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1 Тема проекту «Грохот вібраційний з розробкою вібратора»
керівник проекту Борщик Сергій Олександрович ст. викладач;
затверджена наказом по університету від  «12» травня 2016р.  №1525-С.

2 Строк подання студентом проекту «13» червня 2016 р.
3 Вихідні дані до проекту: густина матеріалу ρ=2,2 т/м3, , продуктивність Пр=24 т/год, кут нахилу 
короба α0=18о, розміри шматка Dcер1=0,150 м, Dсер2=0,035м.
4 Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік завдань, які потрібно розробити):

– Вибір технологічної схеми виробництва, опис базової конструкції та принципу її дії, 
зазначення переваг та недоліків базової конструкції вібраційного грохоту. 

– Літературно-патентний пошук технічних рішень направлених на вдосконалення 
базової конструкції. Вибір раціонального технічного рішення для модернізації.

– Розробка модернізованого вузла на базі обраних технічних рішень.
– Розрахунки характеристик модернізованої конструкції.
– Огляд основних вимог щодо охорони праці на виробництві де задіяний вібраційний 

грохот.
– Виконання креслень технологічної лінії виробництва, загального вигляду 

вібраційного грохоту базової конструкції; складальні одиниці базової конструкції, 
загального вигляду модернізованого вібраційного грохоту; плакат розрахунків що 
підтверджують працездатність модернізованого вузла.

5 Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень):
Лист 1 – Технологічна лінія виробництва силікатної цегли та пустотілих каменів.
Лист 2 – Загальний вигляд вібраційного грохоту.
Лист 3 – Складальні одиниці базової конструкції.
Лист 4 – Загальний вигляд вібраційного грохоту після модернізації.
Лист 5 – Пристосування
Лист.6. – Результати розрахунку вала на міцність.
Лист.7. – Вузли вібраційного грохоту.
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3.РЕФЕРАТ

Дипломний проект бакалавра на тему: «Грохот вібраційний з розробкою 

вібратора». Виконавець – студ. групи ЛУ-22 Зонов О. А., керівник - ст. викладач –

Борщик С. О.

Дипломний проект (ДП) включає текстову і графічну частини.  Текстова 

частина має 3 розділи і додатки., загальний обсяг – 88с., 22 іл.,  7 табл., 27 джерел 

посилань. Графічна частина містить 9 креслень (загальний обсяг  - шість  листів

креслень формату А1, і  один плакат з результатами розрахунків).

Об’єкт розробки – промисловий вібраційний грохот СМ-61. Мета розробки -  

визначення недоліків грохотів і усунення цих недоліків. З цією метою проведено 

літературний і патентний пошук, який дозволив визначити напрямок модернізації і 

провести конструкторську розробку вібратора. Для базового і модернізованого 

вібратора проведені інженерні параметричні і кінематичні розрахунки, які 

підтвердили можливість використання в модернізованому грохоті  

електромеханічного обладнання базової конструкції. Розрахунок на міцність 

модернізованого валу (з використанням  3D моделі) дозволяє зробити висновок про 

зниження максимальних механічних напружень  модернізованого валу на 20% 

відносно базової моделі і , як слідство, підвищення надійності обладнання. Крім 

того, в розробленій конструкції, зменшується час переналагодження грохота при 

роботі з матеріалами різної фракції, спрощення конструкції грохоту і, як наслідок, 

зменшення вартості машини. 

Розглянуто технологія виготовлення пристрою для обробки модернізованого 

валу.

З урахуванням покращення механічних характеристик і підвищення 

продуктивності,  конструкція модернізованого грохоту може бути рекомендована 

для підприємств вугільної і металургійної промисловості.

По результатам роботи подана заява на патент на корисну модель, зроблена 

доповідь на всеукраїнський  конференції і надруковані тези.  

Ключові слова: ГРОХОТ ВІБРАЦІЙНИЙ, МОДЕРНІЗАЦІЯ, РОЗРАХУНКИ, 

ТЕХНОЛОГІЯ, КРЕСЛЕННЯ.



4.ABSTRACT

Bachelor's degree project on "Screen vibrating vibrator with development."

Performer - student LU-22 group Zonov OA, Head - senior teacher - Borschyk SО

Diploma project (DP) includes textual and graphic parts. Text of has 3 sections 

and appendices., Total - 88s., 22 ill., 7 tab., 27 sources of reference. The graphical part 

contains 9 Drawings (total - six sheets of A1 size drawings and a poster with the results of 

calculations).

The property development - industrial vibrating vibrating SM-61. The purpose of 

development - the identification of weaknesses screens and eliminate these shortcomings. 

To this end, held a literary and patent search, which allowed us to determine the direction 

of modernization and conduct design work vibrator. For basic and upgraded vibrator made 

parametric engineering and kinematic calculations confirmed the possibility of using a 

modernized vibrating electromechanical equipment basic design. Calculation of the 

strength of the shaft upgraded (using a 3D model) suggests the reduction of the maximum 

mechanical stress on the shaft upgraded 20% compared to the base model and, as a 

consequence, increase equipment reliability. In addition, the developed design, reduced 

changeover time vibrating when working with materials different fractions, simplifying 

the design sifter and, consequently, reduce the cost of the machine.

Considered manufacturing technology device for processing modernized shaft. 

Given the improved mechanical properties and improved performance, the design 

of the upgraded sifter can be recommended for coal and steel industries.

The results of the application is filed for a patent for utility model, made a report 

at national conferences and published abstracts.

Tags: VIBRATING SCREEN, MODERNIZATION, CALCULATIONS, 

TECHNOLOGY, DRAWING.



5.РЕФЕРАТ

Дипломный проект бакалавра на тему: «Грохот вибрационный с 

разработкой вибратора». Исполнитель - студ. группы ЛУ-22 Зонов А. А., 

руководитель - ст. преподаватель - Борщик С. А .

Дипломный проект (ДП) включает текстовую и графическую части. 

Текстовая часть имеет 3 раздела и приложения., общий объем - 88с., 22 ил., 7 табл., 

27 источников ссылок. Графическая часть содержит 9 чертежей (общий объем -

шесть листов чертежей формата А1, и один плакат с результатами расчетов).

Объект разработки - промышленный вибрационный грохот СМ-61. Цель 

разработки - определение недостатков грохотов и устранения этих недостатков. С 

этой целью проведен литературный и патентный поиск, который позволил 

определить модернизации и провести конструкторскую разработку вибратора. Для 

базового и модернизированного вибратора проведены инженерные параметрические 

и кинематические расчеты, которые подтвердили возможность использования в 

модернизированном грохоте электромеханического оборудования базовой 

конструкции. Расчет на прочность модернизированного вала (с использованием 3D 

модели) позволяет сделать вывод о снижении максимальных механических 

напряжений модернизированного вала на 20% относительно базовой модели и, как 

следствие, повышение надежности оборудования. Кроме того, в разработанной 

конструкции, уменьшается время переналадки грохота при работе с материалами 

различной фракции, упрощение конструкции грохота и, как следствие, уменьшение 

стоимости машины. Рассмотрены технология изготовления устройства для 

обработки модернизированного вала.

С учетом улучшения механических характеристик и повышения 

производительности, конструкция модернизированного грохота может быть 

рекомендована для предприятий угольной и металлургической промышленности.

По результатам работы подана заявка на патент на полезную модель, сделан 

доклад на всеукраинский конференции и опубликованы тезисы.

Ключевые слова: ГРОХОТ ВИБРАЦИОННЫЙ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, 

РАСЧЕТЫ, ТЕХНОЛОГИЯ, ЧЕРТЕЖИ.



6. ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

Позначення Найменування

r амплітуда вібрації

y ККД урухомника

f приведений коефіцієнт тертя

вd діаметр вала в місці встановлення підшипників

дN Потужність

дп Частота обертів

п Частота обертання вала вібратора

В Ширина грохоту

L Довжина грохоту

m Вібрувальні маси грохота і матеріалу

дm Маса дебалансу

g сила тяжіння

дr радіус обертання



7.ПЕРЕЛІК ТЕКСТОВОЇ ЧАСТИНИ ТА ЇХ ОБСЯГ

Текстова частина дипломного проекту складається з:

– пояснювальної записки обсягом 88 сторінок, 

– розрахунків обсягом 21 сторінки, 

– технології виготовлення деталі і монтажу вузла обсягом 14 сторінок,

– додатки обсягом .
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9. ВСТУП

Вібраційні грохоти підрозділяються на гіраційні(ексцентрикові), інерційні і 

електромагнітні.

Вібраційні грохоти застосовують для сортування сухих матеріалів і рідких 

мас. У них вібрацію решета викликається повністю або частково динамічними 

причинами, незначною амплітудою (0,5 - 25 мм) і великою частотою коливань (800-

3000 кол / хв). Матеріал при грохочені розшаровується - тонкі частки виявляються 

під великими, що прискорює і робить більш якісним процес просівання, грохоти 

характеризуються високою продуктивністю; невеликим питомою витратою енергії, 

високим к. п. д. (> 90%). Розрізняють дві основні групи вібраційних грохотів: 

механічні і електричні (електромагнітні).



10.Таблиця розглянутих патентів

№

Номер патенту, 

дата публікації, 

індекс МПК

Автори 

винаходу

Мета винаходу

1. Ru 2515336

10.05.2014

B06B1/00

Герасімов М. 

Д.

Герасімов Д. 

М.

Ісаєв І. К.

Шарапов Р. 

Р.

Завданням винаходу є отримання можливості легкої зміни 
напряму і форми механічних коливань в вібраторах спрямованої дії.

Поставлена задача досягається тим, що одновальний 
планетарний вібратор спрямованих коливань, виконаний у вигляді 
зубчасто-планетарного віброзбудника, містить корпус і «касету», що 
містить коронну шестерню, водило і сателіт з закріпленим на ньому 
дебаланс, що створює при обертанні сателіта неврівноважені сили, 
що викликають коливання системи , а також знаходяться у 
взаємному контакті ролики і бігові доріжки. Причому «касета» має 
можливість повороту щодо корпусу навколо осі, що збігається з 
віссю коронної шестерні і з'єднаної з нею бігової доріжки за 
допомогою поворотного пристрою і фіксації в корпусі за допомогою 
стопора, завдяки тому, що всі елементи механізму, що створюють 
механічні коливання, зібрані в « касету », що має можливість 
повороту, зміна напрямку коливань здійснюється шляхом повороту« 
касети », при цьому взаємне положення елементів щодо один одного 
не порушується, що забезпечує можливість повороту« касети »при 
працюючому механізмі. Крім того, для зміни форми коливань, яке 
здійснюється заміною роликів, бігових доріжок і шестерень з іншим 
співвідношенням діаметрів, досить просто замінити «касети», що 
містять потрібні елементи і забезпечують потрібні форми коливань.

2. 18010

16.10.2006

B06B 1/10

Сухін М. В.

Решевський 

О.П.

Закутний В. 

В.

В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення 
дебалансного вібратора, в якому за рахунок конструктивних 
особливостей його виконання запобігається перекіс підшипників, 
чим досягається збільшення терміну служби підшипникових опор.
Поставлена задача вирішується тим, що в дебалансном вібраторі, що 
включає вал, установлений в підшипникових опорах, центральний 
дебаланс, розташований на валу між підшипниковими опорами 
симетрично відносно підшипникових опор, два однакових 
периферійних дебаланси, розташованих на консольних ділянках 
валу, що виступають за підшипникові опори, відповідно до корисної 
моделі, центральний дебаланс виконаний із статичним моментом, 
рівним 0,9-1,1 суми статичних моментів периферійних дебалансів.

3. Ru 2344002

20.01.2009

B07B 1/40

B07B 1/42

Вайсберг Л. 

А.

Зарогатський 

Л.П..

Трофимов В. 

А.

Завдання цього винаходу ¬ створення гуркоту з високою 
ефективністю грохочення за сет додання його короба коливань в 
двох площинах від одного вібратора.
Поставлені завдання вирішується тим, що у відомому гуркоті, що 
містить встановлений на пружні опори короб із ситом, дебалансним 
вантажем і зубчастої парою, з’єднаних з приводним валом у 
відповідності з
наполяганням винаходом, дебалансний вантаж виконаний у вигляді 
конічної шестерні, забезпеченою
власним дебалансним вантажем і встановленої на валу, розміщеному 
в підшипниках приводного вала перпендикулярно його осі, і що 
входить в зачеплення з іншого конічної шестернею, жорстко 

закріпленої на коробі співвісно приводного валу.



4. Ru 2243829

10.01.2005

В07В1/42

Вайсберг Л. 

А.

Трофимов В. 

А.

Завдання цього винаходу полягає в створенні такої 
конструкції системи зчленування приводних дебалансних валів, що 
утворюють віброзбудник, котрий забезпечує легкий і зручний без 
болтовий монтаж і демонтаж системи, а також саме установку 
проміжного вала при захищеності з'єднань валів від зовнішній 
середовища. Таким чином забезпечується спрощення експлуатації 
при збереженні достоїнств прототипу

Поставлена задача вирішується тим, що у відомому гуркоті, 
що містить сито, закріплене на коробі, борта котрого з'єднані трубою 
жорсткості зі змонтованими на її кінцях підшипниковими вузлами 
дебалансних приводних валів, з'єднаних один з одним усередині 
труби проміжним валом з пружними муфтами, в відповідно до 
даного винаходу проміжний вал виконаний самоустановлювальні, а 
кінці дебелансних валів забезпечені центруючими конічними 
штифтами, розташованими в відповідних отворах пружних елементів 
муфт проміжного вала.

5. 32093

15.12.2000

В06В1/18

Дорн В. Р.

Зюган А. О.

Колєсаев 

М.Б.

Ружинський 

О. Л.

Седлер І. К.

Філіпов Б. М

В основу винаходу поставлено задачу удосконалення 
вібратора шляхом виконання двох відокремлених камер у корпусі та 
розташуванням у них на штоку двох поршнів, розмірних відповідним 
камерам, забезпеченням автономного сполучення камер з каналами 
підведення та відведення робочого середовища, створенням більш 
досконалої системи сполучення камер поміж собою, а також шляхом 
надання корпусу або штоку з поршнями (залежно від варіанту 
виконання вібратора) функцій золотника (рухомого елемента 
вібратора, що розподіляє потоки робочого середовища), зі 
спроможністю його
обертання навколо власної осі при здійсненні відновлювано-
поступового руху, що дозволяє забезпечити підвищення к.к.д. 
вібратора внаслідок ліквідації пульсування тиску у магістралі 
підведення робочого середовища, а також дозволяє забезпечити 
рівномірне зношення поверхонь корпусу, штоку і поршнів, що 
піддаються взаємному тертю. Поставлена задача вирішується тим, 
що у вібраторі, який містить в собі корпус та розташований у ньому 
шток з поршнем, створені поршнем, штоком та корпусом камери з 
відмінними площами поперечного перерізу, що

сполучаються поміж собою та з магістраллю підведення і відведення 
робочого середовища системою каналів у корпусі, у штоку та у 
поршні, пропонується виконати у корпусі дві відокремлені 
циліндричні камери з відмінними площами поперечного перерізу та 
кільцевий виточок поміж ними, щонайменше один горизонтальний 
наскрізний канал поміж виточком та камерою більшого перерізу. На 
штоку з проміжком, що дорівнює сумі відстані поміж торцевими 
стінками камер у корпусі та
величини амплітуди вібратора (величини перемісту поршнів уздовж 
осі у камерах), пропонується
розташувати коаксіально два поршні з площами поперечного 
перерізу, розмірними площам поперечного перерізу відповідних 
камер у корпусі. У поршні більшого перерізу пропонується виконати 
щонайменше один наскрізний канал з можливостями його 
сполучення одним кінцем постійно з камерою більшого перерізу, а 
другим кінцем періодично (залежно від місця взаємного 
розташування рухомого і нерухомого елементів у вібраторі) з 
магістраллю відведення робочого середовища. У штоку 
пропонується виконати сліпий з боку більшого поршня центральний 
осьовий канал з можливостями постійного його сполучення з 
магістраллю підведення робочого середовища та, щонайменше, два 
наскрізних радіальних канали поміж поршнями з можливостями 
одного з них постійно сполучати порожнину осьового каналу з 
камерою меншого перерізу, а другого (залежно від місця взаємного 
розташування рухомого і нерухомого елементів у вібраторі) з 
можливостями сполучати порожнину центрального каналу з 
камерою більшого перерізу крізь кільцевий виточок у корпусі та 
наскрізний горизонтальний канал поміж виточком і більшою 
камерою.



6 Ru 2416467

20.04.2011

В07В1/40

Потапов Е.В.

Павлов М. А

Толпин А. І.

Завданням цього винаходу є створення вібраційного 
гуркоту, що дозволяє спростити його конструкцію і 
переналагодження, а також скоротити час переналагодження 
гуркоту при просіюванні сипких матеріалів з різними 
фізичними властивостями.
Поставлена задача досягається тим, що в вібраційному гуркоті, що 
містить встановлений на опорах на пружних елементах короб з 
ситами, вібратор і привід з провідним валом з дебалансами, 
відповідно до винаходу гуркіт забезпечений розміщеної на коробі 
рамою, в якій встановлено вібратор з корпусом, на бічних поверхнях 
корпусу виконані циліндричні виступи для установки вібратора з 
можливістю повороту в рамі і закріплення в ній через розрізні 
пружинні кільця болтами, в корпусі виконано також отвір для 
кріплення в ньому верхнього кінця сережки, за допомогою якої 
вібратор закріплюють в рамі на необхідний кут нахилу до поверхні 
сит короба, а в рамі передбачені розташовані по радіусу отвору для 
кріплення в них нижнього кінця сережки, центр окружності якого 
знаходиться на осі циліндричних виступів корпусу вібратора, за 
допомогою яких регулюють кут нахилу вібратора до поверхні сит 
короба, крім того, вісь циліндричних виступів корпусу вібратора 
збігається з віссю обертання ведучого вала приводу.



11.Висновки з розділу

На базі літературно-патентного огляду виявлено доцільний напрям  

модернізації вібраційного грохота під номером 6.

Модернізація дозволяє встановити раму, в якій встановлено вібратор з 

корпусом, з можливістю повороту в рамі а також в корпусі виконано отвір для 

кріплення в ньому верхнього кінця сережки, за допомогою якої вібратор 

закріплюють в рамі на необхідний кут нахилу до поверхні сит короба.
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13.ЗМІСТ ЧАСТИНИ «РОЗРАХУНКИ». ВИСНОВКИ

ЗМІСТ

1 Параметричні розрахунки вібраційного грохота
2 Кінематичні розрахунки вібраційного грохота
3 Розрахунки на міцність
4 Чисельні розрахунки …………………………………………….

ВИСНОВКИ

Проведені параметричні розрахунки вібраційного грохота аналітичним 

методом. Вибраний двигун. Розраховані на міцність вал та пружина. Проведені 

параметричні розрахунки за допомогою програмного тексту на мові FARTRAN.



14. ЗМІСТ ЧАСТИНИ «ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛІ». ВИСНОВКИ

ЗМІСТ

1 Опис і призначення деталі ......................................................................................

2 Розробка технологічного процесу виготовлення деталі .......................................

3 Призначення і розрахунок пристосування для обробки деталі ............................

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

ВИСНОВКИ

У процесі розробки технологічного процесу виготовлення дебалансу було 

розглянуто призначення дебалансу та його конструктивних особливостей; описані 

порядок і всі етапи розробки технологічного процессу виготовлення деталі 

"дебаланс", що представлений у маршрутній карті, картах ескізів та операційних 

картах; обрано спосіб виготовлення заготовки.

Розробку технологічного процесу виготовлення деталі починають з вибору 

заготовки. На спосіб отримання заготовки впливають такі характеристики: матеріал 

деталі, її конфігурації, форми поверхонь та  їхні розміри, технічні умови на 

виготовлення деталі, обсяг і серійність випуску.



15. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ПО ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТУ

В даному дипломному проекті було розглянуто конструкцію грохота 

вібраційного з розробкою вібратора. Були розроблені вузли грохота, а саме: 

вібратор, який підтверджується розрахунками та кресленнями. Був розроблений 

розділ охорони праці в якому були виявлені і проаналізовані різні шкідливі та 

небезпечні фактори. Шкідливими і небезпечними виробничими факторами при 

роботі на вібраційному грохоті являються:

– ураження електричним струмом;

– виробничий шум та вібрації;

– виробниче освітлення;

– повітря робочої зони;

– пожежна безпека;

– засоби та заходи пожежогасіння.

Було розроблено технологічні, маршрутні та ескізні карти виготовлення деталі 

дебаланс. Також було обрано проектування пристосування ексцентрикові лещата, 

котрі є універсальним пристроєм для свердління. Лещата призначені для виконання 

різноманітних фрезерних, розточувальних робіт на перших операціях механічної 

обробки, для свердлення отворів та фрезерування поверхонь виробів, що 

затискаються в ньому.

Представлено обґрунтування використання вібраційного грохоту в 

технологічній схемі одержання будівельного гіпсу. 

Проведено параметричні розрахунки вібраційного грохоту, та розрахунок вала 

вібратора на статичну міцність. 

Також була розроблена модернізація, яка дозволяє покращити продуктивність 

вібраційного грохоту, та забезпечити менший знос деталей вала та вібратора. 

Також було проведено параметричні розрахунки вібраційного грохоту за 

допомогою мови Fortran.


