
Міністерство освіти і науки України  Національний університет водного господарства та природокористування  Кафедра будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання  02-01-399   Методичні вказівки  для самостійного вивчення дисципліни «Механічне обладнання підприємств будівельних матеріалів» для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізації «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» заочної форми навчання     Рекомендовано науково-методичною комісією зі спеціальності «Галузеве машинобудування» Протокол № 8 від 16 травня 2017 р.     Рівне - 2017 

       

      



 Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Механічне обладнання підприємств будівельних матеріалів» для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізації «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» заочної форми навчання / Нікітін В.Г., Нечидюк А.А. – Рівне: НУВГП, 2017. – 23 с.   Упорядники: Нікітін В.Г., канд. техн. наук, доцент, Нечидюк А.А., канд. техн. наук, доцент,  Відповідальний за випуск: С.В.Кравець, д-р техн. наук, проф.,  завідувач кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних машин і обладнання.   Комп’ютерна верстка: Матюшина Т.В.      ЗМІСТ ВСТУП 3 1. ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОЗДІЛІВ КУРСУ 3 2. ЗАВДАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ 17         

       

      



ВСТУП У методичних вказівках розглянуто питання для вивчення студентами розділу «Механічне обладнання підприємств виробництва керамічних матеріалів» дисципліни «Механічне обладнання підприємств будівельних матеріалів». Також наведено завдання для виконання індивідуальної роботи.   1. ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОЗДІЛІВ КУРСУ  1. Устаткування для подрібнення і грубого помелу матеріалів. Задача отримання подрібнених матеріалів керамічного виробництва з урахуванням специфічних вимог до їх зернового складу. Класифікація процесів подрібнення і помелу. Закони подрібнення. Основні типи подрібнювально-помельного устаткування, яке використовується в керамічному виробництві. Область застосування. Основні елементи конструкцій, принцип роботи щокових, конусних, валкових дробарок, подрібнювального устаткування ударної дії, бігунів, глинорізок, глинорозтирачів, вальців для вилучення каміння. Розрахунок продуктивності, потужності привода машин. Визначення кута захвату робочих органів щокової, конусної, валкової дробарок. Устаткування для розпушування глинистих матеріалів. Конструкція, принцип дії фрезерно-метального млина і млина-мішалки. Експлуатація машин для подрібнення і грубого помелу матеріалів. У процесі вивчення дисципліни студентам слід ознайомитися з наступними основними фізико-механічними характеристиками подрібнюваних матеріалів: міцність, твердість, крихкість, густина і розпушуваність; а також із 

       

      



способами їх руйнування: роздавлюванням, розколюванням, ударом, стиранням і їх поєднаннями. Необхідно вивчити закони подрібнення: залежності енергії, що витрачається на подрібнення матеріалу, від об’єму, величини поверхні, що знов утворилася і ін. Зрозуміти принципи, покладені в основу класифікації машин для подрібнення матеріалів. Засвоїти поєднання способів дії на матеріал зі сторони робочих органів. Вивчити конструкції машин, зрозуміти призначення окремих елементів і їх взаємодію. Розібратися в конструктивних і технологічних перевагах і недоліках машин. Розібратися в особливостях експлуатації дробарок. Вивчити взаємозв’язок розмірів робочих органів машини і початкової крупності подрібнюваного матеріалу, методики розрахунку числа обертів (коливань) робочих органів, продуктивності, потужності привода. Слід звернути увагу на наступне: а) для щокових дробарок – конструктивні, кінематичні і технологічні особливості дробарок з простим і комбінованим рухом рухомої щоки; б) для конусних дробарок – залежність продуктивності, ступеня подрібнення від конструкції дробильного конуса. в) для валкових дробарки – можливість подрібнення матеріалів з різними фізико-механічними характеристиками при відповідних змінах конструкції робочих органів.  Питання для самоперевірки  1. Основні фізико-механічні властивості матеріалів, що подрібнюються в подрібнювально-помельному устаткуванні. 2. Існуючі підходи до визначення кількості енергії, що витрачається на подрібнення матеріалу. 3. Способи подрібнення матеріалів, ступінь подрібнення. 4. Класифікація машин для подрібнення матеріалів, їх переваги і недоліки. 

       

      



5. Призначення, конструкції, принцип дії машин для подрібнення і грубого помелу матеріалів: щокових, конусних дробарок, машин ударної дії, валкових агрегатів, бігунів, стругачів. 6. Визначення кута захвату робочих органів щокової. валкової, конусної дробарок, бігунів. 7. Розрахунок продуктивності, потужності, числа обертів (коливань) робочих органів дробарок.  Література: [1, с. 52…77]; [2, с. 5…40]; [5, с. 4…37]  2. Машини для тонкого і надтонкого помелу матеріалів.  Кульові млини, область застосування, класифікація, основні елементи конструкції, принцип роботи. Кінематика процесу подрібнення і продуктивність машин; способи інтенсифікації процесу тонкого подрібнення. Визначення основних кінематичних і технологічних параметрів млинів (кута відриву помольних тіл від поверхні футерівки, критичної і робочої частот обертання барабана млина, продуктивності агрегату, потужності привода).  Експлуатація млинів. Вібраційні млини, область застосування, конструкції, принцип роботи. Потужність привода. Газоструминні млини. Область застосування, конструкції, принцип роботи. Валкові і ролико-маятникові млини, вальці для тонкого помелу глиняних мас. Конструкції, принцип дії, область застосування. Продуктивність; число обертів робочих органів; потужність привода.     

       

      



Питання для самоперевірки  1. Області застосування машин для тонкого і надтонкого подрібнення матеріалів. 2. Конструкції і призначення пристроїв усередині кульових млинів. 3. Переваги і недоліки відкритого і замкнутого циклів подрібнення. 4. Переваги мокрого помелу матеріалів. 5. Способи інтенсифікації процесу подрібнення в кульових млинах. 6. Режими роботи подрібнювального завантаження. 7. Визначення необхідної кількості помольних тіл і їх співвідношення з матеріалом. 8. Кінематика процесу подрібнення матеріалу. 9. Робоча і критична частота обертання барабана млина. 10. Конструкції, принцип дії вібромлинів, їх переваги і недоліки. 11. Потужність привода вібромлинів. 12. Конструкції, принцип дії газоструминних млинів. 13. Конструкції, принцип дії валкового і ролико-маятникового млинів, їх переваги і недоліки. 14. Вальці тонкого помелу, конструктивні особливості, розрахунок основних параметрів. 15. Визначення продуктивності, числа обертів робочих органів, потужності привода середньоходових млинів.  Література: [1, с.78…94]; [5, с.51…72]; [3, с.46…57]  3. Машини і устаткування для класифікації матеріалів і виділення тонких порошків з повітряного потоку. Способи розділення матеріалів за розмірами зерен.  Області використання методів грохочення, розділення у повітряних потоках, гідравлічна класифікація матеріалів. 

       

      



Кінематика процесу грохочення. Сита, грохоти, повітряні сепаратори. Гідроциклони. Устаткування для магнітного очищення подрібнених матеріалів і виділення тонких порошків з повітряного потоку. Особливості експлуатації устаткування. Необхідно вивчити основні поняття і визначення, що використовуються для опису процесів розділення матеріалів за розмірами зерна. Розібратися в призначенні різних конструкцій просіювальних поверхонь, їх перевагах і недоліках. Засвоїти чинники, які впливають на процес грохочення, залежність ефективності грохочення від тривалості розсівання. Вивчити різні конструкції грохотів, принцип їх дії: зрозуміти відповідність конструкції машин технологічним вимогам. Вивчити особливості експлуатації грохотів, навчитися визначати продуктивність, потужність, частоту обертання робочих органів машин. При вивченні машин для повітряної сепарації матеріалів необхідно звернути увагу на умови, необхідні для забезпечення ефективного процесу сепарації, розібратися в конструкціях прохідного і циркуляційного сепараторів, русі пилоповітряних потоків через них. Засвоїти принцип дії сепараторів. Вивчити конструкції машин для знепилення газів, розібратися в принципі їх дії, розібратися в конструктивних особливостях і принципі дії залізовідокремлювача магнітного типу.  Питання для самоконтролю  1. Дати визначення: грохочення, початкового, верхнього, нижнього продуктів; класу крупності; самостійного, підготовчого, допоміжного грохочення; ефективності грохочення. 2. Фактори, які впливають на процес грохочення. 

       

      



3. Залежність ефективності грохочення від тривалості розсівання. 4. Класифікація грохотів, їх конструкції. 5. Просіювальна поверхня: матеріал, розміри і форма отворів. 6. Гідравлічні грохоти, їх конструкції. 7. Інерційні грохоти. 8. Експлуатація грохотів. 9. Частота обертання ексцентрикового валу плоских коливальних грохотів. 10. Частота обертання ексцентрикового валу і потужність привода гіраційного грохота. 11. Продуктивність вібраційних грохотів. 12. Визначення частоти обертання барабана, продуктивності і потужності привода барабанного грохота. 13. Продуктивність дугового грохота і швидкість руху шлікеру через нього. 14. Умови необхідні для нормального протікання процесу сепарації. 15. Конструкції прохідного і циркуляційного сепараторів, принцип їх дії. 16. Методи відділення пилу від газів. 17. Конструкція, принцип дії циклонів. 18. Конструкція, принцип дії рукавних фільтрів. 19. Конструкція, принцип дії електрофільтрів. 20. Конструкція, принцип дії гідроциклона. 21. Класифікація електромагнітних залізовідокремлювачів. 22. Конструкція, принцип дії електромагнітних сепараторів шківного і барабанного типів. 23. Конструкція, принцип дії, підвісного і переносного типів електромагнітів; електромагнітного фільтра-сепаратора.  Література: [1, с.94…124]; [2, с. 110…176]; [3, с.61…64; 109…110]; [5, с. 80…107];  

       

      



4. Устаткування для транспортування, дозування і зберігання матеріалів, що переробляються.  Основні типи живильників, дозаторів і машин для транспортування матеріалів. Елементи конструкції, принцип дії. Продуктивність машин. Насоси для перекачування рідких мас. Бункери, силоси. Експлуатація машин для транспортування матеріалів. Необхідно вивчити функціональне призначення живильників з урахуванням технологічних умов їх експлуатації. Відмінні конструктивні особливості живильників для вагового і об’ємного дозування матеріалів.  Питання для самоперевірки  1. Призначення живильних, дозуючих і транспортуючих пристроїв. 2. Конструкція, принцип дії пластинчатого, тарілчастого і шнекового живильників. 3. Конструкція, принцип дії автоматичного порційного вагового дозатора безперервної дії для рідини. 4. Продуктивність тарілчастого і шнекового живильників. 5. Конструкція, принцип дії мембранного насоса. 6. Призначення, конструкції бункерів і силосів.  Література: [1, с.125…149]; [2, с. 185…193]; [3, с.124…125]; [5, с.136…150]  5. Устаткування для змішування і зневоднення керамічних мас  Призначення процесів змішування матеріалів. Характеристика устаткування, що використовується. Будова, призначення і робота змішувальних машин періодичної і 

       

      



безперервної дій для підготовки порошкоподібних, пластичних і рідких керамічних мас. Лопатеві, бігункові, пропелерні змішувачі, глинозапасники. Визначення продуктивності, потужності привода машин. Устаткування для зневоднення керамічних мас при їх шлікерній підготовці. Фільтрування керамічних суспензій, пристрої і принцип дії фільтр-пресів, автоматизованих камерних фільтр-пресів. Розпилювальні баштові сушарки: конструкція, принцип дії. Продуктивність розпилювальних сушарок. Барабанні сушарки: конструкція, принцип дії. Розрахунок продуктивності. При вивченні цього розділу необхідно розібратися в технологічному призначенні процесу змішування матеріалів, класифікації машин за їх загальними технологічними і технічними ознаками. Розібратися у конструкціях, принципі дії, перевагах і недоліках змішувачів різних конструкції. При вивченні устаткування для зневоднення і сушки сировинних матеріалів слід звернути увагу на складності у створенні високопродуктивного устаткування і високі енерговитрати на сушіння матеріалів.  Питання для самоперевірки  1. Класифікація змішувальних машин. 2. Призначення, конструкція, принцип дії лопатевих змішувачів періодичної і безперервної дії. 3. Продуктивність і потужність привода лопатевого двовального змішувача безперервної дії. 4. Конструкція, принцип дії бігункового змішувача. 5. Конструкція, принцип дії пропелерного змішувача. Визначення частоти обертання валу, швидкості потоку рідини. 6. Продуктивність змішувальних машин періодичної дії. 7. Визначення потужності двигуна змішувальних машин. 8. Технологічні способи часткового видалення вологи з 

       

      



сировинних матеріалів. 9. Устаткування, що використовується для зневоднення суспензій і сушки керамічних мас. 10. Конструкція, принцип дії камерного фільтр-преса, автоматичного камерного фільтр-преса. 11. Конструкція, принцип дії розпилювальної сушарки з нижньою подачею суспензії. 12. Конструкція розпилювальних пристроїв. 13. Конструкція, принцип дії, продуктивність барабанних сушарок. 14. Експлуатація обладнання для видалення вологи з сировинних матеріалів.  Література: [1, с. 149…216]; [2, с. 194…258]; [3, с. 57-61]; [5, с. 150…179];  6. Обладнання для виготовлення виробів з пластичних керамічних мас  Технологічна схема компоновки обладнання для виготовлення цегли пластичним способом. Характеристика обладнання, що використовується, його відмінні особливості. Теоретичні основи пластичного способу формування керамічних мас. Будова стрічкових пресів, їх конструктивні особливості. Призначення основних вузлів і деталей. Процеси, які проходять при формуванні глиняної маси у стрічкових пресах. Види браку продукції і способи його усунення. Вакуумні стрічкові преси, механізм і режими вакуумування. Порівняльна характеристика основних типів конструкції вакуумних пресів. Вакуум-м’ялки. Розрахунок стрічкових пресів з гвинтовими лопатями; продуктивність; тиск пресування; потужність привода. Вертикальний стрічковий трубний прес, будова і принцип дії. Різальні пристрої. Вимоги до устаткування для різання глиняного бруса. Основні типи різальних автоматів. Будова і 

       

      



робота різальних пристроїв. Пристрої для автоматичного укладання і знімання цеглини з вагонеток. Штемпельні преси. Особливості процесу штемпельного формування виробів із грубокерамічних пластичний мас. Основні типи пресів, які застосовуються для допресовування вогнетривких і кислотостійких виробів, формування черепиці. Робота допресовочних пресів. Обладнання для формування виробів із тонкої кераміки. Особливості процесу формування тіл розкочуванням тонкокерамічної маси. Основні види машин для отримання заготовок. Будова і робота формувальних напівавтоматів. Експлуатація устаткування для виготовлення виробів з пластичних керамічних мас. При вивченні розділу необхідно врахувати, що вибір того чи іншого способу формування керамічних мас обумовлений їх пластичними властивостями. Фізико-механічні властивості глиняних мас залежать від їх консистенції, вологості, ступеня вакуумування, кількості і якості інертного матеріалу, мінералогічного складу, форм зв’язку води з поверхнею часток матеріалу, величини і напрямку прикладених сил. При вивченні конструкції стрічкових пресів необхідно звернути увагу на багатоваріантність конструктивного виконання елементів. Вивчити конструктивні рішення формуючих елементів шнекових пресів, які покращують якість відформованого бруса. При вивченні конструкції різальних пристроїв необхідно виділити їх загальні кінематичні ланцюги.  Питання для самоперевірки  1. Розстановка технологічного устаткування при виробництві керамічної цегли (каміння) пластичним способом. 2. Форми зв’язку води з глинистими частинками і їх вплив на формування при пластичному стані глиняної маси. 

       

      



3. Залежність тиску пресування від вологості пресованої маси. 4. Схеми руху глин з різними структурно-механічними властивостями у головці стрічкового пресу. 5. Особливості переміщення глиняної маси через внутрішню порожнину стрічкового пресу. 6. Конструкція і принцип дії стрічкових пресів з гвинтовими лопатями. 7. Конструкція завантажувально-живильного пристрою, корпусу, гвинтових лопатей. 8. Способи усунення браку (наявність тріщин, пустот і т.п.) при роботі стрічкових пресів. 9. Конструкція, принцип дії вакуумних стрічковим пресів. 10. Конструкція, принцип дії вакуум-м’ялки. 11. Конструкція, принцип дії комбінованого стрічкового вакуум-преса. 12. Визначення продуктивності, тиску пресування, потужності привода стрічкового пресу. 13. Конструкція, принцип дії вертикального стрічкового трубного преса. 14. Технічні вимоги, що пред’являються до різальних пристроїв. 15. Класифікація різальних пристроїв. 16. Конструкція, принцип дії автоматів для різання глиняного бруса. 17. Конструкція, принцип дії пристроїв для автоматичного укладання і знімання цеглин з вагонеток. 18. Технологічна доцільність допресовування цеглини. 19. Типи штампувальних пресів для виготовлення черепиці. 20. Конструкція, принцип дії штемпельних пресів. 21. Вплив процесу формування тіл обертання розкочування тонкокерамічної маси на будову і якість сформованих виробів. 

       

      



22. Конструкція, принцип дії напівавтоматів для формування тіл обертання з тонкокерамічної маси. 23. Особливості експлуатації устаткування для виготовлення виробів із пластичних керамічних мас.  Література: [1, с.410…475]; [3, с.240…284]  7. Устаткування для виготовлення керамічних виробів із порошкоподібних мас  Схеми компоновки устаткування для виробництва керамічних виробів з порошкоподібних мас. Вплив тиску і режимів пресування на якість відпресованих заготовок. Преси для напівсухого пресування керамічних виробів. Колінно-важільні, фрикційні і гідравлічні преси, області їх застосування. Механізми засипки, виштовхування виробів, гідравлічного регулювання тиску, способи автоматизації. Гідравлічне устаткування, порівняльна оцінка пресів. Визначення необхідного зусилля пресування. Експлуатація пресів. Автомати-садчики цегли сирцю. Особливості і методи пресування виробів складної форми. Гідростатичне та ізостатичне пресування. При вивченні розділу необхідно розібратися у змінах стану порошкоподібних мас під дією зусилля пресування і після його зняття: вплив на густину пресованого виробу величини і тривалості прикладеного навантаження, швидкості його зміни. Розібратися в механізмі одно - і двостороннього пресування, способах реалізації даного технологічного прийому; багатоступінчатому стисненні маси і короткочасній витримці її під тиском. Розібратися в конструктивних особливостях основних механізмів пресового устаткування (механізмах засипки шихти, пресування, протитиску, регулювання рівня засипки, виштовхування і ін.) і їх кінематичного взаємозв’язку.  

       

      



Питання для самоперевірки  1. Схеми компоновки обладнання виробництва цегли і облицювальної керамічної плитки з порошкоподібних мас. 2. Основні технологічні характеристики і режими пресування керамічної маси при напівсухому способі формування виробів. 3. Призначення багатоступінчатого стиснення і витримки пресованого виробу під тиском 4. Розподіл густини у пресованому виробі при односторонньому і двосторонньому пресуванні. 5. Описати механізм пресування матеріалу в плаваючій матриці. 6. Класифікація пресів для напівсухого пресування виробів. Порівняльна характеристика їх техніко-економічної ефективності. 7. Способи управління якістю пресованих виробів. 8. Конструкція колінно-важільних пресів, взаємодія складових механізмів. 9. Конструкція, принцип дії фрикційного преса. 10. Конструкція, принцип дії гідравлічного преса. 11. Призначення елементів гідравлічної системи пресів, їх взаємодія. 12. Рівень автоматизації пресового устаткування. 13. Розрахунок потрібного зусилля пресування. 14. Особливості експлуатації пресів. 15. Способи управління якістю пресованих виробів. 16. Обладнання для ізостатичного і гідростатичного пресування керамічних мас. 17. Основні напрями зменшення металоємності і підвищення якості продукції, що випускається.  Література: [1, с. 410…475]; [3, с. 240…284]  

       

      



8. Устаткування для литва керамічних виробі і інші типи устаткування, що застосовується у будівельній кераміці. Класифікація методів литва  Обладнання ливарних цехів виробництва санітарно-будівельної кераміки. Основні типи ливарних конвеєрів і механізованих ливарних стендів. Будова і робота карусельної машини для виливки тонкостінних пустотілих виробів методом зливного лиття. Обладнання для гарячого лиття виробів із термопластичних шлікерів. Типові конструкції ливарних машин і режими їх роботи. Обладнання для обробки різанням (обточуванням) заготовок ізоляторів. Обладнання для глазурування виробів методом занурення, поливу і пульверизації.  Питання для самоперевірки  1. Переваги і недоліки стендового і конвеєрного способів виготовлення санітарно-будівельних виробів методом литва. 2. Обладнання і робота конвеєра для виробництва умивальників. 3. Робота напівавтомата для відливання виробів з керамічного парафінованого шлікеру. 4. Робота чотириструминного карусельного напівавтомата. 5. Робота установки для глазурування труб обливанням. 6. Робота верстата для обробки заготовок ізоляторів. 7. Будова і робота карусельної установки для глазурування методом занурення. 8. Обладнання і робота конвеєрної установки для глазурування методом пульверизації.  Література: [1, с. 475…493]   

       

      



2. ЗАВДАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ  Індивідуальна робота виконується у окремому зошиті або скріплених листах формату А4. На обкладинці вказується прізвище, ім’я, по-батькові студента, група і номер залікової книжки. При оформленні роботи необхідно залишати поля для відміток рецензента. Розв’язок задачі, викладення теоретичного матеріалу необхідно ілюструвати схемами або рисунками, виконаними у відповідності з єдиною системою конструкторської документації. При використовуванні формул їх записують у загальному вигляді, нумерують, розкривають зміст вхідних показників і виконують необхідні розрахунки за заданими (або визначеними) чисельними значеннями величин. Всі розрахунки (за винятком випадків використовування емпіричних виразів) виконуються в системі СІ. Відповіді на питання повинні бути повними і конкретними. Індивідуальна робота включає у себе вирішення задачі та відповіді на три питання, які вибираються тільки за останньою цифрою номера залікової книжки. Так, за номером 346375 студент вирішує задачу 5 варіанта і відповідає на питання №5, 15, 25.   ЗАДАЧА № 1  Визначити кут захвату прα ; частоту обертання n  і діаметр валків D ; продуктивність Q , потужність N  привода валкової дробарки з довжиною валків L  (табл. 1) для подрібнення матеріалу природної вологості з максимальним розміром шматка d . Задані: коефіцієнт тертя f ; коефіцієнт, що враховує розпушеність матеріалу, ступінь використання довжини валів і нерівномірність подачі матеріалу k  до ступеня подрібнення i . Густина подрібнюваного матеріалу 

       

      



складає 3/2300 мкг=ρ . Викреслити принципову схему дробарки. Таблиця 1  Дані для розрахунку валкової дробарки Параметр Варіант 1L, м d, м f k i 

0,36 15 0,42 0,4 8

0,4 19 0,43 0,42 8,2 

,38 7 ,44 ,44 ,4 

,46 6 ,46 ,46 ,6 

,3 0 ,42 ,48 ,6 

,4 5 ,45 ,5 ,4 

,36 7 ,44 ,52 ,2 

,42 9 ,46 ,54 

,38 6 ,42 ,56 ,9 

,46 8 ,44 ,58 ,8    ЗАДАЧА №2   Визначити тиск пресування у внутрішніх шарах виробу при напівсухому способі пресування; реакцію нижнього штемпеля, величину бокового розпору, яка приходиться на найбільшу стінку прес-форми при односторонньому верхньому пресуванні. Зусилля преса P  (табл. 2), розміри виробу: L  – довжина, H  – висота, B  – ширина, висота від нижнього рівня пресування до верхнього краю штемпеля – h , вологість маси – W , кількість одночасно пресованих виробів – 2. Додаткові дані взяти у довідковій літературі.    Таблиця 2 

       

      



Дані для розрахунку умов пресування Пара- метр 
Варіант 1

Р, мН L, м Н, м h, м W, % 

,15 ,15 ,01 ,25 

2,5 0,15 0,15 0,012 0,25 9

,2 ,2 ,01 ,3 0 

,5 ,15 ,15 ,12 ,25 1 

,1 ,05 ,01 ,2 

,5 ,2 ,2 ,12 ,3 

,5 ,15 ,15 ,01 ,25 0 

,5 ,1 ,05 ,12 ,2 1 

,1 ,05 ,01 ,2 

,5 ,1 ,05 ,12 ,2 
   ЗАДАЧА №3  Визначити продуктивність і потужність привода стрічкового вакуум-преса при виробництві глиняної цеглини розміром 0,250*0,120*0,065 м за даними таблиці 3, де D  – діаметр лопаті, d  – діаметр втулки, t  – крок гвинта, δ  – товщина лопаті, P  – тиск пресування, n  – частота обертання шнека, ψ  – коефіцієнт, що враховує провертання маси. Додаткові дані прийняти за довідковою літературою.      Таблиця 3 

       

      



Дані для розрахунку вихідних характеристик стрічкового вакуум-преса Пара- метр 
Варіант 4 5 6 7 8 9

D, м d, м T, м 
δ, м P, МПа n, с-1 
ψ

,4 ,14 ,2 ,1 ,3 ,5 ,25 

,44 ,15 ,22 ,12 ,4 ,55 ,26 

,48 ,16 ,24 ,14 ,5 ,6 ,27 

,52 ,17 ,26 ,14 ,6 ,65 ,28 

0,56 0,175 0,28 0,16 0,7 0,5 0,29 

0,4 0,145 0,22 0,16 0,4 0,55 0,25 

0,44 0,155 0,24 0,14 0,5 0,6 0,28 

0,48 0,165 0,26 0,16 0,6 0,65 0,26 

0,52 0,175 0,28 0,14 0,6 0,5 0,27 

0,56 0,185 0,3 0,14 0,5 0,65 0,28               Контрольні питання індивідуального завдання 

       

      



 1. Існуючі підходи до визначення енергії, яка витрачається на подрібнення матеріалу. 2. Класифікація щокових дробарок, привести кінематичні схеми. Конструкція дробарки з простим і складним рухом щоки. 3. Класифікація трубних кульових млинів, привести схеми. Переваги і недоліки машин. 4. Конструкції дробарок ударної дії і їх робочих органів, привести схеми. Робота дробарок. 5. Визначення кута захвату і продуктивності конусної дробарки. Кінематичні схеми дробарок. 6. Внутрішні енергообмінні пристрої трубних млинів, їх конструкції і призначення. Молельні тіла, що використовуються, визначення їх кількості. 7. Конструкція і робота млинів надтонкого подрібнення. 8. Класифікація грохотів, привести кінематичні схеми. 9. Плоский коливальний грохот: визначення числа обертів ексцентрикового валу, конструкція. 10. Конструкції, принцип дії залізовідокремлювачів, що використовуються у керамічній промисловості. 11. Конструкції і призначення тарілчастого і пластинчатого живильників. Привести схеми. 12. Конструкція, принцип дії двовального лопатевого змішувача. Визначення продуктивності. 13. Баштові розпилювальні сушарки. Робота сушарок з нижньою подачею суспензії. 14. Конструкція, принцип дії стрічкового шнекового преса без вакуумування. 15. Конструкція, принцип дії стрічкового вакуум-преса, привести схему. 16. Конструкція корпуса і мундштука преса, види браку при пресуванні. 17. Конструкція, принцип дії живильних пристроїв стрічкового шнекового преса. Визначення продуктивності. 

       

      



18. Конструкція, принцип дії вертикального шнекового преса. 19. Конструкція, принцип дії автомата для різання глиняної цегли. 20. Класифікація пресів для напівсухого пресування порошкоподібних мас. Схема пресування у плаваючій формі. 21. Переваги і недоліки пресів для напівсухого пресування. Порівняльна характеристика устаткування.  22. Конструкція, принцип дії колінно-важільного преса. 23. Конструкція, принцип дії фрикційного преса. 24. Конструкція, принцип дії гідравлічного преса. 25. Вивести формулу для визначення зусилля пресування виробів напівсухим способом. 26. Конструкція, принцип дії пропелерної мішалки. 27. Конструкція, принцип дії барабанної сушарки. 28. Конструкція, принцип дії лопатевого змішувача періодичної дії. 29. Конструкція, принцип дії насоса для перекачування рідких мас мембранного типу.   СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ  1. Назаренко І.І. Машини і устаткування підприємств будівельних матеріалів: Конструкції та основи експлуатації: Підручник / І.І. Назаренко, О.В. Тумановська. – К.: Вища школа, 2004. – 590 с. 2. Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів: навч. посібник / А.І. Дубинін, В.М. Атаманюк, В.П. Дулеба, Д.М. Симак; за ред. проф. А.І. Дубиніна. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 292 с. 3. Савченко О.Г. Обладнання комплексів для виробництва будівельних дрібноштучних стінових виробів: Навч. посібник / О.Г. Савченко. – Харків: Тимченко, 2006. – 416 
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