


 

  



 

  



 

РЕФЕРАТ 

 

Розроблено бакалаврський дипломний проект на тему «Шнекова 

осаджувальна центрифуга з розробкою механізму видалення осаду». 

Пояснювальна записка дипломного проекту складається зі вступу,    

розділів, висновків, літератури з    джерела і   додатків,    рис.,   табл. Загальний  

обсяг записки становить    стор. Графічна частина вміщує    креслень формату А1. 

Мета проекту – модернізація і проектування, згідно з технічним завданням, 

шнекової осаджувальної центрифуги, на основі існуючих промислових аналогів, 

визначення можливостей і здійснення модернізації вузлів центрифуги. 

Методи модернізації і проектування – аналітичні, розрахункові, 

проектувальні, з використанням відомих методик, чисельних методів, 

комп’ютерних програм, нормативних документів. 

У дипломному проекті вивчено принцип роботи і конструкцію шнекової 

осаджувальної центрифуги, проаналізовано технічні параметри та 

характеристики, виконано ряд інженерних розрахунків, необхідних для 

модернізації і проектування центрифуги, згідно з технічним завданням. На основі 

виконаних патентних досліджень обраний варіант модернізації механізму 

видалення осаду в шнековій осаджувальній центрифузі 

 Модернізована конструкція механізму видалення осаду шнекової 

осаджувальної центрифуги дозволяє більш ефективно видаляти осад за рахунок 

виконання перехідної частини, вище по потоку від відбивної перегородки 

відносно напрямку переміщення між розділової частиною і випускною частиною.  

 

 Ключові слова: 

ШНЕКОВА ОСАДЖУВАЛЬНА ЦЕНТРИФУГА, МЕХАНІЗМ, ОСАД, 

ПРОЕКТУВАННЯ, МОДЕРНІЗАЦІЯ, РОЗРАХУНКИ 

  



 
РЕФЕРАТ 

 
 
 Разработан бакалаврский дипломный проект на тему «Шнековая 

осадительная центрифуга с разработкой механизма удаления осадка». 

 Пояснительная записка дипломного проекта состоит из введения,   глав, 

заключения, литературы из источника и приложений, рис., табл. Общий объем 

записки составляет стр. Графическая часть содержит чертежей формата А1. 

 Цель проекта - модернизация и проектирование, согласно техническому 

заданию, шнековой осадительной центрифуги, на основе существующих 

промышленных аналогов, определение возможностей и осуществления 

модернизации узлов центрифуги. 

 Методы модернизации и проектирование - аналитические, расчетные, 

проектировочные, с использованием известных методик, численных методов, 

компьютерных программ, нормативных документов. 

 В дипломном проекте изучено принцип работы и конструкцию шнековой 

осадительной центрифуги, проанализированы технические параметры и 

характеристики, выполнен ряд инженерных расчетов, необходимых для 

модернизации и проектировании центрифуги, согласно техническому заданию. 

На основе выполненных патентных исследований выбран вариант модернизации 

механизма удаления осадка в шнековой осадительной центрифуге 

 Модернизированная конструкция механизма удаления осадка шнековой 

осадительной центрифуги позволяет более эффективно удалять осадок за счет 

выполнения переходной части, выше по потоку от отражательной перегородки 

относительно направления перемещения между разделительной частью и 

выпускной частью. 

 

 

 Ключевые слова: 

 ШНЕКОВЫХ ОСАДИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРИФУГ, МЕХАНИЗМ, ОСАДОК, 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, РАСЧЕТЫ  



 

ABSTRACT  

 

A bachelor's degree project on "Auger decanting centrifuge with the development 

of sludge removal mechanism." 

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

conclusion, literature from the source and application Fig., Table. The total amount of 

the note page. The graphical part contains A1 format drawings. 

The purpose of the project - the modernization and development, according to the 

statement, a screw decanter centrifuge, based on existing industry peers, to identify 

opportunities and implement the modernization of centrifuge components. 

Methods of modernization and design - analytical, design, designing, using 

known techniques, numerical methods, computer programs, regulatory documents. 

The thesis project studied the operation and design of screw decanter centrifuge, 

analyzed the technical parameters and characteristics, carried out a number of 

engineering calculations required for modernization and the design of the centrifuge, 

according to the statement. On the base of patent research selected the modernization of 

sludge removal mechanism in a screw decanter centrifuge 

Streamlined design sludge removal mechanism allows screw centrifuge spin more 

efficiently remove the precipitate by performing transition portion upstream of the 

baffle relative movement direction between the separation part and the discharge part. 

 

Keywords: 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, СКОРОЧЕНЬ, 

ІНДЕКСІВ І ТЕРМІНІВ 

 
Умовні позначення 

maxD  – максимальний діаметр барабана, м;  

minD  – мінімальний діаметр барабана, м; 

злD  – діаметр зливного циліндра, м; 

злL  – довжина зливного циліндра, м; 

1ρ  – об'ємна маса твердої фази, 3/ мкг ;  

2ρ  – густина фільтрату, 3/ мкг ;  

d  – мінімальний розмір уловлених частинок, м;  

µ  – динамічна в'язкість фільтрату, )/( смкг ⋅ ;  

сусB  – вміст твердої фази у суспензії, %;  

фB  – вміст твердої фази у фільтраті, %;  

kb  – кінцева вологість осаду, %;  

nρ  – насипна маса осаду, 3/ мкг ;  

0R  – радіус розташування вікон, м;  

рФ  – фактор розділення;  

L  – довжина барабана, м;  

z  – кількість витків шнека;  

β  – кут між віссю і твірною барабана;  

G  – маса обертових частин центрифуги, кг. 

f  – коефіцієнт тертя; 

η  – ККД планетарного редуктора;  

N  – потужність, кВт; 

Мкр – крутний момент, Н·м; 

u - передаточне число; 

1d  – діаметр ведучого шківа, мм; 

2d  – діаметр веденого шківа, мм; 



pv  – колова швидкість паса, м/с; 

a′  – орієнтовна міжосьова відстань, мм; 

pL  – розрахункова довжину паса, мм; 

a  – міжосьова відстань, мм; 

L  – довжину паса, мм; 

z  – кількість пасів, шт.; 

 
          Символи 

∑ – сума; 

∼  – приблизно; 

≈  – приблизно дорівнює; 

 

  Скорочення 

ПЗ – пояснювальна записка; 

ККД - коефіцієнт корисної дії; 

  

Індекси 

max  – максимальний; 

min  – мінімальний. 

 

 

 



 

№ П

А

 

ЛУ21.081123.00-90ПЗ 

 Степа

 Казак 
  
 Н.  
 Сівець

Шнекова 
осаджувальна центрифуга 
з розробкою механізму 

видалення осаду 

Л Акру

 

НТУУ ”КПІ” , гр. 

ЗМІСТ 

 

Реферат з ключовими словами (українська мова) 

Реферат з ключовими словами (англійська мова) 

Реферат з ключовими словами (російська мова) 

Перелік скорочень 

1. Пояснювальна записка /ПЗ/……………………………………………… 

2. Розрахунки» /РР/……………………………………………………….… 

3. Технологія виготовлення деталі і монтажу вузла» /ТД/……………….. 

Загальні висновки по дипломному проекту 

 



 

 

Змн. Лист № докум. Підпис Дата 
Арк. 

 

ЛУ21.081123.00-90ПЗ 

 Розроб. Степаник Д.І. 

 Перевір. Казак І.О. 

 Реценз.  
 Н. Контр.  
 Затверд. Сівецький В.І. 

Шнекова осаджувальна 
центрифуга з розробкою 
механізму видалення 

осаду 

Літ. Акрушів 

 

НТУУ ”КПІ”, гр. ЛУ-21 

Зміст 

 

1. 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

5. 

6. 

 

 

 

 

 

 

Вступ............................................................................................................ 

Технічні характеристики шнекової осаджувальноі центрифуги........... 

Призначення та галузь застосування машини,що проектується........... 

2.1 Призначення та галузь застосування шнекової осаджувальної 

центрифуги.................................................................................................. 

2.2. Опис технологічної схеми переробки антрацитових шламів з 

використанням шнекових осаджувальних центрифуг............................ 

Опис конструкції, її основних частин та принципу дії шнекової 

осаджувальноїцентрифуги......................................................................... 

Літературний та патентний огляд стану питання, обгрунтування  

модернізації механізму видалення осаду в шнековій осаджувальній 

центрифузі................................................................................................... 

4.1 Літературний та патентній оглядмеханізму видалення осаду  

шнекової осаджувальної центрифуги....................................................... 

4.2 Обгрунтування вибору варіанту модернізації механізма 

видалення осаду шнекової осаджувальної центрифуги......................... 

Охорона праці............................................................................................. 

Очікувані механіко-економічні показники.............................................. 

Загальні висновки....................................................................................... 

Перелік посилань........................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

 ЛУ21.081123.00-90ПЗ 

Вступ 

 В хімічній промисловості застосовують такі машини: дробарки, 

грохоти, млини, фільтри, живильники, центрифуги, змішувачі.  

 В даному бакалаврському дипломному проекті більш детально 

розглянуто застосування шнекової осаджувальної центрифуги. Центрифуга 

використовується в хімічній, харчовій, вугільній, переробній та інших 

галузях промисловості для поділу неоднорідних рідких сумішей на 

компоненти, а саме на осад та фугат. 

 Метою виконання бакалаврського дипломного проекту є модернізація 

механізму видалення осаду в шнековій осаджувальній центрифузі. При 

виконанні дипломного проекту використовуються знання і вміння з вивчених 

дисциплін: "Ремонт монтаж та експлуатація"(3-4 курс), "ПАМГ"(3-4 курс), 

"Сучасні методи розрахунку процесів і апаратів"(4 курс). 

 За темою дипломного бакалаврського проекту виконано літературний 

та патентний огляд з питання вибору варіанта модернізації механізму 

видалення осаду в шнековій осаджувальній центрифузі, та обрано 

конструкцію декантуючої центрифуги з виконаною перехідною частиною, 

вище по потоку від відбивної перегородки відносно напрямку переміщення 

між розділової частиною і випускною частиною. Запропонований варіант 

модернізації механізму видалення осаду в шнековій осаджувальній 

центрифузі забезпечує більш ефективне видалення осаду. 

  



 
 

ДОДАТОК В. ТАБЛИЦЯ РОЗГЛЯНУТИХ ПАТЕНТІВ 
 
№ 
п/п 

Предмет 
пошуку 

Вид і номер 
документа, країна 
видачі, рік, автори 

Формула винаходу і технічний 
результат 

1 2 3 4 
1. Осаджувальна 

центрифуга  
 
Патент 
№ 60750 
U Україна 
2011 
МПК B04B 1/00 
B04B 11/00 
Мікульонок І.О., 
Русавський Д.А  

       Центрифуга, що містить кожух, 
розміщений у ньому з можливістю 
обертання конічно- циліндричний 
барабан із встановленим у ньому з 
можливістю обертання шнеком, а 
також патрубки подавання вихідної 
суспензії й відведення осаду й 
фугату, яка відрізняється тим, що 
шнек установлено з можливістю 
регулювання його положення 
вздовж осі барабана. 
    Установлення шнека з 
можливістю регулювання його 
положення вздовж осі барабана 
забезпечує можливість 
регулювання величини проміжку 
між гребенем шнека і барабаном на 
його конічній ділянці, а отже і 
регулює умови транспортування 
одержуваного із суспензії осаду 
вздовж конічної ділянки барабана в 
напрямку патрубка відведення 
осаду. Наприклад, у разі виділення 
із суспензії осаду у вигляді 
кристалів зазначений проміжок 
збільшують, що сприяє зменшенню 
подрібнення кристалів під час їх 
транспортування шнеком по 
поверхні барабана. 

2. Центрифуга Патент 
№90400  
U Україна 
2014 
 МПК  В04В 1/00, 
В04В 7/00,  
Мікульонок І.О. 
Колосов О.Є., 
Малащук Н.С., 
Витвицький В.М. 

     Центрифуга, що містить кожух, 
розміщений у ньому з можливістю 
обертання конічно-циліндричний 
барабан із встановленим у ньому з 
можливістю обертання шнеком, а 
також патрубки подавання вихідної 
суспензії й відведення осаду й 
фугату, яка відрізняється тим, що в 
стінці конічної частини барабана 
щонайменше в одному 



Продовження додатку В 
1 2 3 4 
 

 

діаметральному перерізі виконано 
отвори із встановленими в них з 
можливістю осьового переміщення 
і фіксації в потрібному 10 
положенні штирями, при цьому у 
витках шнека в місцях 
розташування штирів виконано 
прорізи. 
      В основу патенту поставлено 
задачу вдосконалити центрифугу, у 
якій її нове конструктивне 
виконання забезпечує можливість 
розпушування суцільного шару 
осаду на  ділянці конічної частини 
барабана, що полегшує видалення з 
осаду зайвої рідини, а отже сприяє 
одержанню більш сухого осаду.. 

3. Центрифуга з 
безперервним 
вивантаженням 
осаду 

 
Патент 
№39811 
U Україна,  
2009 
МПК В04В 3/00  
Трошин Г.П., 
Пономарьова Н.Г., 
Шкоп А.О., 
Мацак О.Ф. 

     Центрифуга з безперервним 
вивантаженням осаду, що включає 
корпус, установлений в ньому 
ротор, який складається з 
циліндричної і конічної частин, 
розташований усередині коаксіа- 
льно ротору шнек, виконаний у 
вигляді порожнистого барабана з 
укріпленими на ньому витками 
спіралі, між барабаном шнека і 
ротором є зазор, в межах якого 
розміщені витки спіралі шнека, в 
конічній частині ротора виконані 
вікна для вивантаження осаду, в 
циліндричній частині ротора 
розташовані отвори для відводу 
фугату, яка відрізняється тим, що 
перед вікнами для вивантаження 
осаду розміщені перегородки, які 
виступають над твірною конічної 
частини ротора на висоту 0 - 0,95 
величини зазору між барабано 
шнека і ротором у місці 
розміщення перегородок і мають 
товщину 0 ¸0,5 ходу спіралі шнека, 
при цьому на відстані 0 ¸ 2,5 ходу 



Продовження додатку В 
1 2 3 4 
 

 

спіралі шнека від перегородок 
спіраль шнека має висоту 0 ¸0,9 від 
величини зазору між барабаном 
шнека і ротором. 
     В основу патенту поставлено 
технічну задачу створення такої 
центрифуги, у якій за рахунок 
використання перегородок, 
розташованих пе-ред вікнами для 
вивантаження осаду, їх розмірів, а 
також висоти витків спіралі шнека 
на визначеній ділянці вдалось би 
досягти технічного результату, 
який полягає в зниженні вологості 
осаду, який утворюється в процесі 
розділення  суспензії 

4. Осаджувальна 
центрифуга 

 
Патент 
№80106 
 U Україна, 
2013 
 МПК B04B 1/00  
Синицький О.О., 
Степанюк А.Р. 

     Осаджувальна центрифуга, яка 
містить циліндро-конічний ротор з 
вікнами для виведення фугату і 
осаду, що має зони осадження і 
осушення, розміщений всередині 
ротора шнек для транспортування 
осаду з живильною трубою, яка 
відрізняється тим, що з метою 
поліпшення якості продуктів поділу 
шляхом зменшення розмірів 
сировини та покращення процесу 
розділення встановлено живильну 
трубу з гвинтовою лінією 
всередині, яка з'єднується з  
розподільчою камерою 
конусоподібної форми. 
     Технічна задача корисної моделі 
полягає в поліпшенні якості 
продуктів поділу шляхом 
зменшення розмірів сировини та 
покращення процесу розділення. 
Для вирішення поставленої задачі 
запропоновано встановити 
живильну трубу з гвинтовою лінією 
всередині. 
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5. Декантирующая 
центрифуга 

 
Патент 
№ 2279924  
RU Росийская 
Федерация , 
2006 
 МПК  В04В1/20, / 
ДИРКС Клаус 
(DK), МАДСЕН  
Бент (DK) 

     Вище по потоку від відбивної 
перегородки відносно напрямку 
переміщення між розділової 
частиною і випускною частиною 
виконана перехідна частина, при 
цьому шнековий транспортер має 
більш високу номінальну 
швидкість переміщення в 
перехідній частині, ніж в розділовій 
частині безпосередньо перед 
перехідною частиною, причому 
зміна номінальної швидкості 
переміщення шнека від номінальної 
швидкості переміщення в 
розділовій частині безпосередньо 
перед перехідною частиною до 
більш високої номінальної 
швидкості переміщення в 
перехідній частині встановлюється 
за допомогою зміни кроку шнека. 
     Конструюючи шнек відповідно 
до винаходу, можна домогтися, 
щоб накопичення важкої фази в 
випускній частині не відбувалося 
до такої міри, як інакше б 
відбувалося. Запуск збільшення 
швидкості переміщення 
відбувається перш, ніж відбивна 
перегородка забезпечить до 
мінімуму зниження ризику 
витягування частинок важкої фази, 
яка на цій стадії має вигляд злиплої 
маси, що пов'язано з ризиком 
проходження легкої фази до 
випускної частини, чого слід 
уникати, оскільки це еквівалентно 
повторному зволоженню важкої 
фази, яка тільки що була осушена. 

6. Шнековая 
центрифуга со 
сплошным 
ротором, 
содержащая 

 
Патент 
№  2283188 
RU Росийская 
Федерация, 

      Шнековая центрифуга із 
суцільним ротором, обладнана з 
боку випуску рідини затвором, що 
має водовідведення. Водовідвід має 
нерухомий щодо обертового 
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срезающий 
диск, и способ 
ее эксплуатации  

2006 
МПК B04B1/20    
Осткамп Вильгельм 
(DE), 
Крамер Франц 
(DE), Херберг 
Вольф-Дитрих 
(DE). 

барабана дросельний диск. 
Дросельний диск має можливість 
переміщення по осі за допомогою 
різьбової втулки. Шляхом 
обертання різьбової втулки можна 
змінювати відстань між затвором і 
дросельним диском. Відповідну 
зміну поперечного перерізу потоку 
витікаючої рідини призводить до 
зміни рівня рідини в барабані, що 
дозволяє плавно регулювати рівень 
рідини за допомогою зрушення 
дросельного диска.   
       Конструктивно простим і 
недорогим способом затворна 
камера з подачею затворної рідини , 
переважно , в поєднанні з двома 
запірними або сифонними дисками 
, надійно ізолює центрифугуючу 
камеру від навколишнього 
середовища . На противагу цьому, 
продукт може контактувати з 
навколишнім середовищем через 
використовуваного лабіринтового 
ущільнення . 

7. Центрифуга для 
разделения 
суспензий 

 
Патент 
№2346752 
 RU Росийская 
Федерация, 
2009 
 МПК B04B1/20 / 
Постников Валерий 
Сергеевич (RU), 
Нешков Петр 
Федорович (RU), 
Киряков Сергей 
Иванович (RU) 

     Центрифуга для розділення 
суспензій, що містить 
циліндроконічний порожнистий 
ротор, встановлений в ньому шнек 
для транспортування осаду, що 
складається з корпусу-барабана і 
розміщеної на його зовнішній 
поверхні стрічкової спіралі з 
зміцненої захисними пластинами 
кромкою, що відрізняється тим, що 
захисні пластини виконані у 
вигляді складеної з окремих 
секторів стрічки, прикріпленої по 
обидва боки спіралі по всій її 
довжині з утворенням в 
поперечному перерізі жолоби, 
відкритого в бік стінки ротора. 
   Запропоноване технічне рішення 
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допускає реверсивну роботу шнека, 
тобто обертання його як за 
годинниковою стрілкою, так і 
проти, так як обидві поверхні 
спіралі шнека захищені ідентично. 
Спосіб короткочасного 
реверсування в безперервно діючих 
машинах використовують у разі 
забивання твердою фазою всього 
простору між шнеком і ротором для 
розпушення осаду і подальшого 
його видалення з центрифуги. 

8. Центрифуга с 
ротором с 
горизонтальной 
осью вращения 

 
Патент 
№2456084 
RU Росийская 
Федерация 
2012 
МПК 
B04B1/20,B04B9/14 
ОВЕРБЕРГЕР / 
Мартин (DE), 
ДУДИС Стефанос 
(DE), 
ТЕРХОЛЬЗЕН 
Стефан (DE), 
ФИГГЕНЕР 
Хельмут 
(DE),БЕЙЕР Ханс-
Иоахим (DE) 

 Шнековая центрифуга, в якій 
ротор з циліндром має 
горизонтальну вісь обертання, що 
містить: циліндр з горизонтальною 
віссю обертання шнек 
розташований в циліндрі з 
можливістю обертання з частотою, 
відмінною від частоти обертання 
циліндра; блоки підшипників по 
обох кінцях циліндра для його 
установки; пружинні елементи для 
підресорювання циліндра на 
станині або на підставі, причому, 
щонайменше, два з пружинних 
елементів, що підтримують 
циліндр, розташовані по обох 
кінцях циліндра, відрізняється тим, 
що пружинні елементи орієнтовані 
вертикально або, по суті, 
вертикальні, причому відношення 
довжини ротора або циліндра до 
його діаметру переважно 
перевищує 2, більш переважно 2,5 і 
зокрема 3, причому пружинні 
елементи при підресорюванні 
циліндра на станині або на підставі 
працюють на стиск не в 
радіальному напрямку. 
   Циліндр або весь ротор з 
циліндром підресорені без 
утворення в зоні підвіски навіть 



Продовження додатку В 
1 2 3 4 
 

 

найменших зазорів між деталями, 
встановленими з можливістю 
відносного руху, що ускладнюють 
управління системою. На відміну 
від відомих конструкцій, це 
дозволяє безперешкодно 
експлуатувати циліндр при робочій 
частоті обертання значно 
перевищує основну резонансну 
частоту системи. В результаті 
можна розробити горизонтальну 
центрифугу з підпружиненим 
підшипником ротора, що дозволяє 
досягти оптимальних 
характеристик. 

9. Центробежный 
сепаратор 

 
Патент 
№2529538 
 Росийская 
Федерация , 
2014 
 МПК B04B1/20, /  
КЬЕР Аллан Отто 
(DK) 

   Відцентровий сепаратор, який 
містить бункер, що обертається при 
роботі навколо осі обертання, 
причому згадана вісь обертання 
проходить в поздовжньому 
напрямку бункера, при цьому 
перпендикулярно подовжньому 
напрямку проходить радіальний 
напрямок, конвеєр, розміщений 
коаксіально всередині згаданого 
бункера і обертається при роботі 
навколо згаданої осі обертання, 
причому згаданий конвеєр містить 
прискорюючу  камеру, сепараційну 
камеру, яка радіально зовні 
обмежена згаданим бункером і 
радіально всередині обмежена 
згаданим конвеєром, причому 
згадана прискорювальна камера має 
завантажувальні отвори для 
введення матеріалу, що 
завантажується в сепараційні 
камеру, при цьому 
завантажувальний прискорювач, 
встановлений коаксіально з 
конвеєром всередині згаданої 
прискорювальної камери і 
обертається при роботі навколо 
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згаданої осі обертання щодо 
конвеєра з більш низькою 
швидкістю, ніж конвеєр, при цьому 
згаданий завантажувальний 
прискорювач має випускний отвір 
для вивантаження матеріалу, що 
завантажується через згадане 
випускний отвір для вивантаження 
в згадану прискорюючу камеру 
конвеєра, що відрізняється тим, що 
згадані завантажувальні отвори 
простягаються на перший 
аксіальний ділянку і згадані 
випускні отвори для вивантаження 
простягаються на другий 
аксіальний ділянку, при цьому 
перший і другий аксіальні ділянки 
перекривають один одного так, що 
завантажується матеріал тече з 
випускного отвору для 
вивантаження через 
завантажувальні отвори в 
напрямку, що має радіальну і 
окружну складові. 
    Завантажувальний прискорювач 
містить вхідну трубу, випускний 
отвір для вивантаження утворено 
розвантажувальним отвором в 
боковій стінці впускної труби, має 
вигнуту частину стінки, що 
проходить від розвантажувального 
отвору таким чином, що частина 
стінки проходить від з впускної 
труби по дотичній. За рахунок 
цього завантаження матеріал 
вивантажується в сторону з 
впускної труби, щоб бути 
прискореним за допомогою зігнутої 
стінки, наприклад, без ризику того, 
що нитки або волокна в 
завантаження матеріалі застрявали 
б на виступаючих краях. 
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10. Центрифуга 
осаджувальна зі 
шнековим 
вивантаженням 
осаду 

 
Патент 
№ 24619  
U Україна , 
2006 
МПК B04B 3/00,  
Мацак Олександр 
Федотович, 
Трошин Георгій, 
Петрович, 
 Шкоп Андрій 
Олександрович 

   Центрифуга осаджувальна зі 
шнековим вивантаженням осаду, 
що містить кожух, який складається 
із кришки і основи, установлений у 
кожусі ротор, який складається із 
циліндричної і конічної частин, 
редуктор, що з'єднаний за 
допомогою фланця ротора і фланця 
редуктора з циліндричною 
частиною ротора, розташований 
усередині ротора коаксіально шнек, 
виконаний у вигляді порожнистого 
барабана з укріпленою на ньому 
спіраллю, трубу живлення, 
розміщену усередині барабана 
шнека, в конічній частині ротора 
виконані вікна для вивантаження 
твердої фази, у фланці ротора і 
фланці редуктора розташовані 
отвори для відводу фугата, яка 
відрізняється тим, що на поверхні 
фланця редуктора встановлені 
напрямні лопатки, кожна з яких 
розміщена між отворами для 
відводу фугата. 
     Технічний результат: створено 
таку центрифугу осаджувальну зі 
шнековим вивантаженням осаду, в 
якій за рахунок введення нового 
конструктивного елемента: 
напрямних лопаток, нової форми їх 
виконання, а також їх 
розташування досягнено технічного 
результату, який полягає в 
підвищенні надійності центрифуги. 
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центрифуги, розрахунки на міцність підшипників та болтів. Також був 

проведений розрахунок приводного валу за допомогою обчислювальної 

системи ”ANSYS”.  
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Висновок 

 

 За завданням дипломного проекту При виконанні розділу "Технологія 

машинобудування" даного дипломного проекту було розроблено технологічний 

процес виготовлення деталі "Цапфа ", 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 "Цапфа" було представлено у 

маршрутній карті, картах ескізів та операційних картах.  
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Загальні висновки до дипломного проекту 

 

 Розроблений бакалаврський проект на тему: “Шнекова осаджувальна 

центрифуга з розробкою механізму видалення осаду” 

Бакалаврський дипломний проект складається з пояснювальної записки і 

графічної частини, які повністю висвітлюють сутність модернізації механізму 

видалення осаду. 

У пояснювальній записці зроблено опис технологічної лінії переробки 

антрацитових шламів з використанням шнекових осаджувальних центрифуг. 

Представлено технічні характеристики шнекової осаджувальної 

центрифуги та виконаний опис конструкції і принцип роботи машини. 

У дипломному проекті зроблені розрахунки на міцність, параметричні та 

кінематичні розрахунки, за допомогою яких було знайдено основні параметри 

шнекової осаджувальної центрифуги.  

Також виконаний патентно – літературний огляд, у якому описано 10 

патентів. Для модернізації механізму видалення осаду в шнековій осаджувальній 

ценрифузі обрано патент, у якому виконано перехідну частину, безпосередньо 

вище по потоку від відбивної перегородки відносно направлення переміщення 

між розділової частиною і випускною частиною, що збільшує номінальну 

швидкість шнекового транспортера, що в свою чергу збільшує продуктивність 

машини. 

 Виконаний розділ з охорони праці та навколишнього серидовища та 

визначені очікувані механіко-економічні показники. 

 У дипломному проекті зроблені параметричні та кінематичні 

розрахунки, за допомогою яких було знайдено основні параметри шнекової 

осаджувальної центрифуги, розрахунки на міцність підшипників та болтів. 

Також був проведений розрахунок приводного валу за допомогою 

обчислювальної системи ”ANSYS”. 
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 За завданням дипломного проекту при виконанні розділу "Технологія 

машинобудування" було розроблено технологічний процес виготовлення деталі 

"Цапфа ", 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 "Цапфа" було представлено у 

маршрутній карті, картах ескізів та операційних картах. 


