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Основні положення роботи 
Доповідались під час проведення научно-

технічних конференцій «Молодь: Наука та 

інновації», Державний ВНЗ « НГУ » 

(м.Дніпропетровськ, 2013).  

  « Наукова весна - 2014». 

(м.Дніпропетровськ, 2014).  



 
МЕТА РОБОТИ 

 
 

  
Збільшити ремонтопридатність 

механізму бурмашини шляхом  

скорочення часу заміни 

підшипникового вузла на 

вихідному валі.  
  



Ідея роботи 
Полягає в збільшенні міжосьової відстані 

редуктора, шляхом установки паразитної 

шестерні, що дозволить зробити доступним 

підшипник корінного валу. 



Аналіз конструкції 
Механізму бурмашини 

 Механізм обертання бурмашини являється 

виконавчим вузлом машини. Сама машина 

слугує для розкриття чавунної льотки 

методом обертального буріння перед 

випуском чавуна з доменної печі. 
 



Загальна конструкція бурмашини 
1-  привод ланцюгової передачі і 
пристрій з регулюванням  для 
регулювання нахилу кута   
2- пересувна каретка 
3- поворотна консоль 
4- нерухома колона 
5-механізм  сверління 
6- двигун 
7- каретка 
8-  механізм захвата 
9- засувка 
 



ЗАДАЧІ:  
 

     1. Виконати розрахунок параметрів 
механізму бурмашини. 

 2. Розрахувати спеціальний редуктор 
приводу бурмашини. 
3. Створити комп'ютерну модель вузла 
механізму обертання бурмашини. 

 4. Розробити конструкторську 
документацію на модернізацію бурмашини. 

 5. Виконати аналіз небезпечних і шкідливих 
факторів при експлуатації і  монтажу 
бурмашини.  



Задача 1 
Розрахунок параметрів 

 механізму бурмашини: обертального 
моменту та зусилля подачі.  

• Крутійний момент та зусилля подачі 
За такими формулами: 

                                                                                            d-діаметр інструменту,м; 
                                                                                                               k1- k2 коэфіцієнти; 
                                                                                        v- швидкість подачі інструменту м/хв. 
 

М1=68Н/м; F=460H 
•    Момент та зусилля подачі  при бурінні в зоні чугунной корки.  
•   

М2=М1 ∙3=274 н/м; F2=F1 ∙3=691H; 
 

• Момент на шпінделі з урахуванням коэффіцієнта запаса для забезпечення 
нагрузочного резервування складає: Кзап=1,2 
 

М3=М2 ∙1,2=329 н/м; F3=F2 ∙1,2=830H; 
 

  



• Кутова швидкість;  
 

•Розраховуємо потужність електродвигуна; 

•Приймаємо двигун  ВА180S4 з потужністю 22кВт,  
Частотою обертання 1500об/хв; 



 
Задача 2 

Розрахунок редуктора  відповідно 
ГОСТ 16532-70    

• Загальне передаточне число  uo=2,8 
• Передаточні число u1=2 u2=1,4 
• Модуль  m=4мм 
• Міжосьова відстань  a1= 124мм; а2=200мм. 

 
 
 
 
 
 
 

 



• Число зубів шестерні Zш=21 
• Число зубів паразитної шестерні Zпш= 41 
• Число зубів колеса Zк= 59 
• Ширина зубців звена bк=90мм; bпш=95мм;   

bш=90 мм. 
• Обрано підшипники по ГОСтам 
• Обрано втулочно-пальцеву муфту 

 



Підшиники в бурмашині 
1 , шарикові 
радіальні; 
2, радіальні легкої 
серії;  
3, шариковий 
радіальний; 
4, двухрядний 
роликовий 
радіально-упорний. 



 
 

Задача 3 
Буровий механізм для 

відкриття чавунної льотки. 
 
 



Задача 4 

















Задача 5 

• У розділі охорона праці. Виконали аналіз 
небезпечних факторів при експлуатації і 
монтажу,розміщення обладнення 
відповідно нормам, інженерно-технічні 
засоби по безпеці з виробничими 
факторами, вентиляція, освітлення, 
єлектробезпека. 



Висновок 
 

 1.Розраховані необхідні моменти та зусилля подачі з 
урахуванням коефіцієнту запаса. 

          2. Обрано двигун ВА180S4.  
          3.Виконано кінематичний і міцнісний розрахунок 

редуктора і його елементів. 
 4. Розраховано редуктор приводу бурмашини 

5. Спроєктовано комп'ютерну модель вузла механізму 
обертання бурмашини. 

           6.Компютерна модель перевірена  засобами SolidWorks 
на збирання. 

 7. Розроблено комплект конструкторської документації. 
 8. Виконано аналіз небезпечних і шкідливих при 

експлуатації і  монтажу бурмашини.  
 



Доклад закінчено. 
Дякую за увагу! 
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