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Реферат 

Дипломний проєкт бакалавра на тему: «Транспортер гвинтовий з 

модернізацією шнека». Виконавець – студ. групи ЛУ-71 Козік Д.О., керівник – 

доцент – Сідоров Д.Е.  

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

частина має 3 розділи і додатки., загальний обсяг – 70с.. Графічна частина 

містить 6 креслень (загальний обсяг – п’ять  листів креслень формату А1, і  один 

плакат із результатами розрахунків). 

Об’єкт розробки: у даному дипломному проєкті запропоновано рішення 

основних проблем гвинтового транспортера, таких як забивання шнеку 

матеріалом через його злипання й недолік у довжині шнеку та його 

транспортування. На обидві проблеми запропонованно модернізацію та 

прораховано їх працездатність. 

Також був прописанний повний процес виробництва однієї з основних 

деталей модернізації, розрахований один з прижемних елементів для 

фінального етапу виробництва.  
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Abstract 

Bachelor's thesis project on the topic: "Screw conveyor with auger 

modernization". Performer - student. group LU-71 Kozik D.O., head – associate 

professor – Sidorov D.E. 

Thesis project (DP) includes text and graphic parts. The text part has 3 sections 

and appendices, the total volume is 70 pages.. The graphic part contains 6 drawings 

(the total volume is five sheets of drawings in A1 format, and one poster with the 

results of calculations). 

Object of development – in this diploma project offers a solution to the main 

problems of the screw conveyor, such as clogging of the auger with material due to 

its adhesion and the second disadvantage in the length of the auger and its 

transportation. Modernization is proposed for both problems and their efficiency is 

calculated. 

The full production process of one of the main details of modernization was 

also prescribed, one of the clamping elements for the final stage of production was 

calculated. 
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Перелік позначень  

D – діаметр валу шнека; 

H – висота підняття вантажу;  

N0 − потужність на валу гвинта; 

Lг – горизонтальна проєкція довжини шнека; 

H – висота підйому вантажу; 

 – коефіцієнт супротиву; 

R – коефіцієнт, що враховує характер переміщення гвинта;  

gк  – маса рухомих частин конвеєра; 

в − коефіцієнт супротиву підшипника кочення; 

K – коефіцієнт запуску; 

 –  ККД привода; 

d – діаметр осердя; 


cт

 – густина сталі; 

Lp – довжина робочої частини; 

g – гравітаційна стала;  

r – радіус осердя шнека; 

G – маса черв’яка; 

Wx – осьовий момент опору; 

Mmax – максимальний згинальний момент від власної ваги (у місці початку 

нарізки); 

q – розподілене навантаження від власної ваги черв’яка; 

σcт – напруженість; 

Wp – полярний момент опору; 

τ – дотичні напруження; 

nσ – коефіцієнт запасу міцності під час циклічного навантаження; 

σ–1 – допустиме напруження під час циклічного навантаження;  

σа – амплітуда змінення; 

σтах – найбільше напруження від дії згинального моменту; 

(kσ)d – ефективний коефіцієнт концентрації напружень; 
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kσ – коефіцієнт концентрації напружень; 

D = d – номінальний діаметр різьби;   

P – крок різьби; 

d2– номінальний середній діаметр зовнішньої різьби; 

D1 − номінальний внутрішній діаметр внутрішньої різьби; 

d1.2– номінальний внутрішній діаметр зовнішньої різьби; 

d3 − номінальний внутрішній діаметр зовнішньої різьби по дну впадини; 

F – число робочих днів у році;  

N – норма випуску деталей за рік ;  

t – чисельність днів, на які необхідно мати заділ; 

n – міру партії деталей;  

Fтр.у – сила тертя елемента, який встановлюють;  

Fтр.з – сила тертя затискного елемента;  

d – діаметр заготовки;  

n – частота обертання;  

P – потужність;  

K – коефіцієнт тертя;  

a – кут призми;  

fу, fз – коефіцієнти тертя елемента, який встановлюють, та затискного 

елемента, відповідно;  

𝑀 – крутний момент; 

𝑄 – проміжна сила. 
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1.1.1.1.1.1  

Вступ 

У даному дипломному проєкті ми розглядаємо шнековий транспортер, 

знайомимось з його видами та способами використання. Окрім цього, 

пропонується розв'язання проблем і недоліків даного транспортера 

модернізацією. Обґрунтовується її працездатність, економічна вигідність та 

корисність у виробництві. 

Також прописаний процес виготовлення секції вала шнека для подальшого 

виробництва. 
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1 Опис і склад гвинтових конвеєрів 

Винахід належить до шнекових транспортерів для твердих матеріалів: 

сипучих, волокнистих й інших матеріалів, і може бути використаним в нафто- та 

гірничодобувній промисловості, а також в сільському господарстві та різних 

областях техніки, де транспортування твердих матеріалів здійснюється в 

трубчастих кожухах. Шнековий транспортер містить транспортувальний канал 

із входом і виходом, рухомий шнек та двигун. Вхід каналу сполучений із 

виходом завантажувального бункера. Рухомий шнек з'єднаний з валом, що 

обертається через гнучку пружну підвіску. Підвіска має регулятор жорсткості, 

закріплений на опорі. Рухомий шнек може з'єднуватися з двигуном як 

безпосередньо, так і через додаткову гнучку пружну підвіску. 

Конвеєр шнековий (гвинтовий) – частина елементів установки, яка 

використовується, в цьому випадку, для транспортування торфу. 

Сам живильник складається з обертового гвинта спіральної форми, його 

призначення – динаміка матеріалу, що перебуває в корпусі конвеєра, а саме: між 

корпусом і гвинтом. Сам транспортер має доволі негабаритні розміри, але при 

тому – достатньо великий коефіцієнт корисної дії, та завдяки цьому такий 

конвеєр став одним з найбільш економічних на ринку.  

Склад конвеєра, як правило, однаковий на різних підприємствах, зокрема: 

корпус, гвинт, впускні та випускні патрубки, підшипники опори та ковзання, 

редуктор, монтажні фланці, і двигун, який, в переважній більшості випадків, 

працює від електромережі. Він з'єднується з редуктором або системою шківів. 

Корпус зазвичай складається з багатьох частин, щільно з’єднаних 

гвинтами. Така конструкція дозволяє створити більшу довжину з меншими 

витратами. Найпоширеніша форма конструкції корпусу – циліндрична, а 

матеріал, з якого його виготовляють, – нержавіюча або вуглецева сталь. 
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1.1.1.1.1.1  

Рис. 1.1 Схема гвинтового конвеєра 

1 – двигун; 2 – муфта; 3 – редуктор; 4 – підшипник; 5 – вал з гвинтом;  

6 – опора; 7 – завантажувальний патрубок; 8 – задній підшипник;  

9 – розвантажувальний пристрій. 

Важливим елементом розробленої конструкції є механізм регулювання 

натягу гнучкої пружної підвіски. Регулювання натягу здебільшого виконують 

шляхом обертання різьбової втулки в напрямку за годинниковою або проти 

годинникової стрілки. При мінімальному натягу гнучкої пружної підвіски 

відхилення осі шнека від початкового положення досягає максимального 

значення, і навпаки: максимальний натяг гнучкої пружної підвіски дає 

мінімальне відхилення шнека. [1]Цей механізм дозволяє налаштовувати натяг 

гнучкої пружної підвіски для конкретного значення обертального моменту 

двигуна, геометричних параметрів шнека і фізичних властивостей матеріалу, що 

транспортується, для того, щоб забезпечити надійне подолання утворюваних 

пробок. Даний механізм дозволяє транспортувати матеріали з різними 

механічними властивостями без забивання транспортувального каналу при 

незмінній конструкції пристрою. [2] Крім описаного вище механізму 

регулювання натягу можуть бути використані будь-які інші пристрої, наприклад, 

важелі кулачкового та інших типів. 

Гвинтовий транспортер використовується для горизонтального та 

вертикального переміщення пилових та порошкових, зернистих та подібних 
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видів вантажу на відстань до 60 метрів з продуктивністю до 100 т/год. Гвинтові 

транспортери не рекомендується використовувати для липких, сильно 

ущільнених та абразивних матеріалів.  
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1.1 Типи гвинтових конвеєрів та гвинтів 

Конвеєри бувають тихохідними та швидкохідними.  

У тихохідних транспортерах вантаж знаходиться лише у нижній частині 

жолоба та переміщується вздовж нього аналогічно переміщенню гвинта. 

Тихохідні транспортери використовують для горизонтального транспортування 

та транспортування під кутом. При цьому кут нахилу не повинен перевищувати 

кут природного косу вантажу, що транспортується.  

Транспортери бувають: нахилені або горизонтальні, зі змінним діаметром 

гвинта та без, з постійним або змінним кроком гвинта, з одно- або двозахідним 

гвинтом, з різними напрямами гвинта або комбінованим. 

Також транспортери існують: з суцільним гвинтом – для дрібнозернистих 

матеріалів, стрічкові – для переміщення дрібно шматкових вантажів, фасонні – 

для транспортування тістоподібних матеріалів, лопатеві – для інтенсивного 

транспортування тістоподібного вантажу.  

Гвинти виготовляють зі сталі 4-8 мм.  

 

Рис. 1.2 Гвинти гвинтових транспортерів 

а – суцільний; б – лопатевий; в – стрічковий; г – фасонний. 

Гвинти шнека, що створюють гвинтову поверхню, зазвичай виготовляють 

з окремих частин зрізаних залізних шайб, яким штампуванням надають гвинтову 

поверхню. [4] Окремі частини зварюють між собою, а потім з’єднують цю 

конструкцію з валом. У різних випадках для транспортування абразивних 

матеріалів використовують шнеки, у яких лопоті відлиті з чавуну. Окремі 
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трубки, відлиті разом з витками, одягаються на вал. Вони з’єднуються між собою 

за методом виступів на трубках. Але на практиці частіше застосовують сталеві 

шнеки через те, що чавунні шнеки самі по собі дуже важкі й тим самим дорожчі, 

ніж сталеві. 

Стандартний діаметр гвинта – 0,1-0,8 м. Витки гвинта закріплюють на 

сталевій трубці валу, з’єднаною з різних секцій довжиною 2-4 м, що сполучені 

між собою через проміжні підвісні підшипники, закріплені на кришці жолоба. 

Кінцевими опорами валу служать підшипники, розташовані над торцевими 

стінками жолоба. 

1.2 Переваги та недоліки 

Переваги:  

1. Нескладність конструкції та простота технічного догляду. 

2. Відносно малі розміри порівняно з альтернативними 

транспортувальними машинами з однаковою продуктивністю. 

3. Вправність посереднього розвантаження. 

4. Герметичність.  

Недоліки:  

1. Суттєве стирання і роздроблення матеріалу. 

2. Велика питома витрата енергії. 

3. Підвищене зношування жолоба та гвинта. 

4. Чутливість до перевантажень. 

На сьогодні шнекові транспортери класифікуються за типом: 

1) розміру спіралі,  

2) конструктивними особливостями гвинта;  

3) змінності кроку;  

4) особливостей корпусу. 
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2 Технологічна лінія 

Технологічна лінія фасовки, брикетування та виготовлення торфяних 

таблеток в оболонці 

 

Склад лінії: 

Ділянка підготовки: 

1. Дробарка торфу.  

2. Грохот вібраційний. 

3. Сушилка барабанна. 

4. Змішувач. 

5. Бункер механізований. 

6. Стрічковий транспортер. 

7. Шнековий транспортер. 

Ділянка виготовлення таблеток:  

8. Установка для виготовлення торф’яних порожніх стаканчиків.  

9. Установка для пресування торф’яних таблеток в оболонці. 
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Призначення  

Комплекс обладнання призначений для випуску органічних добрив у 

зибкому вигляді сировини для виробництва таблетованих торф’яних добрив. 

Розрахункова продуктивність – 150 т/день по готовій продукції. Сировина, торф, 

вологості не більше, ніж 50% поступає в дробарку, далі завдяки грохоту 

потрапляє в барабанно-сушильну піч, звідки продукт у підсушеному вигляді 

переміщається на змішання з добавками. Після змішувача продукт поступає в 

механізований бункер, а за бункером потрапляє на стрічковий конвеєр. Далі – на 

шнековий транспортер для наступного переміщення для виготовлення 

торф’яних таблеток з подальшим пресуванням. [7] 

Технічні характеристики: 

 продуктивність – 150 т/день; 

 необхідна вологість торфу – до 50%.  
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3 Технічні характеристики базової машини 

Довжина шнеку L = 4 м  

Висота підйому вантажу H = 2 м  

Кут нахилу а = 30  

Шурена шнеку J = 400 мм  

Довжина робочої частини L1 = 3600 

Коефіцієнт наповнення жолоба ε = 0,3-0,45; 

Частота обертання гвинта 50-120 об / хв. 

Електродвигун АИР80В6 

 потужність 1,1 кВт; 

 частота 50 Гц. 

 

Рис. 1.3 Загальний вигляд базового шнекового транспортера 

1 – гвинт шнека 
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4 Патентно-літературний огляд з метою модернізації шнеку  

У патенті [13] описується шнековий пневматичний транспортер. 

Корисна модель відноситься до галузі піднімально-транспортного 

машинобудування і може мати практичне використання при транспортуванні 

сипких матеріалів на великі дистанції.  

Відомий шнековий пневматичний транспортер складається з рами, на якій 

встановлено електродвигун з регулятором, корпуса транспортера з 

розташованим у ньому гвинтовим живильником, пневмосистеми, під'єднаної до 

центрального отвору, виконаного у шліцьовому валу гвинтового живильника, 

причому шліцьовий вал гвинтового живильника встановлений̆ з можливістю 

кругового переміщення в підшипникових опорах і підтиснутий пружиною, а 

також зв'язаний з пневморозподільником пневмосистеми. 

Мета винаходу – забезпечити більшу продуктивність при переміщенні. 

 

Рис. 1.4 Шнековий пневматичний транспортер 
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У патенті [14] описується шнековий живильник вагового дозатора.  

Даний винахід належить до галузі пакувальної техніки і призначений для 

дозування в'язко пластичних (вершкове масло, маргарин, сир, сиркова маса, 

м'ясний фарш) та пастоподібних (сметана, майонез, кетчуп) харчових продуктів. 

Заявлений шнековий живильник вагового дозатора в'язко-пластичної продукції 

складається з бункера з патрубком та кришкою, ірисового клапана. В бункері з 

патрубком встановлені шнеки точного та грубого дозування. Ірисовий клапан 

встановлений в патрубку. Під кришкою встановлені приводний вузол та 

сервопривід. Під кришкою встановлений додатковий сервопривід. Шнек точного 

дозування встановлений всередину шнека грубого дозування та обидва шнеки 

з'єднані з окремими сервоприводами. Винахід полягає у підвищенні якості та 

продуктивності дозування, швидкості переналагодження, регулюванні величини 

дози та точності дозування. 

 

Рис. 1.5 Шнековий живильник  
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У патенті [15] описується шнековий подавач. 

Шнековий подавач використовується у виробництві мастил для їх 

розпушування і гомогенізації – для надання мастилу однорідної структури та 

подачі мастила до насоса для подальшої розфасовки.  

В основу корисної моделі поставлена задача з розробки такого подавача 

мастила, в якому, шляхом вдосконалення конструкції основних частин подавача, 

забезпечується розпушування мастила та здатність ущільнювати – 

гомогенізувати мастило перед виходом у вивантажувальний патрубок.  

Для вирішення поставленої задачі розроблена нова конструкція шнекового 

подавача, який містить корпус, що має завантажувальний і вивантажувальний 

патрубки, в якому на підшипниках встановлений шнек. 

Шнековий подавач, який містить корпус, що має завантажувальний і 

вивантажувальний патрубки, в якому на підшипниках встановлений шнек, який 

відрізняється тим, що шнек має два перших витки, нарізані у вигляді фрез із 

розведеними зубцями, а крок витків шнека змінний – такий, що убуває від 

завантажувального до вивантажувального патрубка.  

Рис. 1.6 Шнековий подавач 
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У патенті [16] описується шнековий пневматичний секційний подавач. 

Корисна модель відноситься до галузі піднімально-транспортного 

машинобудування і може мати практичне використання при транспортуванні 

сипких матеріалів на значні відстані.  

Відомий шнековий пневматичний транспортер складається з рами, 

електродвигуна з регулятором, транспортера з розташованим у ньому гвинтовим 

живильником, пневмосистеми, шліцьового валу [Патент України на корисну 

модель No 44544, МПК G65B 53/00, Бюл. No 19, 2009 р.]. Найближчий аналог.  

Основний недолік транспортера – недостатня відстань транспортування, 

утворення заторів транспортного матеріалу.  

В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення 

пневмомеханічного секційного транспортера шляхом того, що робочий орган 

транспортера виконаний секційним у вигляді секцій шнека з центральним 

пневматичним каналом і соплами для виходу повітря, причому з'єднання секцій 

між собою і гвинтовим живильником здійснюється за допомогою спеціального 

шланга з пружного матеріалу з великою крутильною жорсткістю, що дозволяє 

розширити технологічні можливості транспортера та покращати процес 

транспортування сипких матеріалів. 

Секція гвинтового живильника встановлена з можливістю кругового 

переміщення в підшипникових опорах і підтиснутий пружиною, а також 

зв'язаний з пневморозподільником пневмосистеми, причому вал гвинтового 

живильника встановлений з можливістю осьового переміщення за допомогою 

кулькового шліцьового з'єднання, причому спіраль гвинтового живильника 

виконана багато західною, а під бункером розміщено пневматичний клапан, який 

відрізняється тим, що робочий орган транспортера виконаний секційним у 

вигляді секцій шнека з центральним пневматичним каналом і соплами для 

виходу повітря, причому з'єднання секцій між собою і гвинтовим живильником 

здійснюється за допомогою спеціального шланга з пружного матеріалу з 

великою крутильною жорсткістю.  
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Рис. 1.7 Секційний шнековий транспортер 
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5 Охорона праці  

Відповідно до закону України «Про охорону праці»,  підприємство 

зобов'язане забезпечити всім працюючим на ньому безпечні та  нешкідливі 

умови праці і несе відповідальність за шкоду, заподіяну їх здоров'ю  та 

працездатності. Забезпечення безпеки праці реалізується як при проектуванні 

технологічних процесів, так і при їх впровадженні. 

Вірно виконані заходи з охорони праці та навколишнього середовища при 

незначних додаткових затратах на них, в порівнянні з витратами на будівництво 

всього об'єкту, надійно захищають його, людей, котрі на ньому працюють, а 

також підвищують експлуатаційні показники при зменшенні шкідливого впливу 

на навколишнє середовище. 

Для подальшого вдосконалення умов праці необхідно покращити якість 

контролю виконанням вимог діючих норм стандартів, правил, інструкцій та 

інших документів з техніки безпеки, що підлягають виконанню в процесі 

проектування. 

Відповідно до теми дипломного проєкту «транспортер гвинтовий з 

модернізацією шнека» в даному випадку розглядається виробництво 

транспортерів. Воно є максимально автоматизованим. Автоматичні системи 

сигналізації та блокувань дозволять вчасно та з найменшими втратами 

передбачати неполадки і запобігати аварійним ситуаціям, аваріям. 

Технічне завдання дипломного проєкту передбачає розрахунок гвинтового 

транспортера. Контроль параметрів технологічного процесу здійснює оператор, 

пульт якого знаходиться в операторський. Виробничне приміщенні площею S = 

15 м2 та об'ємом V = 45 м3. 

Шкідливими і небезпечними виробничими факторами при роботі і 

обслуговуванні обладнання являються: 

 ураження електричним струмом; 

 виробниче освітлення; 

 виробничий шум і вібрації; 

 повітря робочої зони; 
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 пожежна небезпека  (надзвичайні ситуації); 

Безпека під час роботи з колоною синтезу: 

Перед початком роботи необхідно перевірити: 

 робоче місце, яке утримується в чистоті та порядку; 

 справність обладнання та його механізмів; 

 наявність та справність огороджень; 

 справність електрообладнання, відсутність пошкоджених зовнішніх 

проводів; 

 наявність та справність заземлення обладнання; 

 справність витяжної вентиляції, підключеної до установки; 

 справну роботу аварійної кнопки, “СТОП” та блокувальних 

пристроїв. 

5.1 Електробезпека 

Широке використання електроенергії в хімічній промисловості зумовлює 

розширення кола осіб, котрі експлуатують обладнання. Тому проблема 

електробезпеки при експлуатації електрообладнання набуває особливого 

значення. 

Устаткування, що розробляється в дипломному проєкті буде знаходитись 

в сухому приміщенні з нормальною температурою і вологістю повітря. 

1. Приміщення операторської з точки зору небезпеки враження людини 

електричним струмом у відповідності з ПУЕ-2017 відноситься до класу 1 (без 

підвищеної небезпеки). Умови, що визначають клас даного приміщення – це 

наявність струмопровідних підлог, перекритів, наявність електродвигунів. 

2. На пульті управління оператора напруга U = 220/380 В, частота f = 50 Гц. 

Напруги, що використовуються в мережі: Для пристроїв автоматизації та 

сигналізації: Струм - перемінний; 

Режим нейтралі – глухо-заземлений. 

Встановлена потужність електродвигунів К=20 кВт, 
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Допустимі відхилення напруги мережі та не стабілізованих джерел 

напруги від 5% до 7%. 

Тип електромереж - трьохфазна чотирьохпровідникова мережа із глухо-

заземленою нейтраллю. 

3. Можливі причини ураження людей електричним струмом: 

 коротке замикання; 

 відсутність або старіння ізоляції; 

 неузгодженні включення/відключення обладнання; 

 порушення наряду-допуску до ремонту електромереж. 

4. Для забезпечення електробезпечності передбачені організаційні і технічні 

заходи: 

– інструктаж і навчання безпечним методам праці; 

– встановлення блокування безпеки та огорожі; 

– встановлення плакатів і знаків безпеки; 

– недоступність елементів установки, що знаходяться під напругою 

(кабелі вкладаємо в полівінілхлоридові труби, піддати захисту: 

недоступність кабелів на висоті hmin = 2,7-3 м, застосування 

огороджувальних пристроїв); 

– ізоляція струмопровідних частин пульта керування ( R0,5 МОм). 

Електрична ізоляція – це шар діалектрика або конструкція, виконана 

з діалектрика, яким покриваються струмопровідні елементи або 

відділяються від інших конструктивних частин; 

– електророзділення мережі за допомогою спеціальних розділюючих 

трансформаторів; 

– рубильники включення замкнені в спеціальних шафах, різні кольори 

пускового та робочого обладнання. - при роботі з 

електроінструментом (u≤42В), застосовуються індивідуальні засоби 

захисту, такі як діелектричні рукавички і калоші, гумові килимки, 

ізольовані підставки (Iк.з.=100А. Що до 1,25−1,4Iном). 



 
 

19 
 

Зм. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

ЛУ71.035186.01-90ПЗ 

1.1.1.1.1.1  

До обслуговування електрообладнання допускаються особи, що склали 

кваліфікаційній комісії іспит з ПУЕ електроустановок будь-якого типу, а також 

пройшли відповідний інструктаж на робочому місці. 

Під час роботи лінії забороняється виконувати ремонт, наладку та 

змащування частин, що рухаються, доторкатись до гарячих та рухомих частин, 

працювати при відкритих щитках та огородженнях; 

В випадку якої-небудь небезпеки або поміченої несправності необхідно 

негайно зупинити установку натисканням аварійної кнопки “СТОП” та 

повідомити про це майстра. 

В аварійному режимі використовується пристрій занулення і захисне 

автоматичне відключення, відповідно до МЕК 364-5-53. 

5.2 Виробниче освітлення 

Виробництво, що розглядається потребує зорової уваги. В операторній 

використовуються лампи денного світла. В приборах використовується 

підсвітлення шкали. 

В цеху використовується змішаний тип освітлення (природне освітлення 

доповнюється штучним). Проєктом передбачене робоче, евакуаційне, аварійне і 

ремонтне освітлення. Тип джерела світла для системи загального освітлення – 

лампа LED, напруга мережі 220 В, потік Ф = 1800 лм, кількістю 5 шт. Ступінь 

захисту лампи для зони П-1-ІР5Х.  Передбачається штучне освітлення у всіх 

приміщеннях і на всіх площадках установки, нормована освітленість повинна 

становити: комбінованого освітлення - 
нор1 200 лкE  , загального освітлення - 

нор2 150 лкE  , фактична становить фак 240 лкE  , що відповідає вимогам ДБН 

В.2.5-28:2018  Вибираємо потрібне нормоване освітлення для комбінованого і 

загального штучного освітлення приміщення цеху. Розглянемо зорову роботу в 

даному виробництві відповідно до норм штучного та природного освітлення 

виробничих приміщен. Характеристика зорової роботи - малої точності, так як 

відбувається періодичне спостереження за ходом технологічного процесу. Вона 
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належить до 5-го розряду зорової роботи. Передбачено бокове природне 

освітлення. Нормування значень коефіцієнта природної освітленості 0.8%. 

5.3 Шум і вібрація 

Джерелами шуму та вібрації в даному виробництві виступають 

електродвигуни насосів з перекачки води по трубопроводу та електродвигуни 

компресорів. Шум класифікується як постійний. Він виникає при роботі насосів 

в процесі перегонки води. Джерело шуму - електродвигун насосу.  Рівень шуму 

– L = 90 - 100 дБА, що не відповідає вимогам. 

Оператор,   що   здійснює   спостереження   за  технологічним   процесом, 

знаходиться    в    операторній, в цьому приміщенні необхідно забезпечити рівень 

шуму згідно регламенту. Для зменшення виробничого шуму передбачено 

проведення наступних заходів: 

– операторська повинна бути виконана цегляною кладкою, 

оштукатуреною з обох сторін ( 15 дБА);L   

– встановлення екранів, за допомогою футеровки корпусів двигунів і 

насосів ( 15 дБА);L   

– своєчасне змащування всіх поверхонь, що труться ( 6 дБА);L   

– своєчасний ремонт всіх механічних вузлів за регламентом

( 8 дБА).L   

Фактичний рівень шуму – L = 60 дБА, що відповідає вимогам згідно з ДСН 

3.3.6.037-99. 

Персонал необхідно забезпечити індивідуальними засобами захисту – 

протишумові навушники ПШН – Б та протишумові вкладиші «Беруши СТ – 1». 

Технологічний об'єкт керування витримує рівень вібрації з частотою до 

25Гц та з амплітудою не більш ніж 0.1мм. 

Вібрації виникають внаслідок неточності установки обертаючих частин, 

нещільного з’єднання корпусів обертаючих частин до фундаменту. 
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Заходи проти вібрацій: 

– обладнання лінії встановлено на фундаменти, маса яких набагато 

перевищує масу встановленого обладнання; 

– використання гумових прокладок в якості амортизаторів; 

– проектування додаткових ребер жорсткості. 

Рівень технологічної вібрації у приміщенні не перевищує  90 дБ при частоті 

4 Гц. 

Для захисту рук від впливу загальної вібрації передбачене взуття на товстій 

гумовій підошві, відповідно до ДСН ШУМКА ВИБРАЦІЯ ДСН 3.3.6.037-99. 

Для контролю рівня шуму і вібрації передбачений прилад шумо-

віброзамірний комплекс Ш-63.  

Сумарний час роботи в контакті з вібрацією не перевищує 2/3 робочої 

зміни. Тривалість неперервної дії вібрації не перевищує 15–20 хв. При такому 

режимі обідня перерва не менше 40 хвилин. 

5.4 Повітря робочої зони 

Робота оператора по обслуговуванню апарата відноситься до категорії 

легких робіт (категорія 1б) по ГОСТ 12.1.005-88, тому що вона проводиться 

сидячи, не потребує систематичного фізичного навантаження або підняття ваги. 

Енерговитрати людини досягають 150 ккал/год. (172 Дж/с). 

Згідно з ДСН 3.3.6.042-99 фізичні параметри умов відповідають нормам: 

 температура, фактична допустима – 20…23°С; 

 відносна вологість – 40…62%; 

 швидкість руху повітря – 0.2≤, м/с; 

 холодний час року, нагрівши помешкання батареями з теплоносієм  

 водою, нагрітою до температури 50…60°С; 

 у теплий час року вентиляцією. 

Місце роботи оператора обладнано замкнутою системою вентиляції і 

кондиціонування, для яких використовуються осьові вентилятори Ц4-70.

 Тому застосовується різноманітні методи для визначення концентрацій 
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шкідливих речовин, такі як експрес-метод, метод безперервного автоматичного 

контролю та інші. Експрес-метод  знайшов найбільш широке застосування і 

дозволяє швидко і з достатньою точністю визначати концентрацію шкідливих 

речовин, безпосередньо, на робочому місці. Суть його полягає в протягуванні 

певного обсягу повітря через контрольні трубки з індикаторним порошком, який 

реагує зміною кольору на вміст шкідливих речовин у повітрі. До приладів 

експрес-методу відносяться газоаналізатори: УГ-2; ГХ-100; ГХ-4 та ін. Метод 

безперервного автоматичного контролю застосовується на робочих місцях з 

постійним впливом шкідливих речовин, які можуть викликати серйозні 

порушення в стані здоров'я людей або привести до аварій за рахунок виникнення 

вибухонебезпечності та пожежонебезпеки. Контроль проводиться 

автоматизованими системами із записом змін шкідливостей в повітрі у часі із 

застосуванням газоаналізаторів: Сирена-2 для аміаку і т.д. 

У зв’язку з цим, цех поділу повітря постачається устаткуванням приточно-

витяжної вентиляції. 

Технічні засоби, що забезпечують безпеку органів дихання: респіратор 

газопилозахисний «Клен-ГП», та респіратор ШБ–1 «Лепесток–200». 

Умови повітря робочої зони забезпечуються завдяки вище перерахованим 

технічним заходам, що відповідає ДСН 3.3.6.042-99. 

5.5 Пожежна небезпека 

Так як в процесі виробництва приймають тверді горючі та важкогорючі 

матеріали, то дане виробництво відноситься до категорії В (пожежо-небезпечно). 

Клас вибухонебезпечної зони 2 (відповідно до ПУЕ). 

Необхідно забезпечити спрацьовування автоматичне включення 

вентиляції приміщення при досягненні 20 % нижньої концентраційної межі 

вибуху аміаку, що складає 3.2 % аміаку у повітрі робочої зони. З продуктивністю 

L>8V (L=388800 м3/год). Вентилятори вибухозахищенні. Щоб уникнути 

утворення іскри, лопоті вентилятора повинні бути виконанні з кольорових 

металів або сплавів. 
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Виходячи з категорії пожежної безпеки виробництва (категорія В) 

визначаємо потрібну ступінь вогнестійкості будівлі - клас 2 (згідно з ДСТУ Б 

В.1.1-36:2016). 

Вибираємо тип та кількість первинних засобів пожежогасіння: На 400-

500м вуглекислотних вогнегасників - 2 (типу ручних: ВВБ-7, ВВ-8), пінні, 

хімічні, повітряно-пінні та рідині вогнегасники - 4шт; бочка з водою та відро, 

ящики  з піском, совкові лопати, протипожежні покривала. Також повинні бути 

передбачені вогнегасник – САМ-9, також передбачені щити з протипожежним 

інвентарем. Вогнегасники та пожежний інвентар мають червоне пофарбування, 

а бочки з водою та ящики з піском ще й відповідні написи білою фарбою. 

Пожежний інструмент фарбується в чорний колір. Бочки для зберігання води з 

метою пожежогасіння встановлюються у виробничому приміщенні. Такі бочки 

повинні бути укомплектовані пожежним відром місткістю не менше 8л. Ящики 

з піском місткістю 0,5, 1,0 та 3,0 м3 та повинні бути укомплектовані совковою 

лопатою. Протипожежні покривала, виготовлені з негорючого 

теплоізоляційного полотна, грубо бавовняної тканини повинні мати не менш як 

2х1м та 2х2 м. Передбачена система виявлення пожежі та її гасіння.  

Системи звукової та візуальної сигналізації забезпечують негайне 

оповіщення основного персоналу. По попередженню вибухів передбачене 

герметичне устаткування, автоматичні локальні засоби пожежогасіння. 

Приміщення відділені від цеху незгораючими перегородками з межею 

вогнестійкості 0.75 годин. 

Це приміщення захищене від атмосферної електрики по категорії-1 згідно 

з ПУЕ-2017. 

  



 
 

24 
 

Зм. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

ЛУ71.035186.01-90ПЗ 

1.1.1.1.1.1  

6 Механіко-економічні висновки 

Модернізація пневмоочисником і секціями для рішення головних 

недоліків шнекового транспортера:  

 залипання матеріалу при транспортуванні;  

 великі габарити для транспортування.  

Модернізація пневомочисником призведе до унеможливлення залипання 

матеріалу на валу шнеку, тим самим продовжить його строк роботи. З 

економічної точки зору маємо перевагу в менш частому ремонті або очищенні, 

тобто транспортер пропрацює довше і дасть більшу продуктивність.  

Модернізація секціями розв'яже проблему транспортування даного шнеку 

і дасть більшу варіативність використання даного пристрою. З економічної точки 

зору збільшиться кількість людей, охочих придбати такий пристрій та 

зменшаться витрати на транспортування даного агрегату до місця призначення. 

Тим самим, завдяки секційному шнеку зменшуються витрати на ремонт 

при ламанні через те, що можна буде просто замінити секцію та працювати далі. 
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Розрахунки 

1 Розрахунок потужності двигуна шнекового секційного 

транспортера 

𝐷 = 0.14 м  

𝐿г = 5.875 м 

𝐻 = 3 м 

Розрахунок потужність на валу шнеку з урахуванням усіх корегувальних 

коефіцієнтів. 

𝑁0 =
𝑄

365
(𝐿г ∙  + 𝐻) + 0.02 ∙ 𝑅 ∙ 𝑔к ∙ 𝐿г ∙ в 

𝑁0 − потужність на валу гвинта 

𝐿г – горизонтальна проєкція довжини шнека 

H – висота підйому вантажу 

 – коефіцієнт супротиву 

R – коефіцієнт, що враховує характер переміщення гвинта (R=0.2) 

𝑔к – маса рухомих частин конвеєра 

𝑔к = 80 ∙ 𝐷 

в − коефіцієнт супротиву підшипника кочення (в = 0.01) 

𝑔к = 80 ∙ 0.14 = 11.2 

𝑁0 =
2.35

365
(5.875 ∙ 1.6 + 300) + 0.02 ∙ 0.2 ∙ 11.2 ∙ 5.875 ∙ 0.01 = 2 кВт 

З розрахунків потужності на валу шнека розраховуємо потужність двигуна 

з урахуванням коефіцієнту запасу, тим самим маючи впевненість у майбутньому 

двигуні. 

𝑁 =
𝐾 ∙ 𝑁0


 

K – коефіцієнт запуску (К=1.25) 

 - ККД привода ( = 0.6) 

𝑁 =
1.25 ∙ 2

0.6
= 4.16 кВт 
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Висновок: Знаючи потужність двигуна гвинтового живильника приймаємо 

Електродвигун AIS 160 МB8. 

Двигун серії AIS 160 МB8 (5,5 кВт / 750 об / хв) Двигуни відповідають 

нормам CENELEC - документ 28/64 і стандартам DIN 42673, DIN 42677 

Двигуни відповідають нормам CENELEC – документ 28/64 і стандартам 

DIN 42673, DIN 42677 по приєднувальних і настановних розмірів. 

Працюють вони від мережі трифазного змінного струму. Необхідна напруга 

при роботі в мережі – 220-660 В. Частота мережі – 50-60 Гц, Ступінь захисту 

електродвигунів – IP54 (IP55 за замовленням). Клас ізоляції електродвигунів – F. 

Ступінь захисту токоввода – IP55. 

1.1 Розрахунок на міцність шнеку гвинтового транспортера  

𝑑 = 0.1 м  

𝐿𝑝 = 7876 

g = 10 

𝑟 = 0.7 

Маса осердя шнека: 

𝑚 =
 ∙ 𝑑2

4
∙ 𝐿𝑝 ∙ 

𝑐т
 

d – діаметр осердя 


𝑐т

 – густина сталі 

𝐿𝑝 – довжина робочої частини 

𝑚 =
3.14 ∙ 0.12

4
∙ 7876 ∙ 6.5 = 400 кг 

маса черв’яка 

𝐺 = 𝑚𝑔 

g – гравітаційна стала  

𝐺 = 400 ∙ 10 = 4000 H 
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Крутний момент 

𝑀кр = 𝐺 ∙ 𝑟 

r – радіус осердя шнека 

𝑀кр = 4000 ∙ 0.7 = 2800 𝐻 ∙ м 

Розподілене навантаження від власної ваги черв’яка (Н∙м) 

𝑞 =
9.8 ∙ 𝐺

𝐿𝑝
 

𝐺 – маса черв’яка 

𝑞 =
9.8 ∙ 400

6.5
= 603Н ∙ м 

Wx – осьовий момент опору, м3 

𝑊𝑥 =
 ∙ 𝑑3

32
 

 

𝑊𝑥 =
3.14 ∙ 0.13

32
= 0.000098 

Mmax – максимальний згинальний момент від власної ваги (у місці початку 

нарізки), Н·м, 

𝑀𝑚𝑎𝑥 =
1

8
 𝐿𝑝

2 ∙ 𝑞 

𝑞 – розподілене навантаження від власної ваги черв’яка 

𝑀𝑚𝑎𝑥 =
1

8
∙ 603 ∙ 6.52 = 3184 

𝜎𝑐т – напруженість 

𝜎𝑐т =
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑊𝑥
 

 

𝜎𝑐т =
3185

0.000098
= 32 МПа 



 

5 
 

Зм. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

ЛУ71.035186.01-90РР 

Wp – полярний момент опору, м3 

𝑊𝑝 =
 ∙ 𝑑3

16
 

 

𝑊𝑝

3.14 ∙ 0.13

16
= 0.00019 

τ – дотичні напруження 

𝜏 =
𝑀кр

𝑊𝑝
 

 

𝜏 =
2800

0.00019
= 14.2 МПа 

Еквівалентне напруження за ІІІ теорією міцності[6] 

22
стекв 4  

 

𝜎екв = √322 + 4 ∙ 14.22 = 42.7 

Висновок: виходячи з розрахунків можемо сказати, що міцності для 

конструкції достатньо. 
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1.2 Розрахунок на стійкість вала шнека 

𝑛𝜎 =
𝜎−1

(𝑘𝜎)𝑑 ∙ 𝜎𝑎
 

де nσ – коефіцієнт запасу міцності під час циклічного навантаження; 

σ–1 – допустиме напруження під час циклічного навантаження, приймається, 

що 
в1 40  , ; 

σа – амплітуда змінення; 

σтах – найбільше напруження від дії згинального моменту 

xW/Mmaxmax  ; 

(kσ)d – ефективний коефіцієнт концентрації напружень, який можна 

визначити за формулою 

 


 


k
k

d , 

kσ – коефіцієнт концентрації напружень (для даного випадку 0291 ,,k 
); 

β – коефіцієнт, який враховує якість поверхні деталі, для полірованої поверхні 

черв’яка 1 ; ε – коефіцієнт, який враховує розмір перерізу деталі, для деталей з 

легованих сталей за наявності концентрації напружень значення ε можна 

визначити d = 40; ε = 0.65. 

𝜎−1 = 0.4 ∙ 1200 = 480 

(𝑘𝜎)𝑑 =
2

0.65
= 3 

𝑛𝜎 =
480

3 ∙ 42.7
= 3.7 

Висновок: виходячи з розрахунку можемо сказати, що конструкція 

витримає навантаження при роботі. [8] 
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1.3 Розрахунок різьби на з’єднанні секцій шнеку 

D = d – номінальний діаметр різьби  64 мм 

P – крок різьби 3 мм  

Висота початкового профілю різьби: 

𝐻 = 0.5 ∙ 𝑃 ∙ tan 60 

𝐻 = 0.5 ∙ 3 ∙ tan 60 = 2.598 мм 

Номінальний середній діаметр внутрішньої різьби: 

𝐷2 = 𝐷 − 2 ∙ (
3

8
) ∙ 𝐻 

𝐷2 = 64 − 2 ∙ (
3

8
) ∙ 2.598 = 62.051 мм 

Номінальний середній діаметр зовнішньої різьби: 

𝑑2 = 𝑑 − 2 ∙ (
3

8
) ∙ 𝐻 

𝑑2 = 64 − 2 ∙ (
3

8
) ∙ 2.598 = 62.051 мм 

Номінальний внутрішній діаметр внутрішньої різьби: 

𝐷1 = 𝐷 − 2 ∙ (
5

8
) ∙ 𝐻 

𝐷1 = 64 − 2 ∙ (
5

8
) ∙ 2.598 = 60.752 мм 

Номінальний внутрішній діаметр зовнішньої різьби: 

𝑑1.2 = 𝑑 − 2 ∙ (
5

8
) ∙ 𝐻 

𝑑1.2 = 64 − 2 ∙ (
5

8
) ∙ 2.598 = 60.752 мм 
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Номінальний внутрішній діаметр зовнішньої різьби по дну впадини: 

𝑑3 = 𝑑 − 2 ∙ (
17

24
) ∙ 𝐻 

𝑑3 = 64 − 2 ∙ (
17

24
) ∙ 2.598 = 60.319мм 

 

Рис. 2.1 Схема різьби на шнеку  

1 – внутрішня різьба; 2 – зовнішня різьба; 3 – вісь різьби 

За даними розрахунками робимо 3D модель для розрахунку на зрив різьби 

при експлуатації. [9] 
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2 Розрахунок навантаження на гвинт 

2.1 Розрахунок в ANSYS витка шнеку 

Розрахунок на міцність сегментних секторів філь’єри, що утримує пружний 

елемент для автоматичного регулювання тиску у ППП "АNSYS". 

Вихідні дані: 

Тиск матеріалу на витки шнека p = 0,4 МПа; 

Матеріал витків – Сталь 20; 

3D модель секції валу шнека на Рис.2.2 

 

Рис. 2.2 3D модель секції валу шнека 

Розмір опрацьованої ділянки деталі в ППП "АNSYS" – Mesh = 5 мм, 

зображено на Рис.2.3. 

 

Рис. 2.3 Зображення " Сітки" у ППП "АNSYS" 
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До поверхні витків шнека тиск від матеріалу в 0.4 МПа на поверхню на 

Рис.2.4. 

 

Рис. 2.4 Зображення прикладання тиску від матеріалу 

Розподілення деформацій можна побачити на Рис.2.5. 

 

Рис.2.5 Розподілення деформацій в витках шнека 

Також є необхідним перевірити витки шнека на витривалість та обрахувати 

коефіцієнт запасу міцності при використанні в умовах даної задачі. Результати 

розрахунків можна побачити на Рис.2.6. 
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Рис. 2.6 Коефіцієнт запасу міцності при використанні в умовах даної задачі 

Виходячи з результатів розрахунку в ППП "АNSYS" можемо зробити 

висновок, що модернізація є працездатною.  

Небезпечний переріз знаходиться в місці поєднання витків шнека з валом, 

коефіцієнт запасу міцності в даному перерізі 2,5269, що забезпечує довговічність 

використання шнека.  
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2.2 Розрахунок в АNSYS різьби на міцність  

Розрахунок на міцність сегментних секторів філь’єри що утримує пружний 

елемент для автоматичного регулювання тиску у  ППП "АNSYS". 

Вихідні дані: 

Рушійна сила прикладена до різьбового з’єднання p = -1,5e + 005 N; 

Матеріал – Сталь 20; 

3D модель секції валу шнека на Рис. 2.7 

Рис. 2.7 3D модель  

Розмір опрацьованої ділянки деталі в ППП "АNSYS" – Mesh = 5 мм, 

зображено на Рис. 2.8. 

Рис. 2.8 Зображення "Сітки" у ППП "АNSYS" 
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Рис. 2.9 Зображення прикладання рушійної сили та закріплень  

 

Рис. 2.10 Коефіцієнт запасу міцності при використанні в умовах даної задачі 

Виходячи з результатів розрахунку в ППП "АNSYS" можемо зробити 

висновок, що коефіцієнт запасу міцності в даному перерізі 1,9351. 
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Технологія машинобудування 

1 Технічне завдання 
Мета розділу – отримати повний цикл вироблення секції шнеку задля 

наступного виготовлення деталі. 

У ході реалізації роботи вирішуються слідуючі питання: опрацювання 

виробничого процесу створення деталі «вал шнеку», що має на увазі пошук та 

вибір техніки створення заготовки, вибір систематичності проведення операцій, 

обрання спорядження та інструментів для кожної технологічної процедури у 

процесі виготовлення, обчислення компонентів режимів різання, сил різання й 

норм часу; обрахунок сил закріплення. 

 

Ст. 20 

 

Рис. 3.1 Секція вала шнеку 
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1.1 Розгляд службового призначення деталі та вимог щодо її роботи у вузлі 

Дефініція класу деталі 

Розбираючи співрозміщення деталі та габарити, можливо зробити висновок, 

що вал шнеку є частиною великого машинобудування. 

Під час виробництва валу найбільшого спостереження потребує обробка 

отвору Ø65 для з’єднання секцій . 

Виробляється вал зі сталі СТ20, яку застосовують для виготовлення деталей, 

що мають особливу обробку, і яка має наступні хімічні складові та механічні 

властивості. 

СТ20 

Хімічний склад  

 

Механічні властивості 

 

1.2 Встановлення виду та форми координації виробництва 

Належно до встановленого обсягу продукування та виробництва деталей 

(8000 шт.) за рік, а окрім того у підсумку розгляду конфігурації деталі, її габаритів 

й об'єму, можливо впевнено заявляти, що виготовлення для виробництва валу 

транспортера – посередньосерійне. 

Непотокова форма координації й організації виготовлення найбільш 

раціональна для такого виду виробництва. Дільницю виготовлення організовують 

за правилом виробництва й обробки конструктивно аналогічних деталей. На 
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виробничій дільниці використовують спеціалізоване та загальне устаткування, 

розташоване у порядку реалізування операцій. 

Деталі з одного на інше робоче місце подають за допомогою крана партіями 

у тарах опісля закінчення кожної процедури. 

За формулою визначаємо міру партії деталей n: 

𝑛 =
𝑁 ∙ 𝑡

𝐹
=

8000 ∙ 10

245
= 327 (дет. ) 

де F – число робочих днів у році; N – норма випуску деталей за рік (шт);  

t – чисельність днів, на які необхідно мати заділ (шт). 

1.3 Обрання заготовки й техніко-економічне вмотивування вибору 

Згідно з вимогами креслення та внаслідок аналізу будови валу шнекового 

підбиваємо підсумок, що якнайбільш доречно використовувати товстостінну 

трубчасту заготовку.  

Методика вироблення таких труб – холодне або гаряче деформування. Тим 

самим можемо отримати будь-яку довжину заготовки без великих витрат. 

Така заготовка повністю підходить під виробництво такого виду деталей. 

 

Рис. 3.2 Схема деталі в затотовці 

1.4 Обрання стандартного технологічного процесу та стандартних схем 

обробки поверхонь 

Через те, що втулка зубчаста відноситься до класу деталей типу диски, то 

стандартний технологічний процес сформований з таких фаз: 
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 чорнова обробка вільної зовнішньої поверхні торця, а також чорнова та 

чистова обробка торця; 

 чорнова та чистова токарна обробка другого торця, а згодом чорнова і 

чистова обробка зовнішньої поверхні при базуванні деталі по 

обробленій начисто поверхні та торцю; 

 висвердлювання отворів. 

Згідно з вимогами, заданими на кресленні, до якості (шорсткості й точності) 

стандартного технологічного процесу та оброблюваних поверхонь, підшукують 

типізовані схеми їх обробки. 

2 Обрання технологічних основ і вмотивування прийнятого 

вибору 

Виходячи з представленого типового процесу виробництва обирають 

технологічні основи (бази) та формують план обробки деталі. Водночас потрібно 

максимально зменшити чисельність операцій, переходів і встановлень. 

2.1 Операція 005. Фрезерно-центруюча 

Заготовка встановлюється у фрезер Ø140 з торцевим затиском, торець з 

сторони беремо базою. 

1. Центрування по ∅45; 

2. Фрезерування ∅140. 

 

Рис. 3.3 Схема базування для операції 005 

2.2 Операція 010. Токарна 

Заготовка встановлюється у токарний трикулачковий патрон діаметром 

Ø140 з внутрішнім затиском, при цьому торець Ø45 виступає установочною базою 

і забезпечує три опорні точки. 
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1. Точити  65 начорно начисто. 

2. Точити  85 начорно, начисто. 

3. Точити  140 начорно, начисто. 

4. Підрізати торець 65 начерно, начисто. 

5. Підрізати торець 85 начерно, начисто. 

6. Підрізати торець 140 начерно, начисто. 

7. Зняти фаску 5х45о в Ø65. 

8. Зняти фаску 18х45о в Ø85. 

9. Нарізання рiзьби ззовні М65х3 L=59.  

 

Рис. 3.4 Схема базування для операції 010 

2.3 Операція 015. Токарна 

Заготовка встановлюється у токарний трикулачковий патрон діаметром Ø65 

з внутрішнім затиском, при цьому торець Ø45 виступає установочною базою і 

забезпечує три опорні точки. 

1. Росточка ∅45 начорно начисто. 

2. Росточка ∅85 начорно начисто. 

3. Росточка ∅65 начорно начисто. 

4. Зняти фаску 5х45о в Ø65. 

5. Зняти фаску 18х45о в Ø85. 

6. Нарізання рiзьби в сер. М65х3 L = 59 . 
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Рис. 3.5 Схема базування для операції 015 

2.4 Операція 020. Вертикально-свердлильний 

Заготовка встановлюється у горизонтальний пневмозажим Ø140 для 

повного затиску заготовки при свердлінні. 

1. Свердління 6 отв. ∅10 

Рис. 3.6 Схема базування для операції 020 
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Рис. 3.7 Пневмозатискач для вертикально-свердлильного апарату 
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3 Підбір устаткування, верстатних апаратів, різальних і 

вимірювальних засобів 

Середньосерійне виготовлення потребує ефективного  й якісного 

універсального та спеціалізованого обладнанняя, спираючись на співвідношення 

головних розмірів робочих органів верстата габаритним пропорціям 

оброблюваної заготовки і реалізації потрібної точності, у тому числі на 

користування найменшого числа відмінних моделей верстатів. 

3.1 Операції 005. Фрезерно-центруюча 

Технічні характеристики фрезерно-центрувального верстата МП-71М: 

 габаритні розміри фрезерного верстата становлять: довжина – 2640 мм, 

ширина – 1450 мм і висота – 1720 мм; 

 найбільша і найменша довжина оброблюваних заготовок деталей – 200-

500 мм; 

 діаметр оброблюваної заготовки деталі 25-300 мм; 

 число швидкостей шпинделя ріжучого інструменту – 6; 

 частота обертання шпинделя ріжучого інструменту, об / хв – 125; 179; 

497; 712. 

3.2 Операції 010-015. Токарна 

Реалізують цю операцію на токарно–гвинторізному станку моделі 16К20 з 

наступними властивостями: максимальний діаметр обробки над станиною – 

400 мм, віддалення між центрами – 710; 1000; 1400; 2000 мм, максимальна 

величина оброблюваної заготовки над супортом – 220 мм, найбільший діаметр 

оброблюваного прутка – 50 мм, кількість ступенів частоти обертання 

шпинделя – 24, частота обертання шпинделя – 12,5…1600 хв-1 , кінець 

шпинделя 1–6К по ГОСТ 12595–72, найбільший переріз різця різцетримача 

супорта 25х25 мм, число ступенів подачі: поздовжніх – 22, поперечних – 24, 

подача на один оберт шпинделя: поздовжніх – 0,05…2,8 мм/об, поперечних – 

0,025…1,4 мм/об, потужність електродвигуна – 10 кВт, габарити станка – 2505 

1190´ мм, категорія ремонтної складності – 19. 
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3.3 Операція 020. Вертикально-свердлильна 

Шпиндель верстата 2Н112  

7 швидкостей обертання від 4-х східчастих шківів приводу, швидкість 

різання в діапазоні від 500 до 4000 об / хв. 

Кінець шпинделя – зовнішній укорочений конус Морзе КМ2, позначення 

В18 по ГОСТ 9953) – конус вкорочений: D = 17,780 мм, довжина конуса 37,0 

мм. 

Вкорочення конуса В18 відповідає свердлильний трьохкулачковий патрон 

16-го типорозміру по ГОСТ 8522 з діапазоном затиску від 3 до 16 мм. 

Приклад умовного позначення сверлильного 3-х кулачкового патрона, 

типорозміру 16, з приєднувальних конусними отвором В18: 

Патрон 16-В18 ГОСТ 8522-79 

3.4 Операція 025. Контрольна 

Виконати перевірку правильності обробки найбільш відповідальних 

поверхонь деталі, виконується на контрольному столі. 
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4 Пневмозатискач 

Пневматичний затиск має більш складну будову в порівнянні з механічним. 

Він оснащений пневматичним циліндром з поршнем і штоком. Спеціальний 

механізм передає сили затиску на місце зіткнення з деталлю. 

Така схема виявляється досить ефективною з точки зору багатьох 

параметрів, тому пневматичні затиски необхідні на великій кількості виробництв 

навіть незважаючи на вищу вартість в порівнянні з ручними і механічними. 

Конкурентні переваги: 

– велике притискне зусилля; 

– висока точність затиску; 

– зчеплення «мертвою хваткою», яка не слабшає навіть при вібрації і 

значному силовому впливі на деталь; 

– найшвидше переналаштування під нові кути та параметри деталі, велике 

кутове розкриття; 

– дешеве експлуатаційне обслуговування; 

– ідеальне рішення для серійного виробництва з повторюваними 

швидкими операціями; 

– можна задіяти на автоматизованих лініях. 

Області застосування 

Пневматичні затискачі застосовуються для роботи з деталями малої і 

середньої тяжкості, в тому числі в автоматизованих лініях з малим часом 

притиску. Такими пристроями можна оснастити свердлильні й фрезерні верстати, 

промислове зварювальне обладнання, складальні конвеєри і стенди, ділянки 

різання дерева, металу, пластмаси. 
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Рис. 3.8 Пневмозатискач  
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5 Розрахунки сил закріплення деталі 

Сталь 20  

Fтр.у – сила тертя елемента, який встановлюють Fтр.у = 0,15 

Fтр.з – сила тертя затискного елемента Fтр.з = 0,15 

d – діаметр заготовки d = 140 мм 

n – частота обертання n = 3000 об/хв 

P – потужність P = 1 кВт 

K – коефіцієнт тертя k = 0.4  

a – кут призми a = 45 

fу, fз – коефіцієнти тертя елемента, який встановлюють, та затискного елемента, 

відповідно. fз = fу = 0.4 

Рис. 3.9 Схеми по визначенню необхідної сили закріплення заготовки при її 

установці в призму 

Розрахунок крутоного моменту  

𝑀 =
𝑃 ∙ 30 ∙ 103

𝜋 ∙ 𝑛
 

𝑀 =
1 ∙ 30 ∙ 103

3.14 ∙ 3000
= 3.1𝐻 ∙ м 
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Розрахунок прижемної сили  

𝑄 =
2𝑘𝑀

𝑑 (fу 
1

sin 𝑎
2

 fз )

 

 

𝑄 =
2 ∙ 0.4 ∙ 3.1

140 (0.4 1

sin 45
2

 0.4 )

= 12𝐻 

 

Із розрахунку видно, що силу, яку треба прикласти на вал для затиску в 

пневмозастискачі, – 12H.  
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ДОДАТКИ 

 

№ Предмет пошуку 
Країна видачі, вид 

і номер документа 

Мета заявленого технологічного 

рішення і спосіб виконання 

1 Шнековий 

живильник  

Україна, №34329 

B65G53/48 

Шнековий пневматичний 

транспортер 

Винахід відноситься до галузі 

підйомно-транспортного 

машинобудування та може знайти 

застосування для транспортування 

сипких матеріалів.  

Мета винаходу – забезпечити більшу 

продуктивність при переміщені. 

2 Шнековий 

живильник 

СССР, №520262 

 

кл. В30 В9/16 

 

Ю.А. Заяц  

Ю.В. Микал 

А.В. Лисиков 

Шнековий прес для віджимання 

рідини  

Використовуються на цукрових 

заводах для пресу жома. 

Мета винаходу – збільшити вихід 

рідкої фази. 

3 Шнековий 

живильник 

Україна, №6535 

 

7 В30В9/12 

 

А. П. Пархоненко 

В. Д. Пархоненко 

В. А. Пархоненко 

Шнековий прес 

Відносять до переробної техніки, а 

саме – для вироблення соку.  

Мета винаходу – збільшити 

пресування продукту, який проходить 

через шнек. 

4 Шнековий 

живильник 

Україна, №13865 

 

В65G 65/46 

В65G 33/14 

 

Я. В. Пляцун 

Транспортер шнековий  

Відрізняється тим, що засоби подачі 

рідини під тиском виконані у вигляді 

розпилювальних форсунок. 

Мета винаходу – очистка шнеку від 

внутрішніх забруднень. 

5 Шнековий 

живильник 

Україна, №18818 

 

F16N 37/00 

 

Даниленко В Ф,  

Дубяга В А,  

Бурдун С В, 

Шнековий подавач 

Відрізняється тим, що шнек має два 

перших витки, нарізані у вигляді фрез 

із розведеними зубцями, а крок витків 

шнека змінний. 

Використовують у виробництві 

мастил. 

Мета винаходу – забезпечити 

розпушування мастила перед 

фасуванням.  



6 Шнековий 

живильник 

Україна, №31622 

B30B 9/12 

 

Шевчук Р.С. 

Шнековий прес для віджимання олії 

Використовують для віджимання олії 

соняшників, сої, льону. 

Мета винаходу – надати можливість 

за допомогою шнеку віджимати олію. 

7 Шнековий 

живильник 

Україна, №40189 

B30B9/16, 

C11B1/06, 1/08 

 

Леоненко В.В. 

Руденко П.П. 

Шасталов М.М. 

 

 

Двошнековий прес для переробки 

насіння  

Винахід відноситься до області 

машинобудування, зокрема – до 

обладнання для переробки насіння 

олійних культур і може бути 

використаний в харчовій 

промисловості, комбікормовій 

промисловості і в сільському 

господарстві.  

Мета винаходу – створення такого 

пресу для переробки олійних культур, 

в якому за рахунок утворення 

додаткового ділянки робочої камери 

забезпечувалась би обробка макухи і 

приготування комбікормових 

сумішей.  

8 Шнековий 

живильник 

Україна, №40990 

B28B3/26 

 

 

Кожушко Л. Ф., 

Степанович, П. В.  

Шнековий прес 

Винахід відноситься до пристроїв для 

виготовлення багатошарових виробів 

методом пресування.  

Мета винаходу – зменшити кількість 

приводів, тим самим зменшуючи 

споживчу потужність. 

9 Шнековий 

живильник 

Україна, №51992 

МКП(2009) 

B65G 53/04  

 

Гевко Р.Б. 

Дзюра В.О. 

Погріщук Б.В. 

 

Шнековий пневмомеханічний 

секційний транспортер  

Корисна модель відноситься до галузі 

піднімально-транспортного 

машинобудування і може мати 

практичне використання при 

транспортуванні сипких матеріалів на 

значні відстані. 

Метою винаходу є вдосконалення 

пневмомеханічного секційного 

транспортера шляхом того, що 

робочий орган транспортера 

виконаний секційним у вигляді секцій 

шнека. 



10 Шнековий 

живильник 

Україна, №108118 

B01F 7/08 

(2006.01) B29B 

7/48 (2006.01) 

B29C 47/40 

(2006.01) A21C 

1/06 (2006.01)  

 

Волчко А. І.  

Волчко А. А. 

Костін В. Б.  

Змішувач шнековий  

Винахід призначено для застосування 

в хімічній, харчовій промисловості 

при виробництві будівельних 

матеріалів та інших галузях.  

Мета винаходу – вдосконалення 

змішувача шляхом встановлення 

змішувальних шнеків з різним кроком 

спіральних поверхонь. 
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Модернізація транспортера 

Козік Д.О, Сідоров Д.Е, кандидат технічних наук, доцент 

Національний технічний університет України 

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

Запропонований варіант вдосконалення шнекового пневмомеханічного секційного 

транспортера дає змогу забезпечити достатньо велику відстань транспортування, 

відсутність скупчень транспортного матеріалу. 

 

Основними недоліками відомих конструкцій транспортерів [1] є недостатня відстань 

транспортування та утворення заторів транспортного матеріалу. 

В [3-6] розглядаються особливості різних варіантів модернізації конструкції шнека. 

З метою усунення недоліків існуючого рішення [1] було розглянуто винахід [3]  в якому 

робочий орган транспортера виконаний секційним у вигляді секцій шнека 17 з центральним 

пневматичним каналом 18 для подачі повітря і соплами 19 для його виходу, причому з'єднання 

секцій 17 між собою і гвинтовим живильником 5 здійснюється за допомогою спеціального 

шлангу 20 з пружного матеріалу з великою крутильною жорсткістю, що забезпечує роботу 

конвеєрна на криволінійних трасах, що дозволяє розширити технологічні можливості 

транспортера та покращати процес транспортування сипких матеріалів. 

При переміщення матеріалу зменшується осовий тиск на гвинтовий живильник 5 і під 

дією пружини стиснення 10 відбувається підведення гвинтового живильника в напрямку 

транспортування сипкого матеріалу, що спричиняє переміщення хомута 11, який вимикає 

пневморозподільник 12, який в свою чергу перекриває доступ повітря з пневмосистеми 6. 

Після транспортування сипкого матеріалу за межі живильника 5 і утворення скупчення 

сипкого матеріалу повітря із сопел 19 здійснює розрідження скупчень, а наступна секція 17 

витками шнека захоплює транспортний матеріал і транспортує далі. 

 

 
Рис. 1 Повздовжній переріз транспортера 

 

Проведене удосконалення конструкції пневмомеханічного секційного транспортера 

забезпечує достатньо велику відстань транспортування та відсутність скупчень транспортного 

матеріалу. 
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ХІ Всеукраїнська конференція «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки» 

Сепараторний роторний живильник 

Козік Д.О., студент  

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського», (м. Київ)  

Анотація – у статті розглянуто роторний живильник з двома вихідними каналами 

живлення, один з яких оснащений сітками різного калібру для запобігання потрапляння 

кускового матеріалу та лопатями, що змітають матеріал при оберті ротора.   

Ключові слова – щіточки, сітка, роторний живильник   

Постановка проблеми. Головний недолік роторного живильника –відсутність 

можливості очистки сипкого матеріалу від великого кускового. Крім цього, працювати з 

живильником заважає прилипання сипких матеріалів на стінках ротора.  

Формулювання цілей (Постановка завдання). Суть задумки даної моделі та її 

перевага над попередніми: здатність забезпечити розділення сипких матеріалів і кускових і 

запобігти залипання матеріалу на стінках ротора.  

Основна частина. Поставлена задача вирішується появою другого каналу живлення 

для кускового матеріалу. Основний в цей час закритий сіткою, щоб запобігти потрапляння 

домішок та крупних шматочків до сипкого матеріалу, а до лопатей додали щіточку, щоб 

уникнути залипання матеріалу на стінках. 

  
Рис. 1 – сепараторний роторний живильник   

Висновки Вищевказані зміни в конструкції роторного живильника дозволять 

полегшити процес роботи із пристроєм, збільшать його ефективність та продуктивність та 

позбавлять головних недоліків.  
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