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Практичне заняття 
Тема: Розрахунки і конструювання робочих елементів машин з 

оболонками, що повільно обертаються 
Мета роботи: вивчення основних видів машин з оболонками, 

що повільно обертаються, знайомство з їх конструктивними особли-
востями та принципом роботи; виконання практичного розрахунку на 
прикладі барабанної сушарки. 

1 Порядок виконання роботи 
- Ознайомитись з загальною частиною заняття; 
- Оволодіти методикою розрахунків робочих елементів машин з 

оболонками, що повільно обертаються; 
- Виконати розрахунок корпусу барабанної сушарки; 
- Оформити звіт по роботі, відповісти на контрольні запитання. 
2 Завдання для самопідготовки 
У процесі підготовки до заняття студент повинен розглянути на-

ступні питання: 
- Область застосування обладнання з барабанами, що обертаються; 
- Загальні вимоги до конструкцій з барабанами, що обертаються. 
3 Загальні відомості 
У харчовій промисловості для проведення процесів перемішуван-

ня, просівання, фільтрації, виготовлення сиру, покриття цукерок цукро-
вим піском та інших технологічних операцій застосовуються машини, 
робочим органом яких є оболонка барабана, яка розташована горизонта-
льно, або злегка похило і повільно обертається навколо поздовжньої осі.  

Продукт, що обробляється, засипається в барабан і при обертан-
ні останнього пересипається та перемішується або ж просто перемі-
щається в осьовому напрямку, одночасно піддаючись обробці. 

Розміри барабана визначаються необхідним об’ємом робочого 
простору і, як правило визначаються для кожної окремої конструкції, 
виходячи з умов виконання відповідної технологічної операції. Внут-
рішня поверхня барабана буває або гладкою, або ж оснащеною насад-
ками, лопатами, гвинтовими вставками та ін.  

Зовні на барабан установлюються посилюючі бандажі (кільця 
прямокутного, квадратного або коробчастого перетину) і зубчасте ко-
лесо у вигляді вінця.  

Кожний бандаж опирається на два ролики або дві пари роликів, 
що забезпечують вільне обертання барабана. Навантаження від бара-
бана із заповненим матеріалом передається бандажами на ролики 
(опори) і далі на основу машини.  
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1 - барабан; 2 - бункер завантажувальний; 3 - вивантажувач 4 - опорні бандажі;  
5 - опорні ролики; 6 - осьова опора; 7 - привод; 8- зубчаста передача. 

Рисунок 1 – Принципова схема барабанної сушарки 
Обертання барабана здійснюється через вінцеве зубчасте колесо 

від механічного привода. По обох кінцях барабана встановлюються 
камери для завантаження і вивантаження матеріалу, а також пристрої 
для відведення вторинної сировини. 

Час перебування матеріалу в гладкому порожньому барабані за-
лежить від довжини барабана L, його діаметра D, кута нахилу до об-
рію β, кутової швидкості обертання ω, параметрів і розташування 
вставок, кута природнього укосу матеріалу. 

Якщо колова швидкість барабана  
 D5,0vб ,       (3.1) 

то швидкість матеріалу в осьовому напрямку 
tgvv б0  .      (3.2) 

Час перебування матеріалу у барабані: 
0vL           (3.3) 

Відношення площі перетину барабана, заповненого матеріалом, 
до всього поперечного перетину барабана називається коефіцієнтом 
заповнення: 

зnз AAk  ,     3.4) 
 де пА  - площа перетину барабана, заповнена продуктом; 

      Аз - загальна площа перетину барабана. 
Цей коефіцієнт звичайно дорівнює 0,1…0,2  
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Якщо не враховувати взаємного впливу між частками продукту, їх 
віддаленість від осі барабана та кут природнього укосу, то пропускну 
спроможність (продуктивність) гладкого барабана визначають за виразом: 

0
2

з vDk785,0П   .    (3.5) 

Відношення діаметра барабана до його довжини звичайно бе-
реться рівним від 0,25 до 0,125, його кутова швидкість у межах 
0,21…0,84 рад/с (2…8 об/хв.).  

Орієнтовно значення кутової швидкості барабана можна визна-
чити за формулою 5,0D)8,0...4,0(  . 

Окружна швидкість не повинна бути більшою за 1,0 м/с. Кут на-
хилу барабана звичайно лежить у межах 2…3°. 

Окремі циліндричні обичайки барабана з’єднуються зварюван-
ням дворядними швами з накладкою із двох половин. Товщина стінок 
барабана   орієнтовно встановлюється рівною 0,01 від його діаметра.  

Найвигідніша відстань між опорами 0,586L, при якому згиналь-
ний момент виходить значно меншим, ніж при розташуванні опор по 
краях барабана.  

Для зниження місцевих напружень і розподілу навантаження на 
більший перетин під бандажами та вінцевим зубчастим колесом вва-
рюють посилююче кільце, товщина якого к  береться в 1,5…2 рази 
більшою за товщину стінки барабана. 

На рисунку 2 показана конструкція кріплення барабана на поси-
люючих деталях (башмаках) 2. Крім того у корпус вварюють поси-
лююче кільце 4. Головки башмаків поперемінно розташовані по оби-
два боки бандажа. Підкладки 3 служать для кращого центрування ба-
ндажа на тілі барабана. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - бандаж; 2 - башмак; 3 - підкладка; 4 - підсилююче кільце; 5 - барабан 
Рисунок 2 – Конструкція кріплення бандажа на барабані 
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Сила ваги барабана дорівнює: 
g]l)D(zL)D[(G бкккб   ,  (3.6) 

де z  - число посилюючих прокладок (кілець): 
    кl  - довжина посилюючого кільця, м; 
   б  - щільність матеріалу барабана, кг/м3; 
      g - прискорення вільного падіння, м/с2. 
Опори роликів улаштовують так, щоб забезпечити їх деяке перемі-

щення в радіальному напрямку та навколо осі обертання барабана.  
Реакція роликової опори (рисунок 3) визначається за формулою: 

cos/G5,0FR  ,    (3.7) 
де G  - сила ваги частини барабана з ма-
теріалом, віднесена до даної опори; 
       - кут, під яким розташовані ролики 
опори відносно вертикальної осі. 

Сила, яка здвигає опору по горизон-
талі відносно основи машини: 

 tgG5,0sinFF Rг  .  (3.8) 
Сила, яка притискає опору до осно-

ви машини: 
G5,0cosFF Rв     (3.9) 

Рисунок 3 – Розрахункова схема 
Зусилля зрізу болтів, які кріплять опору до основи машини (при 

умові відсутності попереднього їх затягу): 
)ftg(G5,0Fз   ,        (3.10) 

де f - коефіцієнт тертя між опорою і основою машини. 
Ширина бандажа визначається за формулою: 

]q/[Fb R ,     (3.11) 
де ]q[  - допустима інтенсивність розподіленого навантаження 
                 по довжині ділянки контакту бандажа і ролика  
Значення ]q[  рекомендується вибирати в межах від 1,0 МН/м 

(для барабанів з відносно високою швидкістю обертання) до 2,4 МН/м 
(для барабанів, що обертаються повільно зі швидкістю 3…4 об/хв.). 

Зовнішній діаметр бандажа бD приймається рівним сумі величин: 
діаметра барабана D , подвоєної товщини підсилюючого кільця, подвоє-
них висот комбінацій підкладки під башмаки, самого башмака і бандажа.  
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Ширину ролика b  приймають трохи більшою за ширину банда-
жа відповідно до рядів нормальних лінійних розмірів (додаток  ). При 
цьому необхідно враховувати лінійне подовження барабана від тем-
ператури, якщо робоча температура технологічного процесу mt  біль-
ша за температуру навколишнього середовища нt .  

Це подовження можна визначити за виразом: 
l)tt(l нm  ,            (3.12) 

 де   - температурний коефіцієнт лінійного розширення, 1/°С; 
          l  - відстань між опорами. 

Для полегшення монтажу та більшої надійності роботи опорно-
го пристрою ширину ролика в ряді випадків збільшують на 25…40 % 
у порівнянні із шириною бандажа. 

Діаметр ролика можна приймати рівним двом діаметрам цапфи, 
а діаметр цапфи – дещо меншим за ширину ролика. Комбінація всіх 
розмірів ролика повинна бути конструктивно виправдана. 

Збільшення відношення бp D/d  знижує контактні напруження. 
Ролики виготовляються з матеріалу менш міцного, чим бандажі, 

наприклад, із чавуну СЧ 15, СЧ 18. 
Перевірку на контактні напруження, що виникають у матеріалі 

бандажів і роликів, проводять на підставі формули: 

н
pб

pб

21

21R
н ][

dD
dD

EE
EE

b
F589,0  









 .  (3.13) 

Якщо при перевірці значення контактних напружень будуть пе-
ревищувати допустимі, то ширину ролика або його діаметр необхідно 
буде збільшити. 

Для виключення осьового переміщення барабана в конструкції 
однієї з опор потрібно передбачити упорні пристосування (най часті-
ше роликові). 

4 Розрахункова частина 
Завдання на розрахунок:  
Розрахувати параметри барабанної сушарки, якщо відомі: діа-

метр барабана D, м; довжина барабана L, м; кут нахилу барабана  ; 
робоча температура сушіння pt ,°С; частота обертання барабана n , об/хв.; 
щільність продукту  , кг/м3. Внутрішня поверхня барабана гладка. 
Температура навколишнього середовища 20tн   °С. 
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Вихідні дані розрахунку представлені у таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1 – Вихідні дані до розрахунку сушарки 
Розміри барабана 

Варіант 
D, м L, м 

Кут  
нахилу, 

β ° 

Частота  
обертання, 

п, об/хв. 

Робоча  
температура, 

tp °С 

Щільність 
продукту,  

ρ, кг/м3 

1 2,0 5,5 1,5 5,0 100 1050 
2 2,2 5,8 2,0 5,5 110 1100 
3 2,4 6,0 2,5 6,0 115 1150 
4 2,6 6,5 1,5 6,5 120 1250 
5 2,8 7,0 2,0 5,0 100 1200 
6 3,0 7,5 2,5 5,5 115 1100 
7 2,0 8,0 3,0 6,5 125 1350 
8 2,2 8,5 1,5 6,0 100 1400 
9 2,4 9,0 2,0 6,5 110 1450 

10 2,6 9,5 2,5 7,0 115 1500 
11 2,8 10,0 3,0 6,5 120 1100 
12 3,0 11,0 1,5 6,0 100 1030 
13 2,0 5,2 1,2 7,0 125 1510 
14 2,2 5,4 1,4 6,8 120 1520 
15 2,4 5,6 1,6 6,6 115 1530 
16 2,6 5,8 1,8 6,4 110 1540 
17 2,8 6,0 2,0 6,2 100 1550 
18 3,0 6,5 2,2 6,0 95 1600 
19 2,0 6,4 1,0 6,4 120 1120 
20 2,2 6,8 1,3 7,4 125 1150 
21 2,4 7,2 1,6 7,2 130 1160 
22 2,6 7,5 1,9 7,0 135 1210 
23 2,8 7,8 2,0 6,8 140 1320 
24 3,0 8,0 2,1 6,5 145 1420 
25 2,8 8,0 2,5 6,4 150 1450 
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Порядок розрахунку: 
 Розрахунок проводиться на базі числового прикладу за наступ-

ними числовими даними: D = 2 м; довжина барабана L = 5 м;  2 ;  
100t p  ,°С; 6,7n  , об/хв.; 1030 , кг/м3. 
4.1 Кутова швидкість обертання барабана: 

30n       (4.1) 
796,0306,714,3  рад/с 

4.2 Колова швидкість барабана за формулою (3.1): 
796,0796,025,0vб   < 1,0 м/с 

Умова витримана бv  < 1,0 м/с. 
4.3 Швидкість переміщення продукту в барабані в осьовому на-

прямку за формулою (1.2): 
02778,00349,0796,02tg796,0v0   м/с. 

4.4 Час перебування продукту (матеріалу) у барабані за форму-
лою (3.3) дорівнює: 

18002778,05   с = 3 хв. 
4.5 Продуктивність машини з гладким барабаном за формулою (3.5): 

99,802778,0103021,0785,0П 2   кг/с = 539 кг/хв. = 32,3 т/год. 
4.6 Товщина стінки барабана, відповідно до рекомендацій: 

02,0201,0   м = 20 мм 
4.7 Розміри посилюючого кільця: 
- товщина:        )20,0...15,0(к               (4.2) 
- довжина:        кк )6...5(l               (4.3) 

40...3020)20,0...15,0(к   мм, 
 Приймається 40к   мм. 

240...20040)6...5(lк   мм, 
 Приймається 200lк   мм. 
 4.8 Приймаємо матеріал барабана і посилюючих кілець сталь Ст.5, 
щільність матеріалу 7850м   кг/м3. 

4.9 Сила ваги барабана із двома посилюючими кільцями за фор-
мулою (3.6) буде дорівнювати: 

5676681,97850]2,004,0)04,02(2502,0)02,02[(14,3Gб   Н 
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4.10 Сила ваги продукту, що перебуває в барабані: 
gLDk785,0G 2

зп            (4.4) 

1586381,91030521,0785,0G 2
п   Н 

4.11 Сумарна сила ваги барабана і продукту: 
nбc GGG       (4.5) 

726291586356766Gc   Н = 72,6 кН 
4.12 Враховуючи на барабані наявність вінцевого зубчастого ко-

леса та інших неврахованих конструкцій, остаточне значення сумар-
ної сили ваги в межах: 

cc G)05,1...03,1(G      (4.6) 
2,76...8,746,72)05,1...03,1(Gc   кН. 

 Приймаємо 75Gc   кН. 
4.13 Приймемо двохопорну конструкцію барабана з двома роли-

ками у кожній опорі (рисунок 3), кут розташування роликів 30 °, 
таким чином на кожну опору приходиться половина сумарної ваги 
сушарки тобто 5,37G   кН. 

4.14 Реакція опори за формулою (3.7) дорівнює: 
6,21866,0/5,375,030cos/5,375,0FR   кН 

4.15 Сила, що здвигає опору по горизонталі відносно основи 
машини, за формулою (3.8): 

8,105,06,2130sin6,21Fг   кН. 
4.16 Сила, що притискає опору до основи машини: 

75,18866,06,2130cos6,21Fв   кН. 
4.17 Зусилля зрізу болтів за формулою (3.10) при коефіцієнті те-

ртя між опорою і основою машини F = 0,1…0,2 
0,8)15,05774,0(5,375,0)15,030tg(5,375,0Fз   кН. 

 4.18 Ширина бандажа за формулою (3.11): 
0216,0101/106,21b 63   м, 

 Приймається 22b   мм. 
 4.19 Відстань між опорами барабана по довжині: 

L0,586l       (4.7) 
2,9350,586l   м, 

 Приймається 3,0l   м. 
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 4.20 Температурне подовження барабана внаслідок різниці тем-
ператур при температурі навколишнього середовища 20tн   °С і те-

мпературному коефіцієнту лінійного розширення 6104,11  м/°С: 
0027,03)20100(104,11l 6    м = 2,7 мм. 

 4.21 Ширину ролика приймемо за формулою: 
lbbp       (4.8) 

7,247,222bp   мм, 
 Приймаємо 25bp   мм. 

4.22 Зовнішній діаметр бандажа: 
)hhh(2DD nбшбкб      (4.9) 

 де к  - товщина підсилюючого кільця; 
      бh  - висота перетину бандажа, )5,1...2,1(hб  ; 
      бшh - висота перетину башмака, )6,0...5,0(hбш  ; 
      пh  - висота перетину підкладки під башмак, )3,0...25,0(hп  . 
 30...2420)5,1...2,1(hб   мм, приймаємо 25hб   мм; 
 12...1020)6,0...5,0(hбш   мм, приймаємо 10hбш   мм; 
 6...520)3,0...25,0(hп   мм, приймаємо 5hп   мм. 

14,2)005,001,0025,004,0(22Dб   м. 
4.23 Діаметр ролика: 

бp D)15,0...1,0(d      (4.10) 
321,0...214,014,2)15,0...1,0(d p   м, 

Приймемо діаметр ролика 220d p   мм.  
4.24 Проведемо перевірку на контактні напруження, що виника-

ють у матеріалі бандажів і роликів.  
Попередньо по додатку А знайдемо для сталі Ст.5 (барабана) мо-

дуль поздовжньої пружності 5
1 102E   МПа і для чавуну СЧ 18 (ро-

лика) 5
2 108,0E   МПа та допустимі контактні напруження. 

6
1111

11113

н 1035,312
22,014,2
22,014,2

108,0102
108,0102

022,0
106,21589,0 











  Па 
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 Допустимі контактні напруження для чавуну СЧ 18 складають 
550][ н   МПа, таким чином умова міцності повністю виконуються. 

5 Порядок оформлення звіту 

Звіт розрахункової роботи включає наступні розділи: 
- назва практичної роботи. 
- мета роботи. 
- теоретична частина, в якій наводяться загальні відомості про 

конструкції машин з оболонками, які повільно обертаються. 
- розрахункова частина, в якій приводиться розрахунок барабан-

ної сушарки за відповідним варіантом. 
- графічна частина, в якій подається розрахункова схема сушарки 

з постановкою отриманих розрахунковим шляхом розмірів. 
- висновки у виді таблиці результатів розрахованих основних па-

раметрів сушарки. 

6 Контрольні запитання 

1 В яких процесах переробної та харчової галузі застосовують 
машини і апарати з оболонками, що повільно обертаються? 

2 Від яких факторів залежить розрахункова продуктивність бара-
банної сушарки? 

3 За якими параметрами сушарки визначається значення коефіці-
єнта її заповнення? 

4 Яке значення колової швидкості прийняте за граничне при роз-
рахунках оболонок, що повільно обертаються? 

5 Які основні співвідношення розмірів барабана і опор сушарки 
рекомендують при її конструюванні? 

6 У чому полягає сутність конструкції кріплення несучих банда-
жів сушарки на башмаках та підкладках? 

7 З якою метою ширина ролика приймається дещо більшою ніж 
ширина опорного бандажа? 

8 Від яких факторів залежать зусилля, які діють на опори? 
9 З яких матеріалів виготовляють корпус, бандажі і опорні ролики? 
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10 Від яких основних параметрів залежать розрахункові значення 
контактних напружень між бандажем і роликом сушарки? 
 Рекомендована література 

1 Гулий І.С. Обладнання підприємств переробної і харчової про-
мисловості [Текст] / І.С. Гулий, М.М. Пушанко, Л.О. Орлов, В.Г. Ми-
рончук та ін. Вінниця.: Нова книга. 2001. - 576 с. 

2 Зимняков В.М. Практикум по расчетам и конструированию ма-
шин и аппаратов перерабатывающих производств [Текст] / В.М. Зимня-
ков, И.В. Назаров, А.И. Удовкин, Н.В. Щербина. – Пенза:, 2003. - 311 с. 
 3 Остриков А.Н. Расчет и конструирование машин и аппаратов 
пищевых производств [Текст] / А.Н. Остриков, О.В. Абрамов. - СПб:, 
ГИОРД, 2003. - 352 с. 
 4 Харламов С.В. Практикум по расчетам и конструированию ма-
шин и аппаратов перерабатывающих производств [Текст] / С.В. Харла-
мов. - Л.: Агропромиздат, 1991. - 256 с. 
 
 

Додаток А 
(довідковий) 

Механічні характеристики конструкційних матеріалів 
Допустимі  

напруження, МПа Матеріал 
Границя  
міцності,  
σ в МПа 

Модуль  
пружності,  

Е, МПа розтягу, 
[σ]p 

контактні,  
[σ]н 

Сталь вуглецева 600…750 160…250 500…600 
Сталь легована 800…1000 (2,0…2,1)·105 

200…300 650…750 
Чавун: СЧ15 150…160 100…110 400…500 
             СЧ18 180…190 110…120 500…550 
             СЧ21 200…210 

(0,8…1,6)·105 

120…140 550…600 
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