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При виробництві щебеню широко щокові і конусні дробарки   застосовують методом 

дроблення, у яких здійснюється подрібнення шляхом роздавлювання та стирання. 

 

Щокові дробарки набули найбільшого поширення серед інших типів дробильного 

обладнання. 

Принцип їх роботи досить простий - гірська порода подрібнюється шляхом 

розколюванням між двома гофрованими металевими плитами - щоками. Одна з них закріплена 

на станині дробарки нерухомо, інша здійснює відносно нерухомої складні коливальні рухи. 

Дроблення породи в щокових дробарках відбувається циклічно - в момент зближення щік. Під 

час відалення щік один від одного відбувається заповнення простору між ними гірською 

породою (масою). Роздроблена частина породи висипається у вихідне зіво, розташоване в 

нижній частині між щоками. Завантажується гірська порода (гірська маса) через верхнє зіво між 

щоками, яке називається завантажувальним отвором, який визначає розмір шматків породи, 

допустимих для дроблення на даній щоковій дробарці. 

Продуктивність щокових дробарок залежить від багатьох параметрів: 

-величини завантажувального отвору; 

-ступеня подрібнення; 

-частоти коливання рухомої щоки (або щік); 

-ходу рухомої щоки (щік); 

-кута захвату породи; 

-щільності і міцності подрібнюванню породи або каменю. 

До основних переваг щокових дробарок можна віднести простоту її конструкції, 

обслуговування і ремонт,до недоліків - великі питомі витрати електроенергії, вібрація при 

роботі, що викликає підвищений знос багатьох елементів конструкції - підшипників, з'єднань і 

т.д., видача нерівномірного по крупності продукту, схильність до забивання робочого простору 

малогабаритним шматками породи (гірської маси), особливо вологої, і при нерівномірній 

подачі[1-2]. 

Конусні дробарки відрізняються від щокових тим, що процес дроблення породи в них 

здійснюється безперервно.  

За своїм призначенням конусні дробарки поділяються на дробарки крупного (ККД), 

середнього (КСД) і дрібного (КМД) дроблення. Шматки породи роздавлюються в просторі між 

двома конічними поверхнями, утвореними рухомим органом і нерухомою конусоподібної 

чашею. Рухомий конус здійснює складний обертальний рух всередині нерухомої конічної чаші. 

При зближенні поверхонь нерухомого і рухомого конусів, порода дробиться, а при видаленні - 

роздроблена маса опускається вниз і висипається в розвантажувальний отвір. Така конструкція 

використовується, коли необхідно подрібнити руду чорних або кольорових металів, а також 

незначних шматків неметалевих руд. 

Слід зазначити , що за інших умов, лускатість  щебеню одержуваного за допомогою 

конусних дробарок нижче, ніж щокових.  

До основних переваг щокових дробарок можна віднести простоту її конструкції, 

обслуговування і ремонт.  

Недоліки - великі питомі витрати електроенергії, вібрація при роботі, що викликає 

підвищений знос багатьох елементів конструкції ,видача нерівномірного по крупності 

продукту, схильність до забивання робочого простору малогабаритним шматками породи 

особливо вологої, і при нерівномірній подачі. 
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Слід зазначити, конусні дробарки більш економічні і продуктивні, ніж щокові, але мають 

більш складну конструкцію. Вони мають велику масу і габарити, більш складні в 

обслуговуванні та ремонті.  
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