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УДК 663.058.4
РОЗРОБКА КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СХЕМИ
ДРОБИЛЬНО-СУШИЛЬНОГО АГРЕГАТУ ДЛЯ
ВИРОБНИЦТВА ПЕЛЕТ
Янович В.П., д.т.н., доцент,
Сосновська Л.В., асистент,
Чуйко С.Л., аспірант
Вінницький національний аграрний
університет
Вступ. Розвиток біоенергетики пов'язано з постійним зростанням цін на невідновні види енергоресурсів. Світовий ринок
виробництва біопалива постійно розвивається завдяки державним
програмам з розвитку біонергетики. У найближчі десятиліття внесок
біоенергетики у світове виробництво палива та енергії буде постійно
підвищуватися [1].
Головна перевага біоенергетики в порівнянні з традиційними
способами отримання енергії полягає в можливості утилізації відходів
та викидів вуглекислого газу в атмосферу, що призводить до
поліпшення екологічної обстановки [2].
Метою даної роботи є удосконалення технологічного циклу по
виробництву пелет шляхом розробки енергоефективного дробильносушильного агрегату для комплексної реалізації процесів подрібнення
та сушіння рослинної сировини означеного виробництва.
Викладення основного матеріалу
Для досягнення поставленої мети було запропоновано
принципову схему дробильно-сушильного агрегату (рис. 1), в якому
реалізується комбінована термомеханічна обробка рослинної сировини, за рахунок введення в систему теплогенератора та активного
вібруючого дека, що забезпечує процес високоактивного сушіння та
подрібнення оброблюваного матеріалу за умови мінімізації питомих
енерговитрат на його обробку.
Дробильно-сушильний агрегат працює наступним чином. При
включені електродвигуна (13) крутний момент через фрикційну муфту
(12) передається на ротор (8), що у свою чергу призводить до
обертання монтажних дисків з осями 10 та молоткових сегментів (11).
Одночасно здійснюють подачу теплоагенту через патрубок (2) та
вмикають вібродвигун (7), робота якого зумовлює створення комбінованої силової та моментної неврівноваженості підпружиненого
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перфорованого дека (6).
Оброблюваний матеріал безперервно надходить через
завантажувальну горловину (3) всередину корпусу (5), де активно
вступає у взаємодію з теплоагентом, та, подрібнюючись внаслідок
силової взаємодії з молотковими сегментами (11), класифікується
підпружиненим перфорованим деком (6), та через вивантажувальну
горловину (4) вивантажується з агрегату.

Рис. 1. Принципова схема дробильно-сушильного агрегату:
1 – станина; 2 – патрубок для подачі теплоагента; 3, 4 – завантажувальна
та розвантажувальна горловина; 5 – корпус; 6 – підпружинене перфороване
деко; 7 – вібродвигун; 8 – ротор; 9 – монтажні диски; 10 – осі; 11 – молоткові
сегменти; 12 – фрикційна муфта; 13 – електродвигун

Коливна дія підпружиненого перфорованого дека (6) дозволяє
реалізувати псевдозважене транспортування сипкого матеріалу, а як
наслідок – активний циркуляційний рух відносно молоткових
сегментів (11), збільшуючи площу контакту з сушильним агентом та
інтенсивність силового технологічного впливу на оброблюваний
матеріал.
Висновки. Проведений аналіз технологічних особливостей
виробництва твердопаливних гранул дозволив розробити принциповотехнологічну схему та загальний вигляд дробильно-сушильного
агрегату, що дає можливість здійснювати комплексний фізикомеханічний вплив на оброблюваний матеріал за рахунок одночасної
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реалізації процесів подрібнення та сушіння щепи при виробництві
пелет.
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ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВІБРАЦІЙНОЇ ФІНІШНОЇ ОБРОБКИ
ВНУТРІШНІХ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ
Ярошенко Л.В., кандидат технічних наук, доцент,
Видмиш А.А., кандидат технічних наук, доцент
Вінницький національний аграрний університет
Вібраційна обробка (ВіО) деталей, або обробіток деталей
вільними тілами без жорсткого кінематичного зв'язку між ними, під
дією вібрації робочої камери є одним з найбільш ефективних методів
фінішної зачисної обробки. Вібраційні машини мають, як правило,
просту конструкцію, зручні в експлуатації і обслуговуванні при
великій продуктивності за рахунок одночасної обробки великих партій
деталей.
Однак, існує велика кількість деталей сільськогосподарської
техніки з прохідними внутрішніми поверхнями, ВіО яких традиційними способами малопродуктивна. Для збільшення енергії ударної
взаємодії між гранулами робочого середовища і внутрішніми
поверхнями деталей віброзбудник кріплять безпосередньо до
222

