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Реферат 

Щокова дробарка – існує для подрібнення різних розмірів 

матеріалів. Користується попитом на фабриках збагачення корисними 

копалинами а також у будівельній промисловості матеріалів. Вона 

віднайшла широке поширення для грубого (первинного) подрібнення. 

Принцип дії щокової дробарки полягая в наближенні рухомої щоки до 

нерухомої, що призводить до роздавлювання та подрібнення матеріалу. 

Моя робота складається з 80 сторінок основного тексту розрахунково-

пояснювальної записки, та з 6 арк. Формату А1 графічної частини. В 

дипломі була проведена модернізація щоки дробарки, було виконано 

опис модернізації та принцип роботи конструкції, опис технологічної 

схеми в якій дробарка приймає участь. Було здійснено літературно 

патентний огляд на прикладі 7-ьох патентів, визначені завданням, 

розрахунки елементів конструкції. За допомогою програм Autocad та 

ANSYS, була розроблена графічна частина дипломного проекту. На 

ЕОМ виконано пояснювальну записку. Було продемонстровано уміння 

самостійно приводити розрахунки. Графічна частина, є грамотною, 

технічною, згідно з нормативними вимогами. Дипломний проект 

виконаний в певному обсязі, відповідно до завдання. 

Ключові слова: Щокова дробарка, збагачення, подрібнення, 

ANSYS, модернізації,Autocad. 
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THE ABSTRACT  

Jaw crusher - exists for grinding different sizes of materials. It is in demand in 

mineral processing plants as well as in the construction materials industry. It is 

widely used for coarse (primary) grinding. The principle of operation of the jaw 

crusher is to bring the movable cheek to a stationary one, which leads to crushing 

and grinding of the material. My work consists of 80 pages of the main text of the 

explanatory note, and 6 sheets. A1 format of the graphic part. The diploma was 

used to modernize the crusher cheek, a description of the modernization and the 

principle of operation of the structure, a description of the technological scheme in 

which the crusher participates. A literary patent review was carried out on the 

example of 7 patents, defined by the task, calculations of structural elements. With 

the help of Autocad and ANSYS programs, a graphic part of the diploma project 

was developed. An explanatory note was made on the computer. The ability to 

make calculations independently was demonstrated. The graphic part is competent, 

technical, in accordance with regulatory requirements. The diploma project is 

executed in a certain volume, according to the task. 

Key words: Jaw crusher, beneficiation, grinding, ANSYS, modernization, 

Autocad. 



Пояснювальна записка 

до дипломного проекту 

на тему: «Щокова дробарка з модернізацією щоки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2021 року 

 

 



 

 

Змн. Лист № докум. Підпис        Дата 
Арк. 

1 

 

  Розроб. Данильчук М.О. 

 Перевір. Лелека С.В. 

 Реценз.  
 Н. Контр.  

 Затверд. 

 

Гондлях О.В. 

 
Літ. Акрушів 

26 

НТУУ «КПІ»ІХФ  

ЛП72.043116.01-70ПЗ   

 

 

Зміст 

ВСТУП  

1. Технологічна лінія з використанням машини 

2. Призначення й галузь застосування виробу, що проектується 

2. Технічна характеристика базової машини 

3. Опис конструкції та принцип роботи щелепної дробарки 

4. Пошук технічних рішень та модернізація 

5. Охорона праці й навколишнього середовища 

6. Очікувані механіко-економічні показники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Змн. 

ЛП72.043116.01-70ПЗ 
 Підпис Дата 

Арк. 

2 
№ докум. Арк. 

ВСТУП 

 

Призначення щелепних дробарок 

 

Щокові дробарки це універсальні машини для дроблення матеріалів. 

Застосовується для дроблення гірських порід будь-якої міцності шлаків, а так 

само деякий металевих матеріалів. 

Щокові дробарки застосовуються у всіх областях дроблення: великому, 

середньому і дрібному. Вхідна крупність дробленого матеріалу може досягати 

1500 мм. Крупність готового продукту для невеликих щекових дробарок може 

скласти 10 мм. 

Щокові дробарки використовуються в широкому спектрі галузей, я хотів би 

розглянути вугільну промисловість. 

Ресурси вугілля, його видобуток та використання в Україні 

Загальні ресурси вугілля в Україні із заляганням до глибини 1500 м за 

різними оцінками складають від 100 до 117,5 млрд тонн, близько половини з яких 

є підтвердженими (45-56 млрд тонн). В основному це кам’яне вугілля та 

антрацити різних видів – 92-94 % (з якого близько 2/3 – енергетичне, а близько 1/3 

– коксівне), буре вугілля – 6-8 %. 

Основна частка загальних ресурсів вугілля (близько 92,4 %) знаходиться в 

Донецькому вугільному басейні (Донбас). На Львівсько-Волинський басейн 

припадає близько 2,5 % загальних ресурсів вугілля. 

Протягом 2001-2013 рр. в Україні щорічно видобувалось близько 80 млн 

тонн необробленого (рядового) вугілля, основна частина якого (близько 2/3) 

використовувалася в електро- та теплоенергетиці (при цьому, близько 1/3 

енергетичного вугілля складає антрацит). На перетворення вугілля (брикетування, 

коксохімія) використовувалося близько 17 %, у чорній металургії – близько 

16,0 % від загального видобутку. 

 

Загалом в Україні частка електроенергії, виробленої з використанням 

вугільної продукції, становить близько однієї чверті. Близько 45 % енергоблоків 
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українських ТЕС (за встановленою потужністю) працюють на вугіллі 

антрацитової групи, близько 35 % – на вугіллі газової групи, та близько 20 % – на 

газу. 

Нижче приведена таблиця видобутку вугілля і Україні. 

 

Значна маса вугілля проходить першу стадію дроблення в щокових 

дробарках. Питомі витрати електроенергії на подрібнення в щокових дробарках 

(0,3 до 1,1 кВт·год/т), а отже орієнтовні витрати електроенергії на дроблення в 

щокових дробарках камяного вугілля досягають 51420000 кВт·год. 

З вищезазначеного вочевидь, що задача підвищення енергетичної та 

експлуатаційної ефективності щокових дробарок є надзвичайно важливою для 

промисловості України 

Якщо розглядати саме вугільну промисловість, то можна сказати що обсяги 

продукції які обробляються за рік дійсно колосальні, тому усі підприємства 

потребують ремонту обладнання та постійного обслуговування. Для збільшення 

обсягів та зменшення споживаної електроенергії на світовому рівні, необхідно 

виділити не малі кошти с бюджету компанії, саме тому для економії бюджету 

буде вигідніше зробити саме модернізацію,  

адже покращення 1 деталі машини обійдеться в 10-тки разів дешевше ніж 

створення нової машини. 

Саме тому модернізація обладнання є необхідною складовою будь-якого 

підприємства. 
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1. ОПИС ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СХЕМИ СУХОГО ЗБАГАЧЕННЯ 

ВУГІЛЛЯ 

 

Не буде перебільшенням сказати, що на сьогоднішній день процес 

збагачення корисних копалин висунувся на визначальну кінцеву ефективність для 

всієї вугледобувної галузі. Саме збагачення перетворює вугільну сировину в 

товарний продукт, здатний конкурувати на ринку органічних енергоносіїв з 

нафтою і газом. Особливо це стосується вимог, що пред'являються до якості 

вугілля зарубіжними споживачами. Так, на сьогоднішній день у всіх 

індустріально розвинених країнах збагаченню піддається від 70 до 90% всіх 

видобутків кам'яного вугілля, зокрема, у ФРН - 95%, у Великобританії - 75%, в 

США - 55%. Але світовими лідерами в збагаченні вугілля є ПАР і Австралія, де 

збагачується 100% експортованого вугілля. 

Типова схема процесу сухого збагачення вугілля виглядає наступним чином 

(рис 2.1). Зазвичай цикл переробки починається з того, що вугілля з самоскида 

перевантажується в приймальний бункер збагачувального комплексу. Тут 

негабаритні шматки подрібнюються за допомогою гідро молота, як правило, 

стаціонарно встановленого з маніпулятором на опорній стійці. Радіус охоплення 

гідромолота повинен бути достатнім, щоб роздрібнити негабарит, що лежить в 

будь-якій точці колосникових грат приймального бункера дробарки. 
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Рис. 1.1 – Технологічна схема сухого збагачення вугілля 

 

Далі через колосниковий вібраційний живильник матеріал надходить в 

щокові дробарки. Масивні щокові дробарки з продуктивністю до 2000 т/год 

ефективно дроблять вугілля з коефіцієнтом дроблення 6:1. Великі фракції твердих 

порід подрібнюються за допомогою ротаційної дробарки. Ротаційна дробарка 

складається з зовнішньої нерухомою оболонки з внутрішнім перфорованим 

барабаном. Механізм підйомника підхоплює необроблений вугілля, який потім 

падає поперек барабана. Будучи більш м'яким, вугілля ламається і проходить 

через отвори, а тверді скельні породи, що надійшли разом з вугіллям, 

переміщаються до виходу з барабана. Роторна дробарка виконує дві функції: 

подрібнення і збагачення вугілля шляхом видалення скельних породних домішок. 

Після відсіву скельної породи, вугілля подається або в вугільний млин, або 

в валкову дробарку. Вугільний млин має продуктивність понад 2000 т/г і здатний 

приймати вхідний шматок розміром до 600 мм. Коефіцієнт подрібнення досягає 

10:1 і навіть 12:1 в залежності від конкретних умов дроблення. Як правило, після 

вугільного млину виходить фракція готового енергетичного вугілля. 

Двовалкові млини використовуються для подрібнення як несортованого, так 

і сортованого вугілля. Завдяки регулюванню валків можна гарантовано 

отримувати матеріал потрібної крупності. Валки приводяться в рух двома 
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двигунами, пов'язаними з валками зубчастої і клинопасовими передачами, 

забезпечуючи задану продуктивність. 

 

Висновки: 

 розглянуто технологічну схему сухого збагачення вугілля; 

 щокова дробарка відіграє невід’ємну роль у процесі сухого збагачення 

вугілля. 

 

2. ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗОВОЇ МАШИНИ 

 

Продуктивність розрахункова 550 т/год, Розміри щокової дробарки:Ширина 

загрузочного отвору 1500 мм, Найбільший розмір завантажувальних шматків  

1200 мм,Ширина завантажувальної щілини у відкритому стані 180 мм, Межа 

регулювання завантажувальної щілини 120 мм.  

Таблиця 2.1 - Технічні характеристики щокової дробарки з простим рухом 

щоки. 

1.Продуктивність    

т год  

550 

2. Середній розмір шматків, що поступають 

на подрібнення 

 

м  

 

1,2 

3.Середній розмір шматків готового 

продукту 

 

м  

 

0,18 

4. Густина матеріалу  

3
кг
м

 

 

1500 

5. Коефіцієнт тертя кам’яних матеріалів по 

сталі 

f 0,32 

6. Потужність електродвигуна кВт
 

10 



 

 
Змн. 

ЛП72.043116.01-70ПЗ 
 Підпис Дата 

Арк. 

7 
№ докум. Арк. 

 7. Габарити 

 а) довжина  

б) ширина 

в) висота 

 

 

мм
 

 

1350 

6280 

4800 
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3. ОПИС КОНСТРУКЦІЇ ТА ПРИНЦИП РОБОТИ ЩОКОВОЇ 

ДРОБАРКИ 

 

 

Щокова дробарка (рис. 3.1) – це пристрій для механічного руйнування 

шматків твердого матеріалу, шляхом розчавлювання між двома плоскими 

поверхнями для того щоб довести шматки до необхідної крупності. 

 

 

Рис. 3.1 Щелепна дробарка з простим хитанням щоки 

1 - стінка станини передня , 2 - змінні футеровочні плити; 3 – вісь обертання 

рухомої щоки , 4 - ексцентриковий вал, 5 - маховик; 6 - шатун, 7 - задня стінка 

станини; 8 - пружина; 9 - вкладиш; 10 - упор; 11 - тяга, 12 - гніздо з вкладишем, 13 

- передня розпірна плита; 14 - бокова стінка, 15 - гніздо з вкладишем, 16 - рухома 

щока,17 - нерухома щока; 18 - задня розпірна плита.  

 

Щелепна дробарка має такий склад: станина, нерухома щока, вал з 

підвішеною рухомою щокою, привідний механізм та пристрою для регулювання. 

Рухома щока шарнірно підвішується на валу і, по черзі повертаючись на 
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невеликий кут навколо своєї осі, то віддаляється ,то наближається, відносно 

нерухомої щоки. При зближенні, щоки руйнують шматки матеріалу, при 

зворотному ході рухомої щоки відбувається розвантаження дробленого продукту. 

Рухомої щока рухається траєкторією подібною до замкненої овалоподібної 

кривої. щокова дробарка з двома рухомими щоками , реалізує складнішу 

траєкторію руху, при цьому продуктивність зростає вдвічі, спостерігається 

менший абразивний знос футеровки [3]. 

Сама станина утворюється передньою 1, задньою 7 та двома боковими 14 

стінками. Вона може бути розбірною та нерозбірною ,литою або зварною. Також є 

нерухомою передня стінка станини. 

Щока, яка є рухомою, тобто №16 шарнірно підвішена на осі 3, яка 

опирається на укріплення, підшипники, а також рухома щока футерується 

змінними футеровочними плитами 2. Футеровочні плити, які захищають 

нерухому щоку, мають рифлену форму. 

На нерухомій щоці є виступи, які розташовуються проти западин на плиті 

нерухомої щоки. Це потрібно для полегшення подрібнення кусків, оскільки 

зусилля, які дроблять, концентруються на меншій площі. На бокових стінках 

станини футеруються гладкі плити. 

Рух на рухому щоку передається від ексцентрикового вала 4, який 

опирається шийками на підшипники, які в свою чергу укріплені в бокових стінках 

станини дробарки. Ексцентриковий вала 4 вільно висить на вертикальному шатуні 

6. Висячий кінець шатуна, тобто нижній, має 2 гнізда, в яких розташовані 

вкладиші 12 та 15, в які вставлені одним кінцем розпірні плити 13 та 18. 

Іншими кінцями розпірні плити вставлені до вкладишей 12 в гнізді на 

упорній деталі 17 та в гнізді на рухомій щоці 16, укріпленій на задній стінці 

станини. Розпірні плити що вільно вставлені у вкладиші не випадають, оскільки 

на них давить маса рухомої щоки, вона намагається повернутися навколо осі 3 та 

зайняти вертикальне положення. Даний тиск збільшується пружиною 9, вона  

відтягує за допомогою тяги 11 рухому щоку. 

Рух шатуна вгору, який здійснюється протягом половини оберту 

колінчатого валу, відповідає наближення щік та роздавлення ними кусків 
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матеріалу. Для роздавлення необхідно, щоб хід щоки був більшим відносно 

пружного стиску кусків. 

Коли колінчатий вал обертаєтья, нижній кінець шатуна здійснює зворотно - 

поступальний рух у вертикальному напрямку. Які раз за разом повторюються. 

Коли шатун рухається вгору, разом з ним рухаються і вставлені у вкладиші 12 і 15 

кінці розпірних плит 13 та 18, при цьому іншими кінцями вони давлять на 

вкладиші в гніздах рухомої щоки та опорної деталі. Ті зусилля, які мають дію 

вздовж розпірних плит, змушують повертатись рухому щоку на деякий кут 

навколо вісі підвісу та наближуватись до нерухомої щоки. 

Холостим рухом називається- половина оберту колінчатого валу, при якому 

дроблений матеріал розвантажується. У зв’язку з наявністю робочого та 

холостого рухів у щелепних дробарках, навантаження на приводний двигун 

нерівномірні. Для того , щоб вирівняти навантаження, на ексцентриковий вал 4 

одягається маховик 5. Зусилля, які виникають під час процесу дроблення в 

щоковій дробарці, з верхнім підвісом вала та вертикальним шатуном передається 

через розпірні плити. Задню розпірну плиту використовують для запобігання 

поломки у дробарках при потраплянні в камеру дроблення предметів які не 

дробляться. Ця плита виготовляється зі зниженою міцністю та ламається при 

потраплянні в дробарку випадкових металевих предметів. 

Електродвигун приводить у рух за допомогою клинопасової передачі один з 

маховиків що призводить до руху щокову дробарку. 
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Щокові дробарки застосовуються для різних міцних і тендітних матеріалах 

в промисловості по переробці первинної гірської породи, виробництві 

будівельного каменю і щебеню, в металургії на шлаках і, звичайно, в 

лабораторних умовах. Крупність харчування може досягати 1500 мм. 

У промисловості будівельних матеріалів щокові дробарки, в основному, 

застосовують для великого і середнього дроблення. Принцип роботи щокової 

дробарки полягає в наступному. В камеру дроблення, що має форму клина і 

утворену двома щоками, з яких одна в більшості випадків є нерухомою, а інша 

рухомого, подається матеріал, який підлягає поділу. Завдяки клинчастій формі 

камери дроблення шматки матеріалу розташовуються по висоті камери в 

залежності від їх крупності - більші вгорі, менш великі - внизу. Рухома щока 

періодично наближається до нерухомої, причому при зближенні щік (хід стиску) 

шматки матеріалу роздріблюються, при відході рухомої щоки (холостий хід) 

шматки матеріалу просуваються вниз під дією сили тяжіння або виходять з 

камери дроблення, якщо їх розміри стали менші за найбільш вузьку частину 

камери , званої вихідною щілиною, або займають нове положення, що відповідає 

своєму новому розміру. Потім цикл повторюється. Щокові дробарки були 

винайдені в 1858 році американецем Блеком. 

 

Залежно від кінематичних особливостей механізму щокові дробарки можна 

розділити на дві основні групи: 

 

1. Дробарки, у яких рух від кривошипа до рухомої щоки передається певним 

кінематичним ланцюгом. При цьому траєкторії руху рухомої щоки являє собою 

частини дуги окружності. Ці машини називаються щоковими дробарками з 

простим рухом рухомої щоки. 

 

2. Дробарки, у яких кривошип і рухома щока утворюють єдину кінематичну 

пару. В цьому випадку траєкторій руху точок рухомої щоки являють собою 

замкнуті криві, частіше, всього еліпси. Дробарки з такою кінематикою 

називаються щековимн дробарками із складним рухом рухомої щоки. 
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Переваги та недоліки:  

Основні переваги щелепних дробарок:  

 простота конструкції, 

 легкість заміни зношуючих частин і розпірних плит, 

 зручність обслуговування і ремонту, 

 вони придатні для дроблення в'язких і глинистих руд. 

Недоліки щелепних дробарок: 

 значні вібрації що вимагають установки дробарок на дуже міцному 

фундаменті, що не дозволяє встановлювати їх на верхніх поверхах, 

 вимагають рівномірної подачі живлення, 

 не можуть працювати "під завалом" і тому потребують встановлення 

живильника, 

 мало придатні для дроблення плитнякового матеріалу, 

 їх змінні частини зношуються швидше, ніж змінні частини конусних 

дробарок. 

 Недостатня ступінь подрібнення 

 

Висновки: 

 Було розглянуто сучасну дробильну обладнання, його роботу; 

 Було розглянуто головні переваги та  недоліки щокових дробарок. 
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4. ПОШУК ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ ТА МОДЕРНІЗАЦІЙ 

 

З метою позбавитися або зменшити вплив зазначених визе недоліків 

проведений огляд літератури з метою пошуку перспективних технічних рішень. 

В тезах доповіді “Вплив міцності перероблюваного матеріалу на значення 

потужності та максимального зусилля, що діє на щоку дробарки зі складним 

хитанням щоки” авторами Коваленко, І.В., СідоровД.Е. запропоновано оцінювати 

вплив величини міцності матеріалу на показники потужності електродвигуна та 

максимального зусилля, що діє на щелепу дробарки щокової зі складним 

хитанням щоки. Вплив зростання значень σ на потужність N послідовно 

знижується, тоді, як на зусилля Q – послідовно зростає. 

В тезах доповіді “Удосконалення рухомої щоки щокової дробарки” автором 

Мікульонок І. О. запропоновано  конструкції рухомої щоки щокової дробарки, які 

істотно збільшують ефективність дроблення, а також забезпечить надійне 

втягування матеріалу в проміжок між рухомою й нерухомою щоками  

В патенті РФ, 2 539 505. Кл. B02C 1/02 (2006.01) авторами Пєтухов 

Олександр Миколайович, Жолобкін Павло Сергійович, Піменова Юлія 

Олександрівна «Щокові дробарки ударно-розчавлюючої дії з високим ступенем 

дроблення» запропоновано дробарку з установкою розпірних плит на шатуні 

вершиною кута розпирання вгору. Така установка розпірних плит сприяє 

збільшенню розчавлюючого тиску у верхній камері, так як воно створюється не 

тільки енергією електродвигуна, а й падаючою вниз масою шатуна і розпірних 

плит. 

 

2. В патенті РФ, 2 538 108. Кл. B02C 1/02 (2006.01) авторами Двірників Леонід 

Трохимович, Чашников Дмитро Олегович, Юдін Микита Денисович «Щелепні 

дробарки зі взаємо рухливими щелепами» запропоновано щокову дробарку зі 

взаємо-рухомими щоками, що включає щоку дроблення і щоку упору, приводний 

кривошип, в якій щока дроблення і щока опору за допомогою трьох парної 

балансирної ланки і трьох парної приводної ланки , утворюють замкнений 
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чотирьох ланковий контур, при цьому трьох парними балансирними ланками 

шарнірно з'єднується зі стійкою, а трьох парні  привідні  ланки шарнірно 

з'єднується з приводним кривошипом. 

3. В патенті РФ, 2 344 878. Кл. B02C 1/02 (2006.01) авторами Гаврилов Юрій 

Олександрович, Загрівний Едуард Анатолійович, Стародід Сергій Сергійович 

«Вібраційна щелепна дробарка», запропоновано винахід, що дозволяє збільшити 

ресурс роботи футеровок щік дробарки і дозволяє змінювати ширину випускної 

щілини в широких межах, а також підвищити надійність синхронізації дебалансів 

і щік дробарки, так як в електродвигунах, які живляться від загального джерела, 

формується протифазні електромагнітні моменти. При використанні резонансних 

а також підвищити надійність синхронізації дебалансів і щік дробарки, так 

як в електродвигунах, які живляться від загального джерела, формується 

протифазні електромагнітні моменти. При використанні резонансних режимів 

роботи збільшується продуктивність і ККД вібраційної щокової дробарки  
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4. В патенті РФ, 2 318 598. Кл. B02C 1/02 (2006.01) авторами Чертанов Олег 

Володимирович  

«Щелепна дробарка», запропоновано: 

Щокова дробарка, відрізняється тим що: фіксатор виконаний у вигляді двох 

пружних упорів, розташованих у середині електромагнітів, встановлених в бічних 

стінках корпусу дробарки співвісно один одному і паралельно рухомій щоці в 

з'єднаних через реле часу з приводом. 

  

Розглянувши запропоновані авторами технічні рішення вирішено 

визначено, що патент №1 від авторів Петухов, Жолобкін та Піменова (рис. 4.1) є 

найбільш раціональним для виконання даної роботи. 

 

Рис. 4.1 – Модернізована дробарка 

 

Запропоноване цими авторами технічне рішення направлене на вирішення 

задачі підвищення енергетичної ефективності процесу дроблення в щокових 

дробарках. Як відомо щокові дробарки мають низький ступінь дроблення в межах 

4-6, на виробництві, для отримання необхідної крупності дроблення, 

застосовують трьох- і навіть чотирьох стадіальні схеми дроблення. Це різко 

здорожує процес дроблення і вимагає великої витрати електроенергії. Відомо, що 
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з метою спрощення багато стадіальних схем дроблення і зниження вартості 

процесу дроблення була розроблена конструкція «щокові дробарки з високим 

ступенем дроблення »(патент РФ, №2458740, опубл. бюл. №23, 2012 року). 

Аналітичними дослідженнями та випробуваннями лабораторного зразка даної 

дробарки встановлено, що у верхній камері дробарки, внаслідок установки 

розпірних плит вершиною кута розпирання вниз, може виявитися недостатньо 

розчавлюючого тиску при дробленні високоміцних матеріалів. Це відбувається 

тому що двигун, створюючи тиск між дроблячими плитами, виконує додаткові 

навантаження, необхідні для підйому верх маси шатуна і розпірних плит. (В 

дробарці ШДП - 15 × 21 маса шатуна і розпірних плит становить близько 18 т.). 

Тобто, відбувається нецілеспрямована витрата енергії, що зменшує 

роздавлюючий тиск. Отже, для створення достатнього роздавлюючого тиску при 

дробленні високоміцних матеріалів буде потрібно збільшення потужності 

електродвигуна, що вкрай не - бажано.  

Щоб уникнути цього авторами патенту 2 539 505 пропонується конструкція 

«щокової дробарки ударно-розчавлючої дії з високим ступенем дроблення», в якій 

маса шатуна і розпірних плит створюють додатковий удар, сприяючи дробленню 

за способом роздавлювання високопробних матеріалів, без збільшення 

потужності електродвигуна. Це досягається тим, що розпірні плити в дробарці 

встановлені над шатуном зверху вершиною кута розпирання вгору (на відміну від 

конструкції дробарки за патентом РФ №2458740), а зверху шатуна (при 

необхідності) може закріплюватися додатковий вантаж, що сприяє збільшенню 

сили удару в момент дроблення. 

Установка додаткового вантажу на шатуні не призведе до збільшення 

загальної маси дробарки, так як цей вантаж буде компенсований за рахунок 

зменшення маси маховика. В конструкціях щокових дробарок з високим ступенем 

подрібнення відсутній холостий хід, тому не потрібні великі маси маховиків, що 

згладжують пікові навантаження на електродвигун. 

Суть технічного рішення пояснюється кресленням (рис 4.1). Модернізована 

щокова дробарка ударно-розчавлюючої дії складається з нерухомої щоки 1, 

рухомої щоки 2, шатуна 3, маховика 4, розпірних плит 5 і 6, станини 7, 
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ексцентрикового вала 8, вузла шарнірного з'єднання розпірної плити з рухомою 

щокою 9, вузла шарнірного з'єднання розпірної плити зі станиною 10, вузла 

шарнірного з'єднання з розпірними плитами 11, електродвигуна 12, клинопасової 

передачі 13, осі підвісу рухомої щоки 14, додаткового вантажу 19, болтів 

кріплення - 20. Обидві дроблячі щоки у осі підвісу рухомої щоки мають вигин в 

бік нерухомою щоки під кутом 145 ° від вертикалі. Ось підвісу розділяє щоки на 

верхню і нижню частини, а самі щоки утворюють своїми корпусами верхню і 

нижню камери дроблення. Рухома щока 2, в зоні осі підвісу 14, має з 

внутрішнього боку поглиблення 15, необхідне для запобігання забивок дробарки в 

момент переходу матеріалу з верхньої камери в нижню камеру. Нерухома щока 

закріплена в станині дробарки вертикально. рухома щока підвішена на осі 14, яка 

закріплена в підшипниках, встановлених в бічних стінках станини дробарки, на 

висоті що  дорівнює 1/3 її довжини. 

Модернізована дробарка працює в такий спосіб. Вихідний матеріал 

подається через завантажувальний отвір 16 у верхню камеру крупного дроблення. 

Рухома щока 2 приводиться в рух, отримуючи зусилля від ексцентрикового 

механізму, до складу якого входить маховик 4, шатун 3 і розпірні плити 5 і 6. 

Маховик отримує обертальний рух від електродвигуна 12 через клинопасову 

передачу 13. При русі шатуна 3 вгору, кут між розпірні плитами 5 і 6 

зменшується, і розпірна плита 5 з великим зусиллям відтягує верхній кінець 

рухомої щоки від не рухомої. У цей момент нижній кінець рухомої щоки 

зближується з нерухомою щокою і відбувається дрібне дроблення в нижній камері 

за способом роздавлювання матеріалу. При цьому зусилля роздавлювання буде 

максимальним, так як використовується важіль, утворений довжиною рухомий 

щоки вище осі підвісу. Чим більше буде ця довжина, тим більше буде 

створюватися тиск на дроблений матеріал. Це є перевагою дробарки, яке дозволяє 

подолати масштабний фактор. Сутність масштабного фактору полягає в тому, що 

питома міцність шматків з їх зменшенням збільшується. А так як в нижній камері 

розмір шматків буде менше приблизно в 5 разів, ніж у верхній, то в нижній камері 

необхідно створити більш роздавлюючий тиск, ніж у верхній камері. При русі 

шатуна 3 вниз, кут між розпірними плитами збільшується до 170°, а шатун 4 
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створює тиск на розпірні плити 5 і 6. Розпірна плита 6 впирається в нерухому 

станину і не може рухатися в горизонтальній площині. Розпірна плита 5 

впирається в верхній кінець рухомий щоки 2 і, рухаючись в горизонтальній 

площині в бік нерухомої щоки з великим зусиллям, зближує рухому щоку з 

нерухомою. У момент зближення дроблячих щік у верхній камері відбувається 

велике дроблення матеріалу за способом роздавлювання. У цей момент в нижній 

камері відбувається вивантаження подрібненого матеріалу, так як нижній кінець 

рухомої щоки віддалиться від нерухомої. 

 

Висновки: 

 розглянуто перспективні технічні рішення з покращення конструкції 

щокової дробарки; 

 вибрано раціональне технічне рішення з модернізації щоки докової 

дробарки. 
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5. ОХОРОНА ПРАЦІ Й НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

Будь-яке реальне виробництво супроводжується шкідливими та 

небезпечними факторами (факторами), які мають певні ризики. Впровадження 

нових технологій та процесів, спрямованих на сприяння або поліпшення безпеки 

праці, як правило, пов’язане з появою нових факторів, які загрожують життю та 

здоров’ю працівників. Тому ми створили безпечні та нешкідливі умови для 

виконання працівниками своїх обов’язків. Основою створення безпечних умов 

праці є чітке розуміння небезпек та шкідливих факторів, пов’язаних із 

конкретним виробництвом, їх впливу на організм людини, законодавчих вимог 

щодо обмеження цього впливу та методів захисту працівників. Тема дипломного 

проекту - "Щокова дробарка з модернізацією щоки". Установку обслуговує 

оператор, який знаходиться в цеху, площа якого S = 50 2м  і об’єм V = 130 3м  . 

Лінія знаходиться на стадії експлуатації. 

 Шкідливими та небезпечними виробничими факторами є: 

 - небезпека враження електричним струмом; 

 - шум і вібрація; 

 - промислове освітлення; 

 - пожежна безпека; 

 

 5.1 Небезпека враження електричним струмом 

 

Устаткування дробарки, що розробляється в проекті буде знаходитись в 

сухому приміщенні з нормальною температурою і вологістю повітря. Підлога 

приміщення залізобетонна. 

 Електричне устаткування на проектованій установці живиться від 3-х 

фазної провідної електричної мережі перемінного струму з глухо заземленою 

нейтраллю напругою 220/380 В і частотою 50 Гц.  

Основні причини враження електричним струмом наступні 

 - поява напруги на відключених струмоведучих частинах, на яких 

працюють люди, унаслідок помилкового включення установки;  
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- виникнення крокової напруги на поверхні землі в результаті замикання 

проводу на землю;  

- поява напруги на металевих конструктивних частинах 

електроустаткування - корпусах, кожухах і т.д. у результаті ушкодження або 

старіння ізоляції та з інших причин; 

- випадковий дотик чи наближення на небезпечну відстань до 

струмоведучих частин, що знаходиться під напругою. 

Власники цього обладнання несуть відповідальність за оперативне 

оснащення працівників та електроустановок захисними засобами відповідно до 

штатних норм, організацію належних умов зберігання, створення необхідних 

інвентаризацій, своєчасні періодичні перевірки та випробування, а також 

вилучення недоступного обладнання та організаційний облік. 

 Основними технічними заходами для запобігання ураження електричним 

струмом при короткому замиканні корпусу є захисне заземлення, занулення та 

захисне відключення. Заземлення в електроустановках полягає у навмисному 

підключенні незаряджених електричних компонентів до нейтральної точки 

генератора або трансформатора в трифазній мережі струму. Вхідний кінець 

однофазного джерела струму заземлений, а середня точка заземлена до джерела 

живлення в мережі постійного струму. Установка заземлення проводиться згідно 

з ГОСТ 12.1. 030-81.Опір ізоляції повинен бути не менше 0,5 мОм.  

Ступінь захисту електрообладнання, встановленого на робочому місці, 

повинна бути Ip = 51 (ГОСТ 14254-80).  

Ізоляцію провідника вимірюють мегаамперметром 

 II044T U25-0,4-1970-80. 

 Основні заходи та заходи з усунення електричного удару: 

 - Для ізоляції провідної частини панелі управління в якості ізоляційного 

матеріалу ми обираємо полівінілхлорид (питомий опір 104 Мм, напруга пробою 

6-15 кВ / см);  

- Живі частини недоступні- розмістіть їх на важкодоступній висоті або за 

парканом;  



 

 
Змн. 

ЛП72.043116.01-70ПЗ 
 Підпис Дата 

Арк. 

21 
№ докум. Арк. 

- Використовуйте спеціальний ізолюючий трансформатор для електричної 

ізоляції мережі;  

- Застосувати захисне занулення в аварійному режимі; 

 -Заблокуйте перемикач включення в особливих обставинах;  

- Напрямок монтажу- маркування, що використовуються для ідентифікації 

деталей обладнання, призначення кабелів та проводів та аксесуарів, застосування 

попереджувальних сигналів, написів, табличок з іменами для позначення стану 

обладнання, що входить, та високовольтних знаків для запобігання ураження 

електричним струмом.  

-При використанні електроінструментів потрібні засоби індивідуального 

захисту, такі як ізолюючі рукавички та ботфорти, гумові килимки та ізоляційні 

опори.  

Це заборонено:  

-Робота над ненульовими вузлами лінії;  

-Відремонтувати схему, не вимикаючи живлення;  

-Залишити виробничу лінію без нагляду;  

-Допустіть до роботи непідготовленого персоналу, який не знайомий з 

правилами безпеки праці. Для запобігання травмам рекомендуються такі 

запобіжні заходи:  

-Вимикач, що містить установку, повинен знаходитись за особливих 

обставин;  

-Покладіть шнур живлення в спеціальну захисну металеву втулку;  

-Забезпечити спеціальне захисне відключення пристрою на випадок удару 

людини під тиском;  

-Забезпечити спеціальні лампи для встановлення на панелі управління. 

Відповідати вимогам ДНАОП 1.1.10-1.07-01 "Правила експлуатації 

електрозахисного обладнання", вимогам до захисного обладнання, його 

конструкції та обсягу, випробувань, застосування та зберігання, електроустановок 

та виробничого персоналу. (Далі - правила). Захисні пристрої, що 

використовуються в електроустановках, відповідають вимогам чинних 

національних стандартів та технічних умов проектування.  
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Електрозахисний пристрій зберігається у спеціально відведеному сухому та 

чистому приміщенні в приміщенні, і умовою є виключення можливості 

механічних пошкоджень, шкідливого впливу вологи, агресивного середовища, 

масла тощо. 

 

5.2 Шум і вібрація  

 

Джерелом шуму під час роботи обладнання є електродвигун. Загальний 

рівень шуму становить L 96 98 = -дБA. 

 З метою зменшення виробничого шуму пропонуються такі заходи: 

 - Екран установки (15  = L дБА); 

 - Вчасно змастити всі поверхні тертя (6  = L дБА); 

 - Вчасно відремонтуйте всі механічні деталі відповідно до норм (8  = L дБА). 

 Фактичне значення шуму становить 70 дБА, що відповідає LTO 3.36.037-99. 

 Забезпечте засоби індивідуального захисту м'якою гумовою підкладкою, 

твердою гумою або гумовими паличками, які можуть зменшити шум на 18-20 

дБА. 

 Джерелом вібрації є двигун і рухомі частини виробничої лінії. Вібрація 

спричинена неточним встановленням рухомих частин та нещільним зв’язком між 

рухомими деталями та фундаментом. 

 При частоті 4 Гц рівень технічної вібрації в приміщенні не перевищує 90 

дБ, що відповідає LTO 3.36.039-99. 

 Це досягається за допомогою таких заходів:  

-Лінійне обладнання встановлюється на фундаменті, і його вага набагато 

перевищує вагу встановленого обладнання; 

 -Використовуйте гумові прокладки як амортизатори; 

 -Конструкція додаткових ребер. 

 Для захисту рук від загальної вібрації згідно з ГОСТ 12.4.002-74 

передбачено взуття на товстій гумовій підошві. 

 Для контролю рівня шуму та вібрації передбачено обладнання ВШВ-003 та 

комплекс вимірювання шуму ШВК-1. 
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 Загальний час роботи вібрації контакту не перевищує 2/3 робочої зміни. 

Тривалість безперервної вібрації не перевищує 15-20 хвилин. У цьому режимі 

обідня перерва становить щонайменше 40 хвилин. 

 

 5.3 Промислове освітлення  

 

СНиП 11-4-79 розрізняє мінімальний розмір об'єкта відповідно до 

характеристик зорового твору, категорії візуального твору (I-VIII), системи 

освітлення, фонового елемента та контрасту між виділеним об'єктом та фон. 

 Вдень операційна забезпечує природне світло. У студії є два вікна розміром 

1,5х2,3 метра. 

 У темний час доби використовуйте штучне освітлення. Освітленість 

візуальних робіт категорії IV під загальним штучним освітленням становить 200 

люкс. Щоб визначити кількість вогнів та їх кількість, потрібно розрахувати 

штучне освітлення. 

 Розрахунок штучного освітлення в кімнаті оператора  

Вибирайте лампу ЛБ-40, потужність 40 Вт, світловий потік 2850 люмен, 

лампу ЛПО 02-20x40 / P-20, довжину 1213,6 мм. 

 Необхідна кількість вогнів задається за такою формулою: 

200 50 1,5 1,1
5,

2 2850 0,57
л

E S k z
N

n F 
                                 (5.1) 

де =2 де кількість вогнів у лампі; 

2850
л

F лм  світловий потік лампи  ЛБ-40; 

250S м  площа студії освітлення;  

1,5k   Коефіцієнт запасів виробничих потужностей з повітряним 

середовищем;  

1,1z   Коефіцієнт нерівномірного освітлення; освітлення, необхідне для 

робочої поверхні; 

0,57   Утилізація світлового потоку. 
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Тому для освітлення кімнати оператора достатньо 5 ліхтарів. У цьому 

випадку освітлення відповідатиме стандартам ДБНВ 2.5.28-2006. 

 

5.4 Пожежна безпека 

 

Оскільки поклади вугілля спричиняють "витік" верхнього газового розряду 

адсорбера, у повітрі може утворюватися вибухонебезпечна газова суміш, тому в 

майстерні з утилізації парів ацетону існує загроза пожежі та вибуху. 

Самозаймання вугілля. 

 У кабіні центром пожежі є дроти та дерев'яні предмети (столи, стільці, 

двері тощо), тому найнижча температура займання вогню 400 С  

Тому продукція РНТП 24-86 відноситься до категорії "D", що знижує ризик 

пожежі. 

 Всі двигуни, обладнання та електричні прилади, розподільні пристрої, 

трансформатори та підстанції, електропроводка, шнури живлення, ліхтарі тощо 

розроблені таким чином, щоб відповідати категорії пожежної та вибухової 

небезпеки, тобто мати відповідний рівень та тип Вибухозахищений або захисний 

покрив відповідає ГОСТ 14254, ПУЕ та ДНАОП 0,00-1,32-01; вогнестійкість 

будівель та споруд відповідає СНиП 2.01.02-85. 

Відповідно до значення пожежної відстані, що вимагається ДБН 360-92 

Додаток 3.1. 

 Відповідно до СНиП 2.09.02-85 кількість місць та евакуаційних виходів на 

кожному поверсі будівлі не повинна бути менше двох. Евакуаційні виходи 

розсіяні. Ширина евакуаційного проходу у світлі не менше 1 м, а висота проходу - 

не менше 2 м. На евакуаційному проході не допускаються гвинтові сходи. Між 

сходами повинен бути горизонтальний зазор не менше 50 мм (0,05 м). 

 Двері на шляху евакуації відчинились у напрямку виходу з кімнати. 

Розсувні двері та вхідні двері заборонені на шляху евакуації. Мінімальна ширина 

вихідних дверей повинна становити 0,8 м. Ширина зовнішніх дверей сходової 

клітки не повинна бути менше ширини сходів. 
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 Від найвіддаленішого робочого місця до найближчого евакуаційного виходу 

відстань від майданчика безпосередньо до вулиці або сходової клітки не повинна 

перевищувати значення, наведеного в СНиП 2.09.02-85. 

 Час, необхідний для евакуації людей з виробничих будівель, зазначений у 

СНиП 2.09.02-85. 

 Відповідно до СН 305-74, приміщення обладнані блискавковідводами, щоб 

запобігти прямим ударам блискавки. 

 Щоб запобігти поширенню полум’я на пристрої для відновлення при пожежі 

на головній фабриці, встановлюється протипожежний бар’єр. Для гасіння 

палаючого вугілля до адсорбера подається протипожежна вода та азот. На 

установці також є байпасна лінія. 

 Забезпечте ручний вогнегасник ВП-4 (3) - робочий тиск 1,3 МПа, робоча 

температура -20 ... + 50 та термін зберігання-10 років. 

 У кімнаті є пожежна сигналізація - детектор тепла. Інформація від детектора 

надсилається на станцію загального зберігання. Також є вогнетривкі дошки та 

висувні ящики з піском. 
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6.ОЧІКУВАНІ МЕХАНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 

 

Завдяки модернізації геометрії щік та зміні положення шатуна а також 

використання додаткового вантажу досягається суттеве збільшення коефіцієнту 

дроблення, що дозволяє відмовитись від використання ротаційної дробарки, та 

відповідно знизити вхідну вартість обладнання та вартість його володіння 

(обслуговування). Враховуючи вартість ротаційної дробарки економічний ефект 

для однієї лінії складе 150000 грн. 

Питомі витрати електроенергії на подрібнення в щокових дробарках (0,3 до 

1,1 кВт·год/т), а отже орієнтовні витрати електроенергії на дроблення в щокових 

дробарках камяного вугілля досягають 51420000 кВт·год. 

З вищезазначеного вочевидь, що задача підвищення енергетичної та 

експлуатаційної ефективності щокових дробарок є надзвичайно важливою для 

промисловості України. 

Взявши ціну на електроенергію за 1кВт/год та затрати на переробку вугілля 

в рік ми отримаємо 86385600 грн в рік, навіть мізерне зменшення енергії 

необхідної на переробку такої кількості продукту в рік , наприклад 1 % дасть нам 

економію в 863856 грн чистої економії. 

Висновки: Взявши до уваги проведені розрахунки та дослідження , можна 

зробити висновки, що модернізована конструкція призведе до покращення 

механіко-економічні показників. За рахунок відмови використання ротаційної дробарки. 



Розрахунки 

до дипломного проекту 

на тему: «Щокова дробарка з модернізацією щоки» 
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1. РОЗРАХУНКИ ПАРАМЕТРИЧНІ ТА ПРОЕКТУВАННЯ 3D 

МОДЕЛІ В ANSYS 

Для розрахунків були використані методики: 

1. Довідник конструктора - машинобудівника: у 3-х т .: Т.3. -8-е изд., Перераб. 

і доп. Під ред. І.М. Жесткова. -М .: Машинобудування, 2001.-864с .: іл. 

2. Довідник конструктора - машинобудівника: у 3-х т .: Т.2. -8-е изд., Перераб. 

і доп. Під ред. І.М. Жесткова. -М .: Машинобудування, 2001.-912с .: іл. 

 Клушанцев Б.В., Косарєв А.І., Муйземнен Ю.А. Дробарка. Конструкція, 

розрахунок, особливості експлуатації М .: Машинобудування, 1990, 320 с. 

3. Дарков А.В., Шпіра Г.С. Опір матеріалів. М .: Вища школа, 1989, 608  

Дорожно-будівельні машини та комплекси: Підручник для вузів / Під 

загальною редакцією В.І. Баловнева. - М: Машинобудування, 1988. 

4. Атлас конструкцій "Дорожні машини" 

5.Сергеев В.П. Будівельні машини та обладнання: Підручник для вузів. - М .: 

Вища школа, 1987. 

6. Довідник технолога-машинобудівника в 2-х т. Т2 / Під ред. А.Г.Косіловой 

4-е изд. перераб. і доп. М .: Машинобудівника, 1985,496 с. 

Атлас конструкцій "Дорожні машини" 

7. Дорожно-будівельні машини та комплекси: Підручник для вузів / Під 

загальною редакцією В.І. Баловнева. - М: Машинобудування, 1988. 

8. Клушанцев Б.В., Косарєв А.І., Муйземнен Ю.А. Дробарка. Конструкція, 

розрахунок, особливості експлуатації М .: Машинобудування, 1990, 320 с. 

9. Абрамов С.В. Розрахунок щекових дробарок. Методична розробка по 

курсовому і дипломному проектуванню для студентів факультету «Дорожні 

машини» Омськ: СибАДИ. 1978, 30 с. 
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1.1. Параметричні розрахунки 

 

1.1.1. Кут захвату 

 

Даний кут  має бути таким, аби матеріал, який знаходиться між щоками при 

стисканні руйнувався, а не виштовхувався догори. Робоче подрібнення можливе, 

коли кут захвату дорівнює або менший за ніж подвійний кут тертя. Визначений в 

лабораторних умовах коефіцієнт тертя кам’яних матеріалів по сталі f=0.32. 

Розрахунок кута захвату: 

2arctgf                                                                          (1.1)                                                     

2 0,32 35,4arctg    

Спеціальні дослідження показали, що кут в 18º - 89º є оптимальним, так як 

забезпечує надійну роботу щокових дробарок в самих тяжких умовах, як 

наприклад, подрібнення міцних матеріалів окатної форми (валунів, гальки). 

Збільшення кута захвату в порівнянні з оптимальним може привести до падіння 

продуктивності; зниження кута захвату викликає неоправдані збільшення 

габаритних розмірів, а значить і машидробарки . 

З кращих умов роботи приймаємо  

 

 Ширина приймального отвору повинна забезпечити вільний прийом 

шматків максимальним розміром 

max
1200

1411
0,85 0,85

D
B мм                                                           (1.2) 

де Dmax - максимальний розмір вихідного матеріалу. 

Приймаємо B=1500 мм 

 Довжина камери дроблення L знаходиться в залежності від В як: 

(1,2...2,3) 1,55 1411 2187L B мм                            (1.3) 

Приймаємо L=2200 мм 

Ширина b вихідної щілини при використанні стандартних плит дробарки 

пов'язана з максимальною крупністю кусків в готовому продукті залежністю  
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max
342

180
1,9

OK

d
b мм

K
                                                              (1.4) 

де Кок - коефіцієнт відносної крупності продукту дроблення в щокових 

Дробарках, OKK  = (1,2…1,9).                                                        (1.5) 

maxd - розмір переробленого каменю, який знаходиться з виразу: 

1200
; 342

3,5

D
d d мм

i
                                                      (1.6) 

Висота камери дроблення: 

1411 180
3557

24

B b
H мм

tg tg

 
                                           (1.7) 

Приймаємо H= 3500мм 

Решта розмірів основних елементів механізму щічної дробарки визначаються 

конструктивно. 

 

1.1.2 Визначення значень оптимального ходу щоки 

 

Оптимальні значення ходу стиснення для щекових дробарок з різною 

кінематикою визначені експериментально. 

Хід рухомої щоки вгорі: 

(0,01...0,03) 0,03 1411 42,33
B

S B мм                  (1.8) 

Хід рухомої щоки внизу: 

8 0,26 8 0,26 180 54.8мм
H

S b                                  (1.9) 
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1.1.3 Визначення частоти обертання ексцентрикового вала 

 

Число оборотів ексцентрикового вала дробарки визначимо за формулою 

24
1,107 1,107 3,15

0,055
H

tg tg
n об с

S


                                 (1.10) 

де ДК  - коефіцієнт динамічності, для проектованої дробарки ДК  = 0,8; 

СТК - коефіцієнт, що враховує стиснуте падіння дробленого матеріалу 

з камери дробарки, СТК  = (0,9…0,95); 

  - кут захоплення, град; 

HS - хід рухомої щоки внизу камери дроблення, м. 

 

1.1.4 Визначення продуктивності дробарки 

 

33600 3600 0,58 2,2 0,05 0,34 3,15
550

24

L S d n
П м г

tg tg




    

(1.11) 

де μ-коефіцієнт розпушення готового продукту, за даними професора Л. Б.  

Левенсона μ = 0,3 ... 0,65. Приймаємо μ = 0,58; 

L - довжина камери дроблення, L = 2,2 м; 

S - хід рухомої щоки, S = 0,05 м; 

d - діаметр вихідного шматка, d = 0,34 м; 

α - кут захоплення, α = 24˚; 

n- частота обертання валу, n = 3,15 с~¹. 
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1.1.5 Визначення потужності приводу 

 

Потужність приводу дробарки визначимо за формулою 

2 2 2 6 2 2 2

10

( ) (56 10 ) 2,2 3,15 (1,2 0,34 )
9467

3,8* 3,8 80 10

L n D d
N Вт

E

  
      

(1.12) 

де N - потужність приводу дробарки, Вт; 

σ - межа міцності матеріалу, σ =
656*10  Па; 

L - довжина завантажувального отвору, L = 2,2 м; 

n - частота обертання валу, n = 3,15 с~¹; 

Е - модуль пружності матеріалу, Е = 
9800*10 Па; 

D - розмір вихідного матеріалу, D = 1,2 м; 

d - розмір готового матеріалу, d = 0,34 м. 

Вибираємо двигун АРМ 42-4 , потужністью 10 кВт та  кількістью обертів на 

хвилину 1320 об/хв 

Максимальне зусилля що діє на щелепу 

2 2 10000
115,1

3,15 0,055

N
Q кН

nS
                                                 (1.13) 
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2 РОЗРАХУНОК ДЕТАЛЕЙ НА МІЦНІСТЬ ТА ЖОРСТКІСТЬ 

 

2.1 Розрахунок шатуна 

 

Коли шатун рухається від нижньої частини до верхньої, коли рухомі щоки 

тиснуть на подрібнений матеріал, шатун буде генерувати тягнучу силу. Сила 

змінюється від нуля в нижньому положенні шатуна до максимального значення 

Рота у верхньому положенні. Можна припустити, що сила в шатуні зростає 

відповідно до пропорційного закону; середнє значення цього зусилля буде: 

 

max max
(0 )

.
2 2cp

P P
P


   

 

Робота, виконана цією силою за один оберт вала, буде дорівнювати: 

 

max
max

2
2 2cp

P
A P r P r

r
    

 

 Потужність дорівнює роботі, поділеній на половину обороту:  

Знайдемо потужність щелепної дробарки  

 

229 0,8 183
dr dv

N N кВт   .  

 

Знайдіть Pmax за такою формулою: 

 

Рmах=Nдр·3060/r· n=183·3060/0,024·292,8=68317Н=68,3кН. 
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 Беручи до уваги характер удару навантаження і можливість не зламаних 

предметів потрапити в дробарку, ми приймаємо розрахункове значення сили 

шатуна в 3-4 рази більше Pmax, тобто 

 

max
4 4 68,3 273,2 0,418

раст
P P МН     

 

 Для зменшення дисбалансу дробарки вага шатуна повинна бути якомога 

меншою. Тому для виробництва шатунів ми приймаємо високоякісну сталь під 

торговою маркою Ст. 35-5019. 

Площа поперечного переріза шатуна при σраст=115 МПа. 

 

20,418 0,0036 3,6
115

раст

раст

P
F м см


     

 

Виходячи із конструктивних розумінь прийнятий нами шатун, поперечний 

переріз якого рівний 570 2см , має значно більший запас міцності. 

Ширину голівки шатуна приймаємо 500 мм. 

Кришку підшипника голівки, що охоплює ексцентричну частину вала, 

кріпимо до шатуна шістьма болтами зі сталі Ст. 5 з напругою, що допускається, 

на розтягання [σраст]=130 МПа. 

 

2.2 Розрахунок розпірних плит 

 

Сила расч
T , що передається від шатуна на рухомі щоки та задню стінку 

рами, діє вздовж перегородки і досягає свого максимального значення, коли 

перегородка знаходиться у найвищому положенні. Якщо кут між віссю шатуна і 

діафрагмою (коли остання знаходиться в граничному положенні) дорівнює β, 

сила Сміття, що діє на діафрагму, дорівнює: 
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2cos
расч

расч

P
T


  

 

Це рівняння показує, що зі збільшенням кута сила Траша збільшується, і 

коли β = 90º, соs900 = 0, тобто в горизонтальному положенні перегородки, сила 

зростає до нескінченності (Траш = (). Отже, вона може бути зламаною в щелепі У 

машині не докладаються зусилля, тому, проектуючи щелепну дробарку, слід 

переконатися, що перегородки не знаходяться на одній лінії. Кут δ між 

горизонтальною площиною і пластиною повинен бути не менше 10-12º. 

Поперечний переріз пластин необхідно взяти таким чином, щоб вони могли 

передавати нормальну розрахункову силу, і коли потрапляє твердий предмет, 

який не розбивається в їх роті, вони зламаються раніше, ніж будь-яка інша 

частина дробарки. У дробарці стиснення здійснюється простим струшуванням 

рухомих щічкових подушечок, тому їх переріз F або випробування на міцність 

можна виконати за такою формулою: 

 

,
зм

T МПа
F

   

Підставляючи числові значення в рівняння і приймаючи β=80º 

визначаємо зусилля, що діє уздовж розпірних плит: 

 

0,418 0,418 1,2
2 0,17362cos80расч

T МН     

 

Тому що розпірні плити служать не тільки для передачі руху і зусиль, 

рухливій щоці, але і є запобіжним пристроєм, з метою економії металу, задню 

розпірну плиту рекомендується виготовляти з двох частин, що скріплюються 

між собою чи заклепками – болтами, що виконують роль запобіжних деталей. 

Розпірні плити виготовляються з чавуна СЧ-32. Необхідна площа 

поперечного переріза плити буде: 
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[ ]
расч

плит
сж

T
F


 , Для чавуна [ ]

сж
 приймаємо рівним 70 МПа; 

2 21,2 0,0171 171
70плит

F м см    

При ширині розпірної плити b1=745 мм товщина її складає:  

 

1 171 74,5 2,3 0,023 .
плит

h F b см м     

 

Заклепки виготовляються зі сталі марки Ст.3 з межею міцності σраст=400 

МПа, межа міцності на зріз 

 

0,8 0,8 400 320
ср разп

МПа    .; 

 

Запас міцності для матеріалу заклепок у зв’язку з тим, що вони є 

запобіжними деталями, беремо зниженим –К =1,5; напруга, що тоді 

допускається, буде 

 

|τср| =
τср

К
=

320

1.5
= 213 Мпа 

 

Кількість заклепок приймаємо рівним 8. 

Знаходимо діаметр заклепок: 

i =
π d2

4
=

Tрозр

|τср|
 

 

dз = √
4 Трозр

і π |τср|
 = √

4 1.2

5.38 3.14 213
  = 0.037 м 
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3 РОЗРАХУНКИ В СИСТЕМІ ANSYS 

 

За допомогою програмного комплексу ANSYS Workbench проведемо 

розрахунок на міцність вузла модернізованої дробарки який складається з 2-х щік 

та кусків вугілля що дробиться. 

 

  

Рис. 3.1- Скріншот геометрії моделі 

3D модель голувалась згідно отриманих вище розмірам та кресленню: 

Щокова дробарка з модернізацією щоки  

  

Рис. 3.2- Скріншот 3D моделі щоки 
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За допомогою інструментів ANSYS ми додали 2 фрагменти матеріалу що 

буде давитися, в нашому випадку це вугілля. 

 

Рис. 3.3- Скріншот 3D моделей шматків вугілля 

Оскільки щелепа складається з рухомої та нерухомої щоки, закріпимо за 

допомогою “Displacement” усі необхідні частини шік  

 

Рис. 3.4- Скріншот заданих закріплень для щік дробарки 

Механічний стан вузла розраховуємо для двух випадків: 

1- дроблення матеріалу вверху щік 

2- дроблення матеріалу внизу щік 
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Рис. 3.5- Скріншот заданого напруження на рухому щоку 

Умови закріплення для випадку 2 приведені на Рис.3.5

 

 

Рис. 3.6 - Скріншот результатів накладених сил на нашу модель. 
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Рис. 3.7- Скріншот фактору збереження  

  

Рис. 3.8- Скріншот заданого напруження на рухому щоку другий випадок  

Умови закріплення для випадку 1 приведені на Рис.3.8 

Як ми можемо побачити сила змінила свій вектор, адже в данний момент дії 

щока на циліндрі зробила оберт в протилежний бік.  
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Рис. 3.9- Скріншот результатів накладених сил. 

Результати розрахунків для обох випадків приведено на Рис.3.6;3.7 та 3.9  

Висновки 

Розрахунки довели надійність нашої щоки, її працездатність. Виходячи з 

данного розрахунку, можна зробити висновок що дійсно наша щока є робочою та 

весь матеріал що потрапить під дію сили стискання зруйнується. 
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1 ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛІ Й МОНТАЖУ ВУЗЛА 

1.1 Технологічний контроль креслення 

В результаті технічного контролю креслень фланців, опублікованих у роботі, 

виявлено наступний зміст: 

 -На кресленні показані всі розміри, необхідні для виготовлення деталі; 

Шорсткість поверхні всіх деталей відповідає ГОСТ 2789-73; 

 -Розмірні допуски та відхилення базуються на ГОСТ 25346-89 та ГОСТ 

25347-82; 

 -Згідно з ГОСТ 24643-81, зазначені допуски форми та положення поверхні; 

- Вимоги до точності поверхні фланця відповідають цим вимогам щодо 

шорсткості поверхні. 

 

 

Рис.1.1- Креслення деталі 
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1.2 Аналіз службового призначення деталі та умов її роботи у вузлі. 

Визначення класу деталі 

Через відсутність монтажних креслень вузлів, включаючи фланці та 

офіційні дані про використання виробу, важко точно визначити призначення 

деталі. Однак, враховуючи його конфігурацію та розміри, можна припустити, що 

фланець є частиною звичайної техніки. 

 Фланці широко використовуються в трубопровідних перевезеннях, від 

комунальних служб до нафто- і газопроводів високого тиску. Це поширення 

спричинене різними причинами, головним чином універсальністю його 

застосування, а також щільними складними з'єднаннями, що забезпечують 

сантехнічне обладнання та пристрої. Фланці можуть бути елементами труб, 

фітингів, валів, деталей корпусу тощо.  

Фланці у вигляді одиничних деталей в основному приварюються або 

вкручуються в кінці сполучних деталей. Різьбове з’єднання фланця 

використовується рідко. Форма ущільнювальної поверхні фланця в трубопроводі 

залежить від тиску середовища, типу профілю та ущільнювального матеріалу.  

Матеріал розглянутого фланця – СЧ20, він має такі хіміко- та фізико-механічні 

властивості: 
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Хімічний склад матеріалу   СЧ20  ГОСТ   1412 - 85  

 

C  Si  Mn  S P 
F

e 

3.5 - 

3.7 
2 - 2.4 0.5 - 0.8 до   0.15 

д

о   0.2 

~ 

93 

 

Механічні властивості при Т = 20 oС  
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Фізичні властивості 
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Позначення: 

Механічні властивості : 



в 
- Межа короткочасної міцності, [МПа] 



T 

- Межа пропорційності (межа плинності для залишкової деформації), 

[МПа] 



5 
- Відносне подовження при розриві, [%] 

 - Відносне звуження, [%] 

K

CU 
- Ударна в'язкість, [кДж / м2] 

H

B 
- Твердість по Брінеллю, [МПа] 

Фізичні властивості : 

T

  
- Температура, при якій отримані дані властивості, [Град] 

E - Модуль пружності першого роду, [МПа] 



  

- Коефіцієнт температурного (лінійного) розширення (діапазон 20o - T), [1 / 

Град] 

 - Коефіцієнт теплопровідності (теплоємність матеріалу), [Вт / (м · град)] 

 - Щільність матеріалу, [кг / м3] 

C

  
- Питома теплоємність матеріалу (діапазон 20o - T), [Дж / (кг · град)] 

R

  
- Питомий електроопір, [Ом · м] 

 

1.3 Розробка маршрутного технологічного процесу 

 

1.3.1 Вибір технологічних баз і обґрунтування прийнятої схеми базування 

 На основі креслень фланців та типового описаного технологічного потоку 

вибирається фундамент технологічного процесу та формується детальний шлях 

обробки. Необхідно мінімізувати кількість операцій, установ та переходів.  
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Операція 005. Фрезерна 

 

Заготівля встановлюється в патроні індексної головки Ø80 

(горизонтально), кінець Ø80 використовується як кріпильне сидіння для 

забезпечення трьох опорних точок, а зовнішня поверхня Ø80 

використовується як напрямне сидіння для забезпечення двох опорних 

точок.Фрезерувати деталь набором фрез витримуючи розміри 110 і 135. 

 

Схема базування при операції 005 

 

Операція 010: Токарна 

Заготівля встановлюється у поворотний трищелевий патрон діаметром Ø80. 

Кінець Ø80 використовується як кріпильне сидіння і забезпечує три опорні 

точки. Зовнішня поверхня Ø80 є напрямним сидінням і забезпечує дві 

опорні точки . 

1. Точити Ø135;  

2. Підрізати торець Ø135; 

3. Зняти фаску 3х45°. 
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Схема базування для операції 010 

 

Операція 015: Токарна 

. Заготівля закріплена на патроні з трьома щелепами токарного верстата, 

обробленого в Ø135. Кінець Ø135 використовується як кріпильне сидіння 

та забезпечує три опорні точки. Зовнішня поверхня Ø135 є напрямним 

сидінням і забезпечує дві опорні точки.  

1. Точити Ø80 начорно, начисто; 

2. Підрізати торці Ø135, Ø80; 

3. Точити Ø60Н7 начорно, напів-начисто, начисто. 

 

Схема базування для операції 015 

 

Операція 020: Вертикально-свердлильна 
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 Заготівля встановлюється на верстаку верстата лещатами, а кінець 

деталі використовується як кріпильна основа і забезпечує три опорні точки. 

Одна сторона основи деталі використовується як напрямна основа і 

забезпечує дві опорні точки, а інша сторона використовується як опорна 

основа і забезпечує одну точку опори. 

1. Свердлити 4 отвори Ø16Н7. 

2. Зенкерувати 4 отвори Ø16Н7. 

3. Розгорнути начорно 4 отвори Ø16Н7. 

4. Розгорнути начисто 4 отвори Ø16Н7. 

 

Схема базування для операції 020 

 

1.3.2. Вибір обладнання, верстатних пристроїв, різальних 

та вимірювальних інструментів 

 

Вибір моделі обладнання, визначення швидкості та подачі здійснюється 

відповідно до рекомендацій. Середнє виробництво вибирає високоефективне 

спеціальне обладнання загального призначення, звертає увагу на відповідність 
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основних розмірів робочих частин верстата загальним розмірам заготовки та 

досягає необхідної точності та використовує мінімальну кількість різної машини 

моделі. Для обробки використовуйте стандартні інструменти. 

  

Операція 005. Фрезерна 

Виконаний на вертикальному консольному фрезерному верстаті 6P13, 

фрезерний верстат призначений для виконання різних фрезерних, свердлильних і 

свердлильних робіт при обробці деталей будь-якої форми сталі, чавуну, 

кольорових металів, їх сплавів та інших матеріалів. 

 Розміри столу, мм: 1600x400; 

 Переміщення столу, мм: поздовжнє поперечне (Y) 400; вертикальне 

(Z) 430; (X) 1000; 

 Відстань від осі горизонтального (торця вертикального) шпинделя до 

робочої поверхні стола, мм: 70-500; 

 Межі частот обертання основного шпинделя, хв-1: 31,5-1600; 

 Діапазон подач столу, мм / хв: 

  - поздовжнє (X) 12,5-1600; 

  - поперечне (Y) 12,5-1600; 

  - вертикальне (Z) 4,1-530; 

 Максимальна вага оброблюваних деталей (з обладнанням), кг 630; 

 Потужність двигуна шпинделя, кВт: 11; 

Конічність шпинделя відповідає ГОСТ 30064-93 N50; 

 Розміри машини, мм: довжина 2570; ширина 2252; висота 2430; 

 Маса верстата з електроустаткуванням, кг: 4300. 
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Операції 010, 015. Токарна 

 Він виконується на викрутці токарного верстата 16К20 і має такі 

характеристики: максимальний діаметр обробки над рамою-400 мм, відстань між 

центрами-710; 1000; 1400; 2000 мм, максимальний розмір заготовки над 

штангенциркулем- 220 мм, максимальний діаметр заготовки -50 мм, число 

оборотів шпинделя -24, частота обертання шпинделя -12,5… 1600, кінець 

шпинделя 1-6К Згідно з ГОСТ 12595-72, максимальний перетин інструменту 

штангенциркуля становить 25 * 25 мм, рівень подачі: поздовжній -22, поперечний 

24. Подача на оборот шпинделя: поздовжній-0,05 ... 2,8 мм / об., Поперечний-

0,025 ... 1,4 мм / об / хв, потужність двигуна-10 кВт , розмір верстата-мм, категорія 

складності обслуговування-19. 

 

Операція 020. Вертикально-свердлильна 

 

Свердління отворів виконують на вертикально–свердлильному верстаті 

моделі 2Н125 з наступними характеристиками: розмір столу 250х320 мм; отвір в 

шпинделі конус Морзе №4. Шпиндель станка має 21 ступінь швидкості 

обертання: : 25; 31.5; 40; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 800; 1000; 

1250; 1600; 2000; 2500 об/хв. Найбільше зусилля подачі Р = 1250 кг; найбільший 

крутний момент М = 35,5 кг; потужність електродвигуна N = 3 кВт; ефективна 

потужність Nэ=0,8*3 = 2,4 кВт. Використовують одномісний кондуктор з ручним 

затисканням заготовки. Для свердління застосовують свердла спіральні із 

швидкорізальної сталі Р6М5 з нормальним конічним хвостовиком відповідно до 

ГОСТ 110903–77. 

 

025. Контрольна 

 Контролювати усі розміри згідно з кресленням. Виконати перевірку 

правильності обробки найбільш відповідальних поверхонь деталі, виконується на 

контрольному столі. 
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1.4 Розробка операційного технологічного процесу 

 

1.4.1 Визначення припусків на механічну обробку 

 

Обробка отвору Ø16H7+0,018 

 

Технологічний процес обробки складається із наступних операцій: 

свердління, зенкерування, розгортання начорно та начисто. 

Розрахунок припусків на обробку приведений у таблиці, у якій послідовно 

записується технологічний маршрут обробки отвору і всі значення елементів 

припуску.  

Значення що характеризують якість поверхні після кожної операції обробки 

отвору приймаємо: 

˗ свердління Rz1=40 мкм, h1=60 мкм; 

˗ зенкерування Rz2=30 мкм, h1=40 мкм; 

˗ розгортання начорно Rz3=10 мкм, h3=25 мкм; 

˗ розгортання начисто Rz4=5 мкм, h4=10 мкм. 

Мінімальний припуск на обробку отвору: 

  2 2

min 11
2i i yii

z Rz h  
     
 

, 

де 1iRz  – висота нерівностей профілю на попередньому переході; 1ih  – глибина 

дефектного поверхневого слою на попередньому  переході; 1 i  – сумарне 

відхилення розташування поверхні; yi  – похибка установки заготовки на 

переході, що виконується. 

Сумарне значення просторових відхилень для свердління: 

       
2 2 2 2

0,3 135 0,3 20 41З кор k kl b              . 

Залишкове просторове відхилення після: 

˗ зенкерування: 1 0,06 0,06 41 2,46З       мкм. 

˗ чорнового розвертання: 1 0,05 0,05 2,46 0,12З       мкм. 
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Визначаємо похибку установки при зенкеруванні за формулою: 

22
1 зб

  20 200 200   мкм, 

де  похибка базування при обробці заготовки у тисках 0
б
 ; 

 похибка закріплення в тисках для заготовки 300
з
   мкм.  

Тоді похибка установки при чорновому розвертанні: 

1
0,06 0,06 300 18

2
       мкм. 

Кінцева похибка установки при чистовому розвертанні: 

0,05 0,05 18 0,9
3 2
      мкм. 

На основі отриманих даних проводимо розрахунок мінімальних значень 

міжопераційних припусків: 

– зенкерування:  min

2 22 2 40 60 41 300 806iZ        мкм; 

– чорнове розвертання:  min

2 22 2 30 40 2,46 18 176iZ        мкм; 

 – чистове розвертання:  min

2 22 2 10 25 0,12 0,9 72iZ        мкм. 

Розрахунковий розмір dр: 

– для зенкерування 
1

16,018 0,072 15,946рd    мм; 

 – для чорнового розвертання 2 15,946 0,176 15,77рd    мм. 

 – для чистового розвертання 3 15,77 0,806 14,964рd    мм. 

Значення допусків Td кожного переходу приймаємо за справочними 

вказівками у відповідності із квалітетом виду обробки: 

 – для чистового розвертання значення 
1

18dT  мкм;  

 – для чорнового розвертання 
2

27dT   мкм;  

– для зенкування 
3

70dT  мкм; 

– для свердління 
4

180dT  мкм. 

Граничні розміри по переходах: 
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˗ для чистового розвертання: 

1max 16,018d  мм, 
1 1 1min max 16,018 0,018 16dd d T     мм; 

˗ для чорнового розвертання: 

2max 15,946d  мм, 
2 2 2min max 15,946 0,027 15,919dd d T     мм; 

˗ для зенкерування: 

3max 15,77d  мм, 
3 3 3min max 15,77 0,070 15,7dd d T     мм; 

 

˗ для свердління: 

4max 14,964d  мм, 
4 4 4min max 14,964 0,18 14,784dd d T     мм. 

Мінімальні і максимальні граничні розміри припусків: 

˗ для чистового розвертання: 

1 21min max max2 16,018 15,946 0,072 72гранZ d d мм мкм      ; 

1 21max min min2 16 15,919 0,081 81гранZ d d мм мкм      ; 

˗ для чорнового розвертання: 

2 32min max max2 15,946 15,77 0,176 176гранZ d d мм мкм      ; 

2 32max min min2 15,919 15,7 0,219 219гранZ d d мм мкм      ; 

˗ для зенкерування: 

3 43min max max2 15,77 14,964 0,806 806гранZ d d мм мкм      ; 

3 43max min min2 15,7 14,784 0,915 915гранZ d d мм мкм      ; 

Всі результати приведених розрахунків зведені у таблиці, після таблиці 

наведена схема розташування проміжних припусків і допусків. 
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Таблиця 1. Припуски і допуски на обробку отвору Ø16H7+0,018 

Те

хнологічн

і 

переходи 

обробки 

отвору 

Ø16H7+0,

018 

 

Елементи 

припуску, мкм 

Р
о
зр

ах
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н

к
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и

й
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переходах, мм 

Граничні 

значення 

припусків, мкм 

  i   
D
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Рис.3. Схема розташування припусків і допусків на обробку отвору Ø16H7+0,018 
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Перевірка правильності розрахунків: 

1max 1min2 2гран гранZ Z  = 
2 1d dT T ; 81 72 27 18 9     мкм, 

2max 2min2 2гран гранZ Z  = 
3 2d dT T ; 219 176 70 27 43    мкм, 

3max 3min2 2гран гранZ Z  = 
4 3d dT T ; 915 805 180 70 110    мкм  

– отже, розрахунки виконані вірно. 

 

1.4.2 Визначення режимів різання 

 

Свердління отвору Ø16H7+0,018 

1. Глибина різання 
1t : 

1 0,5 16 0,5 8t D     мм; 

2. Подача iS , приймаємо максимально допустимою по міцності: 

1 0,33S  мм/об; 

3. Швидкість різання iV  визначається за формулою: 

Kv
sT

DCv
V

ym

q

i



 , 

де  T – період стійкості інструменту;  приймаємо Т = 50 хв; 

 Cv , m , q  і y  – коефіцієнти, що залежать від типу обробки; для свердління 

свердлом із швидкорізальної сталі Cv =9,8 , q =0,4, y =0,5, m = 0,2; 

 vK  – загальний поправочний коефіцієнт на швидкість різання: 

lvvMvv KKKK  и  , 

де  MvK – коефіцієнт, враховуючий вплив матеріалу заготовки, 

48,1
600

750
1

750
75,1






















vn

в

ГMv КK


 

, де ГК = 1; vn  = 1,75;

 

 vKи коефіцієнт, враховуючий матеріал інструмента, .1и vK  

 lvK  – коефіцієнт, враховуючий глибину різання, 1lvK  

.48,11148,1 vK  

Остаточно, швидкість різання:  
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0,4

1 0,2 0,5

9,8 16
1,48 35

50 0,33
V


  


.м

хв  

4. Обертаючий момент крM і осьову силу OP  розраховуємо за формулами:  

p

yq

Mкр KsDCM 10 , 

де 
MC =0,0345, q=2, y=0,8; 

p

yq

pO KsDCP 10  

де pC =68, q=1, y=0,7. 

 pK  – коефіцієнт, що враховує фактичні умови обробки, у даному випадку 

 залежить лише від матеріалу оброблюваної заготовки і визначається як: 

.62,0
750

600

750

35,0

75,0




















n

в
мрp KK



 

Остаточно: 

2 0,810 0,0345 16 0,33 0,62 22,6крM       Нм; 

1 0,710 68 16 0,33 0,62 3104OP       Н. 

5. Частота обертання інструменту: 

1000 1000 35
696

3,14 16

V
n

D

 
  

 
об/хв, 

приймаємо n = 650 об/хв. 

6. Потужність обробки N : 

9750

nM
N

кр 


22,6 650
1,5

9750


  кВт. 

 Потужність обробки значно менша за ефективну потужність верстата. 

 

1.4.3 Визначення норм часу 

Технічна норма часу на обробку заготовки є одним з основних параметрів 

для розрахунку вартості деталі, що виготовляється, числа виробничого 

обладнання, заробітної плати робітників і планування виробництва. 

У крупносерійному і масовому виробництві загальна норма часу (хв) на 

механічну обробку однієї заготовки: 
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ототвош ТТТТT  .. , 

 де  То - основний технологічний час, хв; 

 Тв - допоміжний час, хв;   

 Тт.о - час на обслуговування робочого місця, хв;  

 Тот - час на відпочинок, хв. 

Основний технологічний час (приблизно) розраховується за відомими 

залежностями за допомогою справочних матеріалів. Допоміжний час на 

обробку заготовки залежить від ступеня механізації, маси заготовки і т.д. Його 

визначають за нормативними таблицями чи на основі хронометражу. Сума 

основного технологічного і допоміжного часу називається оперативним 

часом.Час на технічне обслуговування і час на відпочинок визначається у 

відсотках від оперативного часу за довідковими нормативним таблицями. При 

розрахунку приймаємо:  ).(04,0...03,0)( .. воoтот ТТТТ   

Всі технологічні операції відносять до певних кваліфікаційних розрядів 

згідно тарифно-кваліфікаційного довідника, який являє собою перелік 

характерних робіт і вимог, що пред'являються до робочих певного тарифного 

розряду в залежності від складності та точності робіт , умов праці та потрібних 

для виконання цих робіт знань і практичних навичок. У машинобудуванні 

прийнята шестирозрядна система тарифікації робіт . 

За наведеними вище формулами розраховуємо технічні норми часу на 

деякі операції технологічного процесу. 

Розрахунок норм часу на свердління отвору Ø16H7+0,018 

  То = 0,00052·d·L=0,00052∙16∙20 = 0,17 хв;  

Тв = 0,5 хв; 

 . .( ) 0,03...0,04 ( ) 0,04 0,17 0,5 0,027т о oт о вТ Т Т Т         хв; 

. . 0,17 0,5 0,027 0,697ш о в т о отT Т Т Т Т         хв. 
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ВИСНОВКИ 

 У процесі розробки технологічного процесу виготовлення фланця було 

виконано наступне: 

 – розглянуто службове призначення фланця і його конструктивні 

особливості; 

 – проаналізовано технологічність фланця та його заготовки; 

 – складено орієнтовний план обробки поверхонь фланця, визначено тип 

виробництва; 

 – вибрано спосіб виготовлення заготовки; 

 – розроблено маршрут виготовлення фланця; 

 – підібрано моделі металорізальних верстатів, пристрої та інструменти; 

 – розраховано припуски, режими різання та норми часу на виконання 

однієї операції; 

 – заповнені маршрутна карта (МК), операційна карта (ОК) та карта ескізів 

(КЕ). 

 – виконані креслення деталі та заготовки, креслення операційного 

технологічного процесу. 
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ДОДАТКИ 

  



№ 
п/п 

Предмет пошуку Країна видачі вид і 
номер документа 

Мета заявленного технологічного рішення і спосіб 
його виконання 
 

1 ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА 
УДАРНО-
РАЗДАВЛИВАЮЩЕГО 
ДЕЙСТВИЯ С ВЫСОКОЙ 
СТЕПЕНЬЮ ДРОБЛЕНИЯ 

РФ , патент 2 539 505 
Кл. B02C 1/02 
(2006.01) 
Петухов Александр 
Николаевич 
Желобков Павел 
Сергеевич, Пименова 
Юлия Александровна  

Изобретение относится к горному делу, 
переработке и обогащению полезных ископаемых 
и может быть использовано в горнорудной и 
строительной промышленности при дроблении 
исходного материала. Изобретение увеличивает 
эффективность дробления очень прочных и 
абразивных материалов без увеличения мощности 
электродвигателя. 

2 ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛЬНАЯ 
МАШИНА СО 
ВЗАИМОПОДВИЖНЫМИ 
ЩЕКАМИ 

РФ,патент 2 538 108 
Кл. B02C 1/02 
(2006.01) 
Дворников Леонид 
Трофимович 
Чашников Дмитрий 
Олегович 
Юдин Никита 
Денисович 

Щековая дробильная машина со 
взаимоподвижными щеками предназначена для 
дробления горных пород. Применение в работе 
дробилки только подвижных щек позволяет 
направить все давление, которое испытывает 
упорная щека, в пользу разрушающего 
воздействия. 

3 Вибрационная щёковая 
дробилка 

РФ.патент 2 344 878 
Кл. B02C 1/02 
(2006.01) 
Гаврилов Юрий 
Александрович 
Загривный Эдуард 
Анатольевич 
Стародед Сергей 
Сергеевич 

 

Изобретение относится к щековым дробилкам, в 
частности к вибрационным щековым 
дробилкам. Оно может быть использовано для 
дробления руд и нерудных материалов в 
горной, горно-обогатительной, строительной и 
других отраслях промышленности. 
Изобретение позволяет повысить ресурсы 
работы узлов дробилки, сократить 
энергоемкость процесса дробления, повысить 
производительность и КПД щековой дробилки. 6 
ил. 

4 ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА РФ. Патент 2 318 598 
Кл. В02С 1/02 
(2006.01) 
Чертанов Олег 
Владимирович 
Фирсов Анатолий 
Владимирович 

Изобретение относится к щековым дробилкам и 
может быть использовано в строительной, 
металлургической и других отраслях 
промышленности. Изобретение повышает 
надежность работы дробилки и качество 
дробления материала. 

5 УСТРОЙСТВО 
НАТЯЖЕНИЯ ПРУЖИНЫ, 
ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА 

РФ. Патент 2 664 831 
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(2006.01) 
ЙОКИРАНТА Юкка 
РИККОНЕН Алекси 

Группа изобретений относится к щековой 
дробилке, а именно к натяжению пружины, 
нагружающей соединительный стержень в ней. 
Обеспечивается повышение эффективности работы 
щековой дробилки 

6 Щековая дробилка РФ. Патент 2 704 267 
Кл. В02С 1/02 
(2006.01) 
Коноплев Василий 
Иванович 
Воробьев Алексей 
Владимирович 
Аленичев Глеб 
Александрович 

Изобретение относится к дроблению руд, твердых 
материалов, а именно, к щековым дробилкам и 
может быть применено в горнорудной, 
химической, металлургической и других областях 
промышленности. 
Использование изобретения позволит повысить 
надежность работы дробилки. 



7 ДРОБИЛКА ДЛЯ 
ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ 
КУСКОВЫХ ГОРНЫХ 
ПОРОД 

РФ. Патент 2 653 874 
Кл. В02С 1/02 
(2006.01) 
Шегельман Илья 
Романович 
Васильев Алексей 
Сергеевич 
Щукин Павел 
Олегович 
Аминов Владимир 
Нигматович 
Каменева Елена 
Евгеньевна 

Изобретение относится к устройствам для 
дробления и измельчения материалов и может 
быть использовано в горнорудной и других 
отраслях промышленности для дробления 
крупнокусковых и среднекусковых горных пород. 
В дробилке обеспечивается снижение 
необходимых для дробления усилий. 

 



Удосконалення рухомої щоки щокової дробарки 
 

Данильчук М.О. студент, Лелека С.В., к.т.н. 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ 
 

Запропоновано удосконалені конструкції щік щокової дробарки, які забезпечують 

високі контактні напруження, що діють на подрібнюваний матеріал з боку плоскої робочої 

поверхні щоки, під час його просування в камері дроблення. 

Щокові дробарки – це універсальні машини для дроблення матеріалів. 

Застосовується для дроблення гірських порід будь-якої міцності шлаків, а так само деякий 

металевих матеріалів. 

Запропоновано дробарку з установкою розпірних плит на шатуні вершиною кута 

розпирання вгору [1]. Така установка розпірних плит сприяє збільшенню розчавлюючого 

тиску у верхній камері, так як воно створюється не тільки енергією електродвигуна, а й 

падаючою вниз масою шатуна і розпірних плит. 
 

 
Рис. 1. Схема щокової дробарки зі складним хитанням щоки 

Модернізована дробарка працює в такий спосіб. Вихідний матеріал подається через 

завантажувальний отвір 16 у верхню камеру крупного дроблення. Рухома щока 2 

приводиться в рух, отримуючи зусилля від ексцентрикового механізму, до складу якого 

входить маховик 4, шатун 3 і розпірні плити 5 і 6. Маховик отримує обертальний рух від 

електродвигуна 12 через клинопасову передачу 13. При русі шатуна 3 вгору, кут між 

розпірні плитами 5 і 6 зменшується, і розпірна плита 5 з великим зусиллям відтягує верхній 

кінець рухомої щоки від не рухомої. У цей момент нижній кінець рухомої щоки 

зближується з нерухомою щокою і відбувається дрібне дроблення в нижній камері за 

способом роздавлювання матеріалу. При цьому зусилля роздавлювання буде 

максимальним, так як використовується важіль, утворений довжиною рухомий щоки вище 

осі підвісу. Чим більше буде ця довжина, тим більше буде створюватися тиск на дроблений 

матеріал. Це є перевагою дробарки, яке дозволяє подолати масштабний фактор. Сутність 

масштабного фактору полягає в тому, що питома міцність шматків з їх зменшенням 

збільшується. А так як в нижній камері розмір шматків буде менше приблизно в 5 разів, ніж 

у верхній, то в нижній камері необхідно створити більш роздавлюючий тиск, ніж у верхній 

камері. При русі шатуна 3 вниз, кут між розпірними плитами збільшується до 170°, а шатун 

4 створює тиск на розпірні плити 5 і 6. Розпірна плита 6 впирається в нерухому станину і 

не може рухатися в горизонтальній площині. Розпірна плита 5 впирається в верхній кінець 

рухомий щоки 2 і, рухаючись в горизонтальній площині в бік нерухомої щоки з великим 

зусиллям, зближує рухому щоку з нерухомою. У момент зближення дроблячих щік у 

верхній камері відбувається велике дроблення матеріалу за способом роздавлювання. У цей 



момент в нижній камері відбувається вивантаження подрібненого матеріалу, так як нижній 

кінець рухомої щоки віддалиться від нерухомої. 

Для підтвердження працездатності даної щоки, було проведено числове 

моделювання базової та модернізованої конструкцій машини, а саме розроблено їх 3D-

моделі та виконано розрахунки на міцність в системі ANSYS від матеріалу, що 

перероблюється. Матеріал шік розроблений зі Structural steel, а для шматків вугілля було 

розроблено свій матеріал з характеристиками вугілля, а саме антрациту, сила що була 

прикладена на щоку 50 MПа. Розрахунки доводять те що вугілля буде руйнуватися без 

деформації щік, це доводить що розглянута модернізована конструкція є працездатною. 
 

 
Рис. 2. Розрахунки в системі ANSYS дроблення нижніх шматків вугілля 

 

 

 
Рис. 3. Розрахунки в системі ANSYS дроблення верхніх шматків вугілля 

 

Таким чином запропоновану модернізацію можна використовувати для покращення 

характеристик щокової дробарки. 
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