтаж, експлуатація і надійність технологічного обладнання» і 

ін. 

Бігунами називають машини, що мають чашу з установленими на ній котками.  

Бігуни широко використаються в різних галузях промисловості будівельних 

матеріалів - керамічній, вогнетривкій, скляній, азбестоцементній та ін. Вони 

призначені для дрібного дроблення (до 3…8мм) і грубого помелу (до 0,2…0,5мм) 

сировинних матеріалів. У бігунах подрібнюють такі матеріали, як доломіт вапняку, 

суху глину, кварц, бій керамічної продукції, шамот та ін. В азбестоцементній 

промисловості їх широко використають для першої стадії розпушування азбесту. 

Застосування бігунів, що мають меншу ефективність (у порівнянні, наприклад, з 

валковими дробарками), обумовлено задоволенням спеціальних технологічних 

вимог, коли поряд зі здрібнюванням необхідно забезпечити ущільнення, 

розтирання мас. 

Здрібнювання в бігунах здійснюється в результаті роздавлювання з 

одночасним стиранням між циліндричною поверхнею котків і плоскою поверхнею 

чаші (поду) бігунів, по який перекочуються котки. 

Існуючі типи бігунів можуть бути класифіковані по конструкції, 

технологічному призначенню й способу дії. 

За конструкцією розрізняють бігуни з нерухомою чашею, по якій котяться 

котки й одночасно обертаються навколо своєї горизонтальної осі, з обертовою 
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чашею, у якій котки, що захоплюються тертям, обертаються тільки навколо своєї 

горизонтальної осі, з верхнім і нижнім приводом. 

Залежно від матеріалу, з якого виготовлені котки, бігуни можуть 

оснащуватися металевими або кам’яними котками. Кам’яні застосовують тоді, 

коли в подрібнюваній сировині немає металевих включень. Також тоді необхідно 

облицьовувати чашу кам’яними плитами (з граніту, кварциту та ін.) [1]. 

За темою бакалаврського дипломного проекту виконано літератуно-патентний 

пошук з метою вибору розвантажувального пристрою бігунів мокрого помелу. 

Обрано конструкцію тарілчастого живильника з обоймою яка має сегментний 

виріз, яка дозволяє ефективніше вивантажувати матеріал з бігунів мокрого помелу. 
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ДОДАТОК А. ТАБЛИЦЯ ПАТЕНТІВ 

 

№ 

п/п 

Предмет 

пошуку 

Країна видачі, 
вид і 

номер документа 

Сутність заявленого 

технологічного рішення і ціль 

його створення 

1 2 3 4 

1.   

ЖИВИЛЬНИК ДЛЯ 

ЗВОЛОЖЕНИХ 

СИРОВИННИХ 

МАТЕРІАЛІВ 

 

Патент 

№ 89586 

UA Україна 

Патент 

МПК  22B 1/16  
Суліменко С.Є. 

Бочка В.В. 

Суліменко А.С. 

Живильник для зволожених 

сировинних матеріалів, що 

включає бункер, випускний 

отвір, ніж, що зрізує, шарнірно 

закріплений на циліндричній 

частині бункера і тарілки з 
приводом, який 

відрізняється тим, що 

випускний отвір виконано у 

вигляді сектора з кутом 

розкриття 120-130 радіан, в 

якому встановлено привідне 
лопатеве колесо, радіус якого 

не більше радіуса тарілки, при 

цьому висота випускного 

отвору дорівнює 1,2-1,3 висоти 

лопаті. 

Задачею даної корисної 
моделі є підвищення точності 
дозування матеріалу на конвеєр. 

2.  

ЖИВИЛЬНИК 

ТАРІЛЧАСТИЙ 

 

Патент 

№99637  

Живильник тарілчастий для 

сипких матеріалів, який містить 

бункер, телескопічний 

регулювальний циліндр з 
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UA Україна 

 МПК   

B65G 65/48 , 

B65B 1/14, G01F 

11/18 , 

Коруняк П.С.  

Баранович С. М.  

Власюк І. В. 

нерухомим скребком та 

горизонтально обертаючою 

тарілкою, який 

відрізняється тим, що тарілка 

приводиться в рух 

від кривошипно-

коромислового механізму. 

В основу корисної моделі 
поставлена задача забезпечити 

підвищення ефективності 
роботи, зокрема дозволити 

регулювати ширину та 

рівномірність розсіювання 

вантажного потоку. 

3.  

ВИБРАЦИОННЫЙ 

ПИТАТЕЛЬ ДЛЯ 

ВЫПУСКА 

СЫПУЧИХ И 

СВЯЗНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

 

Патент 

№ 88005 

RU Росийская 

Федерация, 

МПК  

B65G27/10    

Гендлина Л.И. 

Еременко Ю.И. 

Левенсон С.Я. 

Куликова Е.Г. 

Алесик М.Ю.  

    Вібраційний живильник для 

випуску сипучих і зв'язкових 

матеріалів, що включає 
пружний робочий орган змінної 
кривизни, встановлений на рамі 
за допомогою опорних 

елементів, і вібропривід, що 

відрізняється тим, що він 

оснащений пристроєм, 

закріпленим на зазначеній рамі 
і складається з замкнутих 

рухомих гнучких елементів, що 

взаємодіють з пружним 

робочим органом по всій його 

транспортуючій поверхні. 

Технічною задачею 

пропонованого рішення є 
підвищення ефективності 
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вібраційного випуску сипучих і 
зв'язкових матеріалів , в тому 

числі з великим вмістом 

глинистої компоненти , без 
додаткових енерговитрат за 

рахунок поліпшення умов 

випуску шляхом руйнування 

матеріалу , налиплого на 
поверхню пружного робочого 

органу , і примусового 

розпушення матеріалу над ним . 

4.  

ТАРЕЛЬЧАТЫЙ 

ПИТАТЕЛЬ 

 

Патент 

№57288 

 RU Росийская 

Федерация, 

МПК B04B 1/00  

Сиваков В.П. 

Голынский М.Ю. 

Тарільчастий живильник , 

що містить раму , на якій 

встановлено диск з приводним 

механізмом , 

завантажувального і 
розвантажувального пристрою , 

який відрізняється тим , що в 

центральній частині диска 
встановлено циліндричний 

підставу , на якому встановлено 

вібратор , пов'язаний за 
допомогою пружин з конічним 

активатором , при цьому кут 

конуса активатора менше кута 

природного укосу насипного 

матеріалу . 

Технічне завдання 

заявляється корисної моделі - 

підвищення продуктивності 
живильника . 
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5.  

ТАРЕЛЬЧАТЫЙ 

ПИТАТЕЛЬ 

 

Патент 

№113833 

RU Росийская 

Федерация, 

МПК  

G01F11/24     

Ермолин А.Ю. 

Кравченко И.А. 

Краснов И.Н. 

Тарільчастий  живильник, 

що містить бункер для сипучих 

матеріалів, змонтовану під 

бункером обойму у вигляді 
циліндра, розташовану під нею 

з можливістю обертання 

тарілку і скребок, який 

відрізняється тим, що обойма, 

виконана у вигляді циліндра, 

жорстко з'єднана з бункером і 
має сегментний виріз, 
утворений двома радіальними 

вертикальними стінками з 
центральним кутом від 90º до 

180 °, в одній зі стінок 

сегментного вирізу виконано 

вивантажний вікно, що 

перекривається дозуючої 
заслінкою, встановленої з 
можливістю вертикального 

переміщення, а в бункері над 

сегментним вирізом жорстко 

закріплений двоскатний 

козирок. 

Завданням пропонованої 
корисної моделі є підвищення 

ефективності проходження 

матеріалу . 
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6.  

ЖИВИЛЬНИК 

СИПКИХ 

МАТЕРІАЛІВ 

 

Патент 

№  83727 

UA УкраІна 

МПК A01K 5/00   

Ревенко І.І.  

Ревенко Ю. І. 
Радчук В.В. 

     Живильник сипких 

матеріалів, що містить бункер, 

над закругленим днищем 

котрого встановлений шнек, 

один кінець якого з'єднаний з 
приводом, а інший виходить з 
бункера і розміщений в 

довгастому по висоті 
розвантажувальному кожусі, 
з'єднаному з бункером через 
випускний отвір, в котрому 

встановлена регулювальна 

заслінка, 

який відрізняється тим, що 

гвинтова поверхня шнека у зоні 
розміщення регулювальної 
заслінки має розрив, сама 
заслінка по осі симетрії з 
повздовжнім вирізом, ширина 
якого більше діаметра 
вала (dв) шнека, а довжина 
вирізу 

дорівнює l=(dш+dв)/2, (dш -

 діаметр жолоба 
шнека), причому крок гвинтової 
поверхні шнека на ділянці в 

розвантажувальному кожусі 
збільшено порівняно з кроком 

гвинтової поверхні шнека у 

бункері. 

Задачею корисної моделі є 
підвищення ефективності 
роботи живильника сипких 
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матеріалів, шляхом 

удосконалення конструкції 
шнека та регулювальної 
заслінки. 

7.  

ВІБРОЖИВИЛЬНИ
К ДО БУНКЕРА ДЛЯ 

СИПКОГО 

МАТЕРІАЛУ 

 

Патент 

№ 40840 

UA УкраІна 

МПК  

B65G 47/00 

Учитель О.Д. 

Учитель С.О.  

Іванов А.С. 

Андріяш В.В. 

Кузнєцов О.М. 

 

   Віброживильник до бункера 

для сипкого матеріалу, що 

містить бункер, лоток з 
вібратором, що спирається на 

пружні зв'язки, пружне кільце, 

який відрізняється тим, що 

лоток живильника забезпечений 

пластиною, встановленою у 

порожнині лотка в зоні руху 

матеріалу під вихідним 

перетином бункера, яка 
спирається віссю на борти 

лотка з можливістю її оберту 

навколо згаданої осі. 

Мета корисної моделі 
забезпечення рівномірного 

витікання матеріалу, 

підвищення надійності та 

зниження матеріаломісткості 
конструкції. 

 

8.  

ТАРІЛЧАСТИЙ 

ЖИВИЛЬНИК 

ДРІБНОЗЕРНИСТИХ 

СУХИХ СИПКИХ 

МАТЕРІАЛІВ 

 

Патент 

№  92394 

UA УкраІна 

МПК  

    Тарілчастий живильник 

дрібнозернистих сухих сипких 

матеріалів містить бункер 

подачі матеріалів, що 

виготовлений у вигляді 
перевернутого порожнистого 

зрізаного конусу зі збурювачем 

сипких матеріалів з горловиною 
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G01G 11/00  

Павлюк М.І. 

Подольський М.Р. 

Гвоздевич О.В. 

на кінці та виставлений 

ексцентрично до бункера 

тарілчастий дозуючий 

механізм. Живильник містить 

три тарілки, з яких середня 

обертається на нерухомому 

валу і виконана у вигляді 
сполученої з приводом 

шестірні, яка має два ряди 

концентрично розміщених 

дозуючих отворів з 
рівномірним радіальним 

перекриттям їх об'єму. Верхня 

та нижня суцільні тарілки є 
нерухомими і мають 

діаметрально зміщені патрубки 

підводу та відводу сипкого 

матеріалу відповідно. 

В основу корисної моделі 
поставлено задачу підвищити 

точність об'ємного дозування та 
рівномірність вихідного потоку 

сипкого матеріалу живильника 

за рахунок вдосконалення  

дозуючого пристрою. 

9.  

ТАРЕЛЬЧАТЫЙ 

ПИТАТЕЛЬ 

 

 

Патент 

№157845 

 Росийская 

Федерация , 

 МПК  

G01F11/24    

     Тарільчастий живильник 

містить бункер для сипучих 

матеріалів розділений на два 

відсіки вертикальної 
перегородкою складної форми, 

що складається з фігурних 

стінок. У кожному відсіку 

встановлена вертикальна 
радіальна стінка з вивантажним 

вікном, перекривають дозуючої 
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Краснов И.Н. 

Кравченко И.А. 

Ермолин А.Ю. 

заслінкою. 

Завданням пропонованої 
корисної моделі є забезпечення 

одночасного дозування двох 

сипучих матеріалів з різною 

продуктивністю . 

10.  

ТАРЕЛЬЧАТЫЙ 

ПИТАТЕЛЬ 

 

Патент 

№ 137014  

SU Союз 
Радянських 

Соціалістичних 

Республік , 

МПК  

B65D 88/64,  

Бошман И.Д 

Фролова Ф.Н 

   Тарільчастий живильник, що 

містить бункер для сипучих 

матеріалів, змонтовану з 
можливістю вертикального 

переміщення під бункером 

обойму, обертовою тарілкою, 

шкребком і обмежувачем. 

Живильник відноситься до 

промисловості будівельних 

матеріалів і може бити 

використано для об'ємного 

дозування сипучих матеріалів. 

  Метою винахода є 
спрощення конструкції 
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Загальні висновки 

 

Розроблений бакалаврський проект на тему: “ Бігуни мокрого помелу з 

розробкою розвантажувального пристрою ” 

Бакалаврський дипломний проект складається з пояснювальної записки і 

графічної частини, які повністю висвітлюють сутність модернізації бігунів мокрого 

помелу. 

Метою бакалаврського дипломного проекту була розробка 

розвантажувального пристрою бігунів мокрого помелу. 

У пояснювальній записці зроблено опис технологічної лінії виробництва 

цегли, елементом якої є бігуни мокрого помелу. 

Представлено технічні характеристики бігунів мокрого помелу та виконаний 

опис конструкції і принцип роботи машини. 

Також виконаний патентно – літературний огляд, у якому описано 9 патентів 

і 1 винахід. Для модернізації бігунів мокрого помелу обрано конструкція 

розвантажувального пристрою, яким є тарілчастий живильник з обоймою з 

сегментним вирізом та з шкребком. Дана розробка конструкції дозволяє 

ефективніше розвантажувати бігуни мокрого помелу за рахунок регулювання 

розвантаження  матеріалу з сегменту  від 90º до 180 °, де в одній зі стінок 

сегментного вирізу виконано вивантажне вікно, що перекривається дозуючою 

заслінкою, встановленою з можливістю вертикального переміщення. 

Також у дипломі було  виконано розділ з охорони праці та описані очікувані 
механіко-економічні показники. 



 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

 
ЛУ22.101113.001-90ПЗ 

За темою бакалаврського дипломного проекту написані тези на ІV 

Всеукраїнську науково-практичну конференцію кафедри ХПСМ "Ефективні 

процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки" (9-10 червня 

2016 р.). 
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Висновок 

У дипломному проекті зроблені параметричні та кінематичні 

розрахунки, за допомогою яких було знайдено основні параметри бігунів 

мокрого помелу, розрахунки на міцність циліндричної прямозубої передачі 

та розрахунок за допомогою обчислювальної системи ”ANSYS”.  

За даними результатів: 

— було вибрано асинхронний двигун серії 4АМ280S4, 

— визначено зовнішній і внутрішній діаметр колеса для циліндричної 

прямозубої передачі 

— визначено напруга від максимального навантаження для 

циліндричної прямозубої передачі 

— визначено максимальним несуче навантаження для горизонтального 

валу 
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Висновок 

 

За завданням дипломного проекту При виконанні розділу "Технологія 

машинобудування" даного дипломного проекту було розроблено 

технологічний процес виготовлення деталі "Вал ", тобто призначена 

послідовність виконання технологічних операцій виготовлення деталі, вибір 

устаткування і інструмента для кожної операції технологічного процесу, 

розрахунок припусків і допусків для виготовлення деталі, розрахунок 

елементів режимів різання, сил різання і норм часу. 

Технологічний процес виготовлення деталі "Вал" було представлено у 

маршрутній карті, картах ескізів та операційних картах. 
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Загальні висновки по дипломному проекту 

 

Розроблений бакалаврський проект на тему: “ Бігуни мокрого помелу з 

розробкою розвантажувального пристрою ” 

Бакалаврський дипломний проект складається з пояснювальної записки 

і графічної частини, які повністю висвітлюють сутність модернізації бігунів 

мокрого помелу. 

Метою бакалаврського дипломного проекту була розробка 

розвантажувального пристрою бігунів мокрого помелу. 

У пояснювальній записці зроблено опис технологічної лінії 

виробництва цегли, елементом якої є бігуни мокрого помелу. 

Представлено технічні характеристики бігунів мокрого помелу та 

виконаний опис конструкції і принцип роботи машини. 

У дипломному проекті зроблені параметричні та кінематичні 

розрахунки, за допомогою яких було знайдено основні параметри бігунів 

мокрого помелу, розрахунки на міцність циліндричної прямозубої передачі 

та розрахунок за допомогою обчислювальної системи ”ANSYS”.  

 Також виконаний патентно – літературний огляд, у якому описано 9 

патентів і 1 винахід. Для модернізації бігунів мокрого помелу обрано 

конструкція розвантажувального пристрою яким є тарілчастий живильник з 

обоймою з сегментним вирізом та з шкребком. Дана модернізація конструкції 

дозволяє ефективніше розвантажувати бігуни мокрого помелу за рахунок 

регулювання розвантаження  матеріалу з сегменту  від 90º до 180 °, де в одній 

зі стінок сегментного вирізу виконано вивантажний вікно, що перекривається 

дозуючої заслінкою, встановленої з можливістю вертикального переміщення. 
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У бакалаврському проекті виконані розділи охорони праці та 

технологія  виготовлення деталі і монтажу вузла. 

По розділу технологія  виготовлення деталі і монтажу вузла виконано 

виготовлення деталі - вал горизонтальний бігунів мокрого помелу. 

За темою бакалаврського дипломного проекту написано тези на ІV 

Всеукраїнську науково-практичну конференцію "Ефективні процеси та 

обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки" (9-10 червня 2016 

р.). 

 

 

 

 

 

 

 


