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РЕФЕРАТ 

 

Дипломний проект:    77 с.,   13 рис.,    9 табл.,  3 додатків,   27 джерел. 

Об’єкт розробки і проектування – тарілчастий живильник. 

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

тарілчастого живильника для дозування сипучих матеріалів, на основі існуючих 

промислових аналогів; визначення можливостей і здійснення модернізації 

горизонтального диску. 

Методи розробки і проектування – параметричні, кінематичні, 

проектувальні розрахунки з використанням наукової літератури, інтернет-

ресурсів, програмних продуктів ANSYS, відомих методик та нормативних 

документів. 

При розробці і проектуванні тарілчастого живильника, на основі 

аналітичного огляду науково-технічної літератури, патентних досліджень, 

нормативної та конструкторської документації, інженерно-технічних розрахунків 

було: 1) вивчено принципи роботи і конструкцію тарілчастих живильників для 

дозування сипучих матеріалів, проаналізовано технічні параметри і 

характеристики тарілчастих живильників; 2) виконано параметричні розрахунки, 

що необхідні для розробки і проектування тарілчастого живильника, згідно  з 

технічним завданням; 3) на основі виконаних патентних досліджень 

модернізовано горизонтальний диск; 4) розроблено і спроектовано тарілчастий 

живильник для дозування сипких матеріалів з модернізованим горизонтальним 

диском; 5) виконано креслення загального виду тарілчастого живильника та 

складальні креслення вузлів. 

Розробку застосовують в аграрній, будівельній, хімічній промисловості. З 

точки зору економіки в цій розробці за допомогою додаткових лопатей 

зменшується втрата матеріалу за межу робочої зони. 

 

ТАРІЛЧАСТИХ ЖИВИЛЬНИК, ВАПНО, НАДІЙНІСТЬ, МОДЕРНІЗАЦІЯ, 

РОЗРАХУНКИ, ПАТЕНТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
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РЕФЕРАТ 

 

 Дипломный проект 77 с., 13 рис., 9 табл., 3 приложений, 27 источников.  

 Объект разработки и проектирования – тарельчатый питатель. 

 Цель проекта – разработка и проектирование, согласно техническому 

заданию, тарельчатого питателя для дозирования сыпучих материалов, на основе 

существующих промышленных аналогов; определения возможностей и 

осуществления модернизации горизонтального диска. 

 Методы разработки и проектирования - параметрические, кинематические, 

проектировочные расчеты с использованием научной литературы, интернет-

ресурсов, системы ANSYS, известных методик и нормативных документов.  

 При разработке и проектировании тарельчатого питателя, на основе 

аналитического обзора научно-технической литературы, патентных исследований, 

нормативной и конструкторской документации, инженерно-технических расчетов 

было: 1) изучено принципы работы и конструкцию тарельчатых питателей для 

дозирования сыпучих материалов, проанализированы технические параметры и 

характеристики тарельчатых питателей; 2) выполнено параметрические расчеты, 

необходимые для разработки и проектирования тарельчатого питателя, согласно 

техническому заданию; 3) на основе выполненных патентных исследований 

модернизировано горизонтальный диск; 4) разработаны и спроектированы 

тарельчатый питатель для дозирования сыпучих материалов с 

модернизированным горизонтальным диском; 5) выполнен чертеж общего вида 

тарельчатого питателя и сборочные чертежи узлов. 

 Разработку применяют в аграрной, строительной, химической 

промышленности. С точки зрения экономики в этой разработке с помощью 

дополнительных лопастей уменьшается потеря материала за границу рабочей 

зоны. 

 ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ПИТАТЕЛЬ, ИЗВЕСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ 

МОДЕРНИЗАЦИЯ, РАСЧЕТЫ, ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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ABSTRACT 

 

Diploma project.  77 pages,13 pictures, 9 tables, 3 applications, 27 sources..  

Property development and design - plate feeder. 

Objective of the project- development and projection, according to the statement, 

disc feeder for feeding of bulk materials on the basis of existing industrial analogues; 

identifying opportunities and implementing the horizontal drive modernization. 

Methods of development and design - parametric, cinematic, design calculations 

using scientific literature, Internet resources, the ANSYS system, known techniques 

and regulations. 

When developing and designing plate feeder, based on an analytical review of 

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

calculations were: 1) to examine the principles of operation and design of disc feeders 

for metering bulk materials, analyzed the technical parameters and characteristics of 

Belleville feeders; 2) holds parametric calculations required for the development and 

design of plate feeder, according to the statement; 3) on the basis of the executed 

patent research modernized horizontal disc; 4) designed and engineered plate feeder 

for feeding of bulk materials with upgraded horizontal disc; 5) made a drawing of the 

general form of the poppet assembly and feeder nodes drawings. 

The development is used in agricultural, construction, chemical industry. From 

the point of view of the economy in this development with additional blades reduces 

the loss of material in the border of the working area. 

 

BELLEVILLE FEEDERS, LIME, RELIABILITY, MODERNIZATION, 

CALCULATIONS, PATENT RESEARCH 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, СКОРОЧЕНЬ, 

ІНДЕКСІВ І ТЕРМІНІВ 

 

Умовні позначення: 

D –діаметр, м; 

f – коефіцієнт тертя матеріалу об поверхню робочих органів; 

F – сила, Н; 

g – прискорення вільного падіння, м/с2; 

h – висота, м 

k – коефіцієнт умов роботи; 

m – маса, кг; 

n – максимальне допустиме число обертів диска, об./с; 

N – потужність електродвигуна, Вт; 

1R – зовнішній радіус основи кільця матеріалу, що зрізується шкребком, м; 

r – радіус верхньої крайки кільця матеріалу, що знімається, м; 

S – шлях переміщення матеріалу під час скидання, м; 

T – крутний момент, Нм; 

U – передатне число редуктора; 

V – швидкість руху матеріалу, що скидається, м/с; 

 – коефіцієнт корисної дії; 

  – кут скидання матеріалу шкребком, рад; 

  – об'ємна маса, кг/м3; 

П – масова продуктивність, кг/год; 

 

 

Скорочення: 

ІХФ інженерно-хімічний факультет; 

ККД – коефіцієнт корисної дії; 
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НТУУ «КПІ»  Національний технічний університет України «Київський 
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ПЗ  Пояснювальна записка; 

РР – Розрахунки; 

ТД –Технологія виготовлення деталі і монтажу вузла. 

 

Індекси: 

реверс  
– реверсивність редуктора; 

у  – урухомник; 

..вч  
– час включень; 

тр – крутний момент муфти. 

потр – потрібно; 

редук – редуктор; 

розрах – розраховано; 

тр – тертя; 

..рр – умови роботи. 
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23 
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ВСТУП 

 

Метою дипломного проекту є модернізація горизонтального диску в 

тарілчастому живильнику та виконання параметричних та кінематичних 

розрахунків обладнання для визначення працездатності розробки.  

В технологічному процесі будь-якого підприємства, зокрема в хімічній та 

будівельній промисловостях,  ключове місце займають комплекси машин та 

апаратів, призначених для підготовки та дозування сировини. 

Одним з найпоширеніших видів дозуючого обладнання є живильники. За 

принципом робочих органів поділяються на : 

 тяглові (стрічкові, пластинчасті, ланцюгові); 

 обертові (гвинтові, тарілчасті, барабанні й лопатеві); 

 хитні (плунжерні, маятникові й кареткові). 

В даному дипломному проекті розглядається тарілчастий живильник, що 

знайшов широке застосування в промисловості будівельних матеріалів.  

Тарілчастий живильник  являє собою диск (тарілку),  який обертається на 

вертикальній осі. Тарілка розташована на деякій відстані від гирла бункера. 

Діаметр тарілки досить великий, щоб матеріал утримувався на ній, утворюючи 

природний ухил. Швидкість обертання така, щоб матеріал не розкидався 

відцентровою силою. Продуктивність регулюється положенням скребка. Такі 

живильники знаходять досить широке використання в будівельній промисловості. 

Тарілчастий  живильник належить до живильників обертального типу, які 

здійснюють обертовий  рух навколо осі. 

 Тарілчасті  живильники призначені для високопродуктивного живлення, з 

простою конструктивною поверхнею для полегшення монтажу. Конструкція і 

широкий вибір розмірів передбачають можливість кращого доступу до конвеєрів, 

дробарок і знижують загальну вартість монтажу. Швидкість завантаження може 

бути відрегульована в процесі роботи. Від діаметра робочого органу  живильника  

залежить  гнучкість монтажу і зниження його вартості. 
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Таблиця розглянутих патентів 

 

Мета – вибір модернізації горизонтального диску тарілчастого 

живильника для забезпечення підвищених показників його роботи порівняно з 

діючим обладнанням.  

Виконання патентного пошуку проводилося за допомогою інтернет – 

ресурсів "FIPS", "Укрпатент", "GooglePatentSearch", " patents.su". При пошуку 

були введені наступні теги: "тарілчастий живильник", "дисковий дозатор", 

"дозатор для сипких матеріалів", "дисковий живильник", "тарілчастий 

дозатор", "дозатор для сипких матеріалів", "тарельчатый питатель", "дисковый 

питатель", "дисковый дозатор", "дозатор  сыпучих материалов", "тарельчатый 

дозатор". Найбільш результативними ресурсами були "FIPS" та "patents.su".  

 

Таблиця 4.1 – Результати патентного огляду конструкцій тарілчастого 

живильника 

№ п/п Предмет 
пошуку 

Країна видачі, 
вид і номер 

документа 

Сутність заявленого технологічного 
рішення і ціль його створення 

1 Дисковий 
питатель 

Авторское 
свидетельство 

SU 766993 
кл. В65G65/48 

( 1970 р.) 
Авторы: 

А.В.Тишкович 
В.А.Ковалевськи

й,Е.А.Ажар 

Дисковий живильник для дозування 
важкосипучих матеріалів до складу 

якого входить бункер-накопичувач з 
розташованим в його нижній частині 

випускним отвором, обертаючий диск з 
міцно закріпленими на ній скребками і 

дозуючий ніж, який регулює переріз 
випускного отвору, відрізняється тим 

що з метою підвищення точності 
дозування матеріалу, корпус бункера-
накопичувача виконаний 

двохступінчатим, нижній ступінь якого 
має більший діаметр, а висота дорівнює 

висоті скребків, при чому випускний  
отвір виконаний в боковій стінці 

нижньої ступені. 

2 Питатель 
для 

сыпучих 
материал

Авторское 
свидетельство 

SU 1355578 А1 
кл. В65G65/48 

Живильник для сипучих матеріалів, 
що включає циліндричний корпус з 

розвантажувальним отвором у днищі, 
секторний козирок, який закріплений на 

http://www.google.com/patents


 

13 

 

ЛУ21.026186.01–90ПЗ 

Змн. Підпис Дата 

Арк. 

 
№ докум. Арк. 

ов ( 1987 р.) 

Авторы: 
В.А.Лабутин 
А.Г.Тенигин 

Л.В.Голубєв 

внутрішній поверхні корпуса над 

розвантажувальним отвором, і 
встановленими в порожнині корпуса з 
можливістю обертання навколо його осі 

ромбоподібний ніж і подававльну 
лопать, яка закріплена відповідно під і 

над секторним козирком,  відрізняється 
тим що з метою покращення 

експлуатаційних характеристик шляхом 
забезпечення можливості точного 

дозування при подачі грудкуватого 
матеріалу, він оснащений 

дугоподібними пластинами до нижньої 
поверхні секторного козирка зі 

зміщенням по радіусу і центральному 
куту відносно один одного від периферії 

корпуса до центру по напрямку 
обертання подавальної лопаті, верхня 
частина якої виконана у вигляді 

гребінки з висотою і шириною прорізей 
не менше висоти і товщини відповідній 

дугоподібній пластині, яка виконана з 
радіусом кривизни, який дорівнює 

відстані від місця установки до 
центральної осі корпуса.   

3 Приспосо

-бление 
для 

подачи 
сыпучих 

материал
ов 

Авторское 

свидетельство 
SU 1664681 А1 

кл. В65 G 65/40 
( 1986 р.) 

Авторы: 
М.Я.Процайло 

Г.Г. Динглер 
М.С. Пронин 

Пристрій для подачі сипучо 

гоматеріалу, що включає в себе 
приводний живильник, встановлений 

над ним патрубок, у верхній частині 
якого розміщена лопатка для взаємодії з 

матеріалом, яка кінематично пов’язана  
з вихідним валом диференціального 

редуктора, інший вихідний вал якого 
пов’язаний з живильником, 

відрізняється тим, що з метою 
підвищення надійності, живильник 
виконано тарілчастим з нерухомим 

столом та поворотними спіральними 
скребками, а вихідні вали 

диференціального редуктора розміщено 
вздовж вертикальної осі симетрії 

подавального патрубка, при цьому 
перший з них виконано пустотілим, а 

другий розміщено в середині першого, 
причому лопатка закріплена на 

першому валу. 
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4 Тарельча

тый 
питатель 

Авторское 

свидетельство 
SU 1775344 A1 
кл. В65G65/48 

(1990 р.) 
Авторы: 

А.Т. Голудин и 
Л.И. Мудрик 

Тарілчастий живильник, який має 

бункер, нижня частина якого виконана в 
виді вертикально розташованої труби, 
горизонтально розташованої тарілки, 

установлену на вертикальному валу під 
нижнім торцем труби бункера, і привод 

тарілки, відрізняючий тим, що з ціллю 
запобігання живильника від 

перенавантаження і розгерметизування, 
він оснащений силовимірним приладом, 

датчик якого встановлений з 
можливістю сприйняття ваги тарілки з 

матеріалом, розташованим над тарілкою 
при цьому вихід силовмірювального 

приладу з'єднаний з виходом 
регулювального приводу тарілки. 

5 Дозатор 

для 
сыпучих 

материал
ов 

Авторское 

свидетельство 
SU 295720 А1 

кл. В65 G 65/48 
( 1971 р.) 
Авторы: 

Я.Т. Стипниекс 
О.Д.Буковский 

Дозатор для сипучих матеріалів до 

складу якого входить основа, обертовий 
диск з мірними стаканами, 

завантажувальна ємність і 
вивантажувальне вікно, відрізняється 
тим, що з метою позбавлення тертя 

сипучого матеріалу об основу дозатора, 
мірні стакани знизу забезпечені 

пружнними заслінками, розташованими 
на одному валу з кулачками, які 

взаємодіють з упорами.   

6 Тарельча
тый 

питатель 

Авторское 
свидетельство 

SU 1682282 А1 
кл. В65 G 65/48 

( 1989 р.) 
Авторы: 

В.П. 
Петровский, 

А.И. Ковалев, 
С.Л. Удинцев, 

В.Я. Терещенко, 
А.П. Петровский 

Тарілчастий живильник, який має 
відкритий знизу резервуар, встановлену 

на його виході циліндричну обойму із 
зігнутою кромкою, розташованою під 

нею з зазором співвісно горизонтальну 
тарілку, встановлену з можливістю 

обертання, і розвантажувальний ніж, 
встановлений над тарілкою. 

Відрізняється тим, що з ціллю 
забезпечення рівномірної пошарової 

вивантаження сипучого матеріалу, 
кромка циліндричної обойми виконана 
так, що її розвертка є верхньою гілкою 

параболи, побудованої відносно 
горизонтальною вісі. 

7 Тарельча
тый 
питатель 

Авторское 
свидетельство 
SU 518438 

Тарілчастий живильник для 
дозування сипучих матеріалів, який 
включає в себе прийомний бункер з 
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кл. В65 G 65/30 

( 1976 р.) 
Авторы: В.А. 
Баранов, А.П. 

Войденов 

випускним патрубком, збуджуючий 

пристрій, розміщений на валу, в нижній 
часті якого встановлена конічна тарілка, 
з'єднана з приводним столом, над яким 

встановлений шкребок. Відрізняється 
тим, що з ціллю забезпечення 

герметизації прийомного бункера при 
його роз'єднанні з приводним столом, на 

випускному патрубкі встановлена 
підйомно-опускна манжета, в нижньому 

положенні впираюча в конічну тарілку, 
а з'єднання конічної тарілки з 

приводним столом виконується 
штифтом, жорстко закріпленим в столі і 

вільно заходжуючим в отвір тарілки. 

8 Тарельча
тый 

питатель 

Авторское 
свидетельство 

SU 728900 
кл. В0134/00 

( 1980 р.) 
Авторы: 
В.М.Марсин, 

Г.К. Савинов, 
К.З. Грудский, 

Б.Г. Рабовский и 
остальные. 

Тарілчастий живильник, який має 
циліндричний корпус з патрубками 

загрузки і вигрузки матеріалу, тарілка з 
циліндричною перегородкою, привод 

обертання тарілки і шкребок для 
вигрузки матеріалу, розташований на 
тарілці. Відрізняється тим, що з ціллю 

підвищення надійності при роботі з 
в'язкими і пастоподібними матеріалами, 

він оснащений лопатю, закрепленою на 
циліндричній перегородці тарілки вище 

рівня положення шкребка. 

9 Тарельча
тый 

питатель 

Авторское 
свидетельство 

SU 1214188 
кл. В01J4/00 

( 1984 р.) 
Авторы: В.М. 

Марсин, 
Г.К.Савинов, 

Д.А.Янов, 
И.Н.Позднев, 

Б.Г.Рабовский, 
К.З.Грудский, 

Г.М. Никитин, 
В.С.Тихомиров 

Тарілчастий живильник, включаючий 
циліндричний корпус з отвором для 

вигрузки матеріалу, патрубки загрузки 
та вигрузки, обертаючу тарілку, 

оснащену циліндричною перегородкою 
з закріпленою на ній лопатю, та 

шкребок для вигрузки матеріалу. 
Відрізняється тим, що з ціллю 

підвищення якості оброблюваного 
матеріалу і усереднення його 

гранулометричного складу, він 
оснащений нерухомими перегородками, 

встановленими радіально на внутрішній 
боковій стінці циліндричного корпусу, і 
розташованим по висоті між лопатю і 

шкребком. 

10 Дисковы

й 
питатель 

Авторское 

свидетельство 
SU 1425155 А1 

Дисковий живильник для дозування 

сипучого матеріалу, який має бункер з 
розташованим в нижній частині його 
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кл. B65G65/48 

( 1986 р.) 
Авторы: 
С.А.Ревенко, 

Н.И.Ващенко, 
Ю.В.Минаев, 

Г.Ф. Стрелецкий 

бокової стінки випускним отвором з 

установленим в ньому з можливістю 
повороту відносно вертикальної осі 
дозуючим ножем і поворотний 

горизонтально установлений в нижній 
частині бункера приводний диск. 

Відрізняється тим, що з ціллю 
підвищення точності дозування, він 

оснащений козирком, одною з бокових 
сторін закріплених до внутрішньої 

стінки бункера по верхній кромці 
випускного отвору, при цьому частина 

козирка з сторони подачі матеріалу до 
спускного отвору відігнута під кутом 

вверх до горизонтальної площини, а 
вільний кінець ножа направлений в 

сторону згаданої частини козирка. 

11 Тарельча
тый 

питатель 

Авторское 
свидетельство 

SU 981801 
кл. F27B21/06 
( 1982 р.) 

Авторы:В.Г.Сул
именко, 

Г.А.Чичиянц, 
В.Г.Кучук 

Тарілчастий живильник, який має 
бункер з випускною щілиною, диск з 

приводом, шкребок. Відрізняється тим, 
що, з ціллю підвищення точності 
дозування матеріалів, живильник 

оснащений додатковим шкребком, який 
розміщений над диском на відстані 0,2-

0,6 ширини випускної щілини, причому 
довжина додаткового шкребка рівна 0,3-

1,0 довжини основного шкребка, а кут 
його наклону до основного шкребка 

дорівнює 0-30 градусів. 

12 Устройст
водозиро

вания 

Авторское 
свидетельство 

SU 355084 
кл. B65g3/10 

G07f9/00 
 ( 1982 р.) 

Авторы: 
Я.Д.Гиберт, Б.А. 

Генерозов 

Пристрій дозування, яке складається  
бункера, виповненого в виді урізаного 

кнуса, змонтованого під ним на 
вертикальному валу тарілчатого 

живильника з укріпленим на його 
поверхні ворошителем для усунення 

зводів в горловині бункера. 
Відрізняється тии, що, з ціллю 

використання його для дозування монет, 
ворошитель виконаний в виді конічної 

шайби, на утворенні якої присутні 
гвинтоподібні лопаті. 

13 Тарельча

тый 
питатель 

Авторское 

свидетельство 
SU 629133 

кл. B65G3/10 
G01f11/00 

Тарілчастий живильник для 

дозування тяжкосипучих матеріалів має 
бункер-накопичувач, в нижній частині 

оснащений рухомим в вертикальній 
площині циліндром і обертаючою 
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 ( 1978 р.) 

Авторы:  
Н.В.Дубровский, 
В.Н.Пахоменко, 

М.М.Зубаковски
й, 

А.В.Тишкович, 
Г.П.Вирясов 

тарілкою з шкребком, зв'язаною з 

приводом її обертання. Відрізняється 
тим,що, з ціллю підвищення точності 
дозування, він оснащений 

перфорованим диском, встановленим за 
допомогою муфти допустимого 

моменту на вертикальному валу, 
розташованому всередині бункера-

накопичувача, на площині диска з 
сторони подачі матеріалу встановлені 

козирки, а з протилежної сторони-ребра. 

14 Тарельча
тый 

питатель 

Авторское 
свидетельство 

SU1272079 A1 
кл. B27B21/06 

( 1984 р.) 
Авторы: 

В.Г.Сулименко, 
В.П.Пузанов, 

В.П.Маймур, 
В.Д.Кучук, 
Г.А.Чичиянц, 

Е.М.Уманов 

Тарілчастий живильник, який має 
бункер з випускною щілиною, тарілку з 

приводом і шкребок. Відрізняється тим, 
що, з ціллю підвищення точності 

дозування матеріалу, шкребок 
виконаний ступінчатим з кутом 

повороту кожної наступної до 
попередньої ступені, рівними 5-80 

градусів, відстаню між ступенями 0,05-
1,2 ширини випускної щілини і 
довжиною ступеней 0,1 – 0,5 довжини 

шкребка. 

15 Тарельча

тый 
питатель 

Авторское 

свидетельство 
SU253761 
кл. 12f, 4 

( 1970 р.) 
Автор: 

В.И.Рыков 

Тарілчастий живильник сипучих і 

в'язких продуктів, який має бункер і 
обертаючий диск, який слугує дном для 
бункера. Відрізняється тим, що, з ціллю 

забезпечення рівномірної подачі 
продуктів по розрізу апарату, в 

обертаючому диску виконана спіральна 
канавка. 

16 Питатель 

для 
дозирова

ния 
сыпучих 

материал
ов 

SU137049 

кл. B27B21/06 
( 1960 р.) 

Авторы: 
Ю.И.Собчук, 

Г.Н.Иванов, 
И.С.Хапов, 

А.Т.Ульянов 

Живильник для дозування сипких 

матеріалів, який оснащений бункер з 
гідродозатором на обичайці і 

взаємозв'язаний фрикційно через 
матеріал з обертаючою тарілкою, над 

площиною якої закріплений всередині 
кожуха живильника скидаючий ніж. 

Відрізняється тим, що, з ціллю 
забезпечення надійної і регульованої 

видачі матеріалів, він оснащений 
додатковим регульованим радіальним 

ножем, закріпленим в кожусі попереду 
основного ножа і перекриваючого своїм 

розрізом не більше 20% висоти робочої 
щілини живильника. 
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17 Тарельча

тый 
питатель 

SU945665 

кл. G01F11/20 
( 1982 р.) 
Авторы: 

А.И.Плотников, 
Ю.В.Минаев, 

Н.Л.Подвойская, 
А.К.Моисеенко 

Тарілчастий живильник, оснащений 

тарілкою з концентричною канавкою, 
установленою над тарілкою загрузочний 
патрубок з виходнимокном і маючим 

два зрізи, формуючу пластину і 
зкидуючий ніж. Відрізняється тим,що, з 

ціллю відвищення ККД машини шляхом 
попередження зупинок тарілки при 

малих швидкостях її обертання, 
пластина виконана ввігнутою, одним 

кінцем закріпленою до внутрішньої 
стінки бункеру, а другим – до другого 

зрізу вікна букеру по направленню 
обертання тарілки. 

18 Дозатор 

для 
сыпучих 

материал
ов 

SU295720 

кл. B65g1/04 
( 1971 р.) 

Авторы: 
Я.Т.Стипниекс, 

О.Д.Буковский 

Дозатор для сипучих матеріалів, що 

має основу, обертаючий диск з мірним 
стаканом, загрузочну ємність і 

вивантажувальне вікно. Відрізняється 
тим, що, з ціллю видалення тертя 

сипучого матеріалу об основу дозатору, 
мірні стакани знизу оснащені 
підпружиненими заслінками, 

розташованими на одному валу з 
кулачками, взаємодіючими з упорами. 

19 Дисковий 
дозатор 

UA 44992 
кл. A01K 5/00 
(2004 р.) 

Автори: 
Сиротюк 

Валерій 
Миколайович, 

Хімка Степан 
Миколайович, 

Сиротюк Сергій 
Валерійович 

Вібраційний дисковий дозатор 
сипучих матеріалів, який містить 
бункер, телескопічний регулювальний 

циліндр, робочий орган та кроковий 
двигун, який відрізняється тим, що 

привід виконують електромагнітним, 
якір якого разом із стержнем і диском 

чи конусом робочого органа здійснює 
крутильно-коливальний рух, причому 

жорсткість стержня робочого органа і 
момент інерції обертових частин 

утворюють систему, яка коливається в 
режимі, близькому до резонансного. 

20 Дисковий 

дозатор 

UA 3957 

кл. 7А01К5/02 
(2004 р.) 

Автори:  
П.С.Корутняк, 

О.А.Полішко 
В.М.Степований 

 

Вібраційний дисковий дозатор для 

сипких матеріалів, який містить бункер, 
телескопічний регулювальний циліндр, 

робочий орган із пружним стрижнем та 
електромагнітний привід, який. 

Відрізняєтьсятим, що механічна система 
дозатора виконана двомасовою, у якій 

робоча маса (робочий орган у вигляді 
диска) і реактивна маса (корпус 
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бункера), які з'єднані пружним 

стрижнем, здійснюють крутильні 
коливання, при цьому дозатор працює у 
близькому до резонансного режимі і 

прикріплений до основи за допомогою 
пружної підвіски. 
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ВИСНОВКИ ДО ПЗ 

 

Отже, в результаті виконання дипломного проекту на тему: «Тарілчастий 

живильник з розробкою горизонтального диску» було розроблено горизонтальний 

диск, виконано розрахунки, що підтверджують дієздатність модернізації:  

1. Розраховано кінематичні та параметричні характеристики базової 

конструкції тарілчастого живильника, які використовуються в процесі 

виготовлення цегли. Визначено технічні переваги й недоліки тарілчастого 

живильника; 

2. Описано технологічний процес виготовлення цегли з застосуванням 

тарілчастого живильника; 

 3. Проведено літературний та патентний огляд стану питання, з метою 

визначення конструкції для модернізації механізму струшування. Здійснено огляд 

20 патентів, в результаті якого відібрано патент SU 728900, тому що конструкція 

тарілчастого живильника, яка запропонована у цьому патенті, забезпечує 

підвищення надійності живильника при роботі з сипкими та пастоподібними 

матеріалами приблизно на 80% порівняно з базовою. Виконано обґрунтування 

модернізації горизонтального диску, опираючись на обраний патент; 

4. Виконано розділ з «Охорони праці». На технологічній лінії при її роботі 

розробляються заходи для забезпечення безпечних умов праці. Основними 

питаннями, які розглядалися були: пожежна небезпека, освітлення, виробничий 

шум, повітря робочої зони, електронебезпека. Відповідно до нормативних 

документів з охорони праці підібрано основні параметри та критерії приміщення, 

в якому буде розташовано тарілчастий живильник; 

5. Розроблено та спроектовано тарілчастий живильник з розробкою 

горизонтального диску; 

6. Визначено механіко-економічні показники. В результаті запровадження 

розробки горизонтального диску зменшується втрата матеріалу приблизно на 

80 %. Збільшується продуктивність приблизно на 15%; 
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7. За результатами виконання дипломного проекту подано тези доповіді а 

всеукраїнську науково-технічну конференцію, що відбудеться на  кафедрі ХПСМ 

НТУУ "КПІ". 
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ВИСНОВКИ З РОЗДІЛУ «РОЗРАХУНКИ» 

 

 

В результаті проведених кінематичних та параметричних розрахунків 

тарілчастого живильника: 

1. Визначено максимальне допустиме число обертів диска n=0,318 об/с, 

масову продуктивність тарілчастого живильника П  = 410875,6  кг/год, висоту 

кільця матеріалу h=0,046 м, силу тертя матеріалу об диск 676,60P Н,  площу 

поперечного перерізу матеріалу  014,0F
2м , шлях переміщення матеріалу під 

час скидання 45,0S м, швидкість руху матеріалу, що скидається 501,1V м/с, 

потужність електродвигуна 403,2447N

 
Вт, силу тертя матеріалу, що знаходиться 

на тарілці  244.794трF Н, масу матеріалу, що знаходиться на тарілці 917,179m  кг. 

 2. Підібрано електродвигун серії 4А132S8У3 з потужністю Рн = 4 кВт; 

частотою обертання валу n = 750 об/хв. Виходячи з розрахунків, на сайті 

"reduktora.com.ua" обираємо черв`ячний редуктор Ч-80-40-51-4-2 ВОЗ. 

3. Виходячи з результатів розрахунків, було обрано муфту МУВП-63 за 

ГОСТ 21424-75 та проведено розрахунок її геометричних параметрів.  
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ВИСНОВКИ З РОЗДІЛУ «ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛІ І 

МОНТАЖУ ВУЗЛА» 

 

Метою розділу є отримання практичних вмінь розв’язання задач, які 

виникають при розробці технологічних процесів виготовлення деталей та 

проектуванні технологічної оснастки. В даному розділі дипломного проектування 

виконано: 

1. Розроблено технологія виготовлення деталі «Вісь», який знаходиться в 

тарілчастому живильнику та розроблено технологічне оснащення; 

2. Вибрано спосіб виготовлення заготовки способом лиття та визначено 

послідовність операцій, вибрано необхідні інструменти для проведення операцій; 

3. Вибрано пристосування "Пневматичні лещата" для закріплення деталі для 

її обробки фрезеруванням. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

 

У результаті виконання дипломного проекту на тему: «Тарілчастий 

живильник з розробкою горизонтального диску» розроблено горизонтальний 

диск, виконано необхідні розрахунки, що підтверджують працездатність 

модернізації: 

1. Розраховано кінематичні та параметричні характеристики базової 

конструкції тарілчастого живильника, які використовуються в процесі 

виготовлення цегли. Визначено технічні переваги й недоліки тарілчастого 

живильника; 

2. Описано технологічний процес виготовлення цегли з застосуванням 

тарілчастого живильника; 

 3. Проведено літературний та патентний огляд стану питання, з метою 

визначення конструкції для модернізації механізму струшування. Здійснено огляд 

20 патентів, в результаті якого відібрано патент SU 728900, тому що конструкція 

тарілчастого живильника, яка запропонована у цьому патенті, забезпечує 

підвищення надійності живильника при роботі з сипкими та пастоподібними 

матеріалами приблизно на 80% порівняно з базовою. Виконано обґрунтування 

модернізації горизонтального диску, опираючись на обраний патент; 

4. Виконано розділ з «Охорони праці». На технологічній лінії при її роботі 

розробляються заходи для забезпечення безпечних умов праці. Основними 

питаннями, які розглядалися були: пожежна небезпека, освітлення, виробничий 

шум, повітря робочої зони, електронебезпека. Відповідно до нормативних 

документів з охорони праці підібрано основні параметри та критерії приміщення, 

в якому буде розташовано тарілчастий живильник; 

5. Розроблено та спроектовано тарілчастий живильник з розробкою 

горизонтального диску; 

6. Визначено механіко-економічні показники. В результаті запровадження 

розробки горизонтального диску зменшується втрата матеріалу приблизно на 

80 %. Збільшується продуктивність приблизно на 15%; 
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7. Визначено максимальне допустиме число обертів диска n=0,318 об/с , 

масову продуктивність тарілчастого живильника П  = 410875,6  кг/год, висоту 

кільця матеріалу h=0,046 м, силу тертя матеріалу об диск 676,60P Н,  площу 

поперечного перерізу матеріалу  014,0F
2м , шлях переміщення матеріалу під 

час скидання 45,0S м, швидкість руху матеріалу, що скидається 501,1V м/с , 

потужність електродвигуна 403,2447N

 
Вт, силу тертя матеріалу, що знаходиться 

на тарілці  244.794трF Н, масу матеріалу, що знаходиться на тарілці 917,179m кг; 

 8. Підібрано електродвигун серії 4А132S8У3 з потужністю Рн = 4 кВт; 

частотою обертання валу n = 750 об/хв. Виходячи з розрахунків, на сайті 

"reduktora.com.ua" обираємо черв`ячний редуктор Ч-80-40-51-4-2 ВОЗ; 

9. Виходячи з результатів розрахунків, було обрано муфту МУВП-63 за 

ГОСТ 21424-75 та проведено розрахунок її геометричних параметрів; 

10. Розроблено технологія виготовлення деталі «Вісь», який знаходиться в 

тарілчастому живильнику та розроблено технологічне оснащення; 

11. Вибрано спосіб виготовлення заготовки способом лиття та визначено 

послідовність операцій, вибрано необхідні інструменти для проведення операцій; 

12. Вибрано пристосування "Пневматичні лещата" для закріплення деталі 

для її обробки; 

13. За результатами виконання дипломного проекту подано тези доповіді а 

всеукраїнську науково-технічну конференцію, що відбудеться на  кафедрі ХПСМ 

НТУУ "КПІ". 
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ПЕРЕЛІК НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ДОСЯГНЕНЬ 

 

 

Модернізація тарілчастого живильника за патентом № 728900 базується на 

використанні лопатей, які встановлені на циліндричній перегородці тарілки вище 

рівня положення шкребка. Лопаті слугують додатковими гарантами надійності 

при роботі з в'язкими і пастоподібними матеріалами. Винахід зазначеного патенту 

належить до гідромеханічного обладнання та використовується в 

гірничовидобувній, хімічній, сільськогосподарській, будівельній промисловості.  

Тарілчастий живильник має циліндричний корпус з патрубками 

завантаження і вивантаження матеріалу, тарілка з циліндричною перегородкою, 

привід для обертання тарілки і шкребок для вивантаження матеріалу, який 

розташований на тарілці. Патент відрізняється тим, що з метою підвищення 

надійності при роботі з в'язкими і пастоподібними матеріалами, він оснащений 

лопаттю, закріпленою на циліндричній перегородці тарілки вище рівня 

положення шкребка. 

Для підвищення надійності тарілчастого живильника потрібно зменшити 

коефіцієнт вильоту матеріалу за межі робочого простору.  

Поставлена задача вирішується за допомогою додаткових лопатей, які 

встановлюються на циліндричній перегородці тарілки вище рівня положення 

шкребка. При цьому лопать виконана викривленою в направленні, протилежному 

до напрямку обертання тарілки. Лопаті закріплені на циліндричній перегородці з 

однаковим кроком. Таким чином лопаті запобігають вилітанню матеріалу за межі 

робочого простору.  

Тарілчастий живильник (рисунок 1) складається з циліндричного корпусу 1  

з патрубками 2 і 3 для завантаження та вивантаження матеріалу, відповідно, 

тарілки 4 з циліндричною перегородкою 5, на якій закріплені з постійним кроком 

лопаті 6, направлені в сторону, протилежну напрямку обертання тарілки 4, 

приводу обертання тарілки 4, що включає електродвигун 7, варіатор 8 і редуктор  

9, та шкребка 10. При цьому лопаті 6 закріплені на циліндричній перегородці 5 

тарілки 4 вище рівня шкребка 10. 
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1 – завантажувальний бункер ; 2, 3 – патрубки;  4 – тарілка; 

5 – циліндрична перегородка; 6 – лопать; 7 – електродвигун; 8 – варіатор; 

 9 – редуктор; 10 – шкребок 

Рисунок 1 – Схема тарілчастого живильника за патентом SU № 728900  

 


