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Розробка дискового вібропланетарного подрібнювача 

енергонасиченоїрослинної сировини

Янович В.П.,

Купчук І.М., Ковальчук О.С.

Міра витрат енергії на подрібнення в сумі загальних витрат для різних 

галузей виробництва неоднакове і коливається в межах від 30% до 70% [1, 2]. 

Оскільки процес подрібнення для низки галузей харчової та переробної 

промисловості характеризується значною енергоємністю, актуальним є пошук 

шляхів зниження енерговитрат на означений процес за умови досягнення 

необхідних якісних показників кінцевого продукту.

Метою даної роботи є вдосконалення технологічної лінії виробництва 

етанолу шляхом розробки нового високоефективного вібраційного обладнання 

для реалізації процесу подрібнення сировини означеного виробництва.

Будь-який зовнішній вплив на сипке тіло призводить до деформації 

зсуву, тобто до ковзання частинок між собою. На відміну від рідин, сипкі 

матеріали можуть витримувати певні напруження зсуву до деякого граничного 

значення, за якого настає їх деформація, а такий стан відповідає граничному 

опору зсуву чи границі текучості матеріалу.

При підвищенні вологості і температури руйнівне зусилля стиску 

знижується, що вказує на поступове збільшення пластичності зерна і 

зменшення його крихкості, із одночасним підвищенням абсолютної деформації, 

яку зерно витримує до руйнування, в результаті чого опір зерна подрібненню 

зростає. Так при руйнуванні матеріалу із вологістю більше 15-16 % означений 

процес характеризується значною енергоємністю та низькою пропускною 

здатністю, так як значна частина кінетичної енергії ударних 

елементів(молотків) затрачається на подолання граничної деформації, крім того
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внаслідок збільшення адгезійних сил відбувається забивання сепараційної 

поверхні, що призводить до несвоєчасного виведення продукту із зони 

подрібнення.

Для вирішення вищеозначених проблем та досягнення поставленої мети 

дослідження було запропоновано принципову схему (рис. 1 а) та спроектовано 

в САПР SoHdWorks 2013 Edition(рис. 1 б) вібропланетарну роторну дробарку, в 

якій забезпечується комбінований планетарний та коливний рух робочих 

елементів, за рахунок введення в систему підпружиненого валу з дебалансами 

та планетарного приводу ріжучих елементів.

Рис.1 - Розроблена вібровідцентрова дробарка: 

а) принципова схема; б) 3D модель.

При включені електродвигуна 6 даної машини [3] крутний момент через 

еластичну муфту 7, передається на вал 8 з дебалансами 9, обертання якого 

призводить до створення комбінованої силової та моментної незрівноваженості 

розміщеного на ньому ротора 10 з осями 11 та зубчастими дисками 13, які в

91



свою чергу за рахунок зачеплення шестерень 12 із вінцем планетарної передачі 

4 обертаються навколо своєї осі.

Оброблювальний матеріал безперервно надходить через 

завантажувальну горловину 2 і подрібнюється внаслідок планетарного та 

коливного руху зубчастих дисків 11. Із зменшенням розмірів частинок 

подрібнений матеріал під впливом відцентрових сил та знакозмінних 

навантажень через ситову поверхню 5 зазнає класифікації: частинки рівні або 

менші діаметру отворів сита 5 вивантажуються через горловину 3, решта -  на 

повторне подрібнення.

Такий коливний та планетарний рух дисковидних виконавчих органів 

дробарки дозволяє значно збільшити силовий вплив робочих елементів на 

оброблювальний матеріал та забезпечити своєчасне виведення продукту із зони 

подрібнення, а як наслідок підвищити продуктивність та якість означеного 

процесу.
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