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Національний технічний університет України «Кіївський політехнічний інститут», м. Київ 

 

В даній роботі пропонується розглянути варіант модернізованої конструкції щелепної 

дробарки з метою зменшення енергоємності та збільшення довговічності роботи машини. 

 

Щелепні дробарки набули широкого розповсюдження в гірничорудній галузі, виробництві 

будівельних матеріалів[1]. Вони використовуються для здрібнювання великошматкових 

матеріалів, як то гіпсовий камінь, руда, тощо, для подальшого використання в технологічних 

процесах [2]. 

Одним з основних недоліків базових конструкцій шелепних дробарок є підвищене 

зношення робочих поверхонь, зокрема футеровочних (броневих) плит. 

Для запобігання швидкому зношуванню робочих поверхонь і збільшенню довговічності 

щелеп, можна використати такий модернізований варіант конструкції [3], який зображено на 

рис.1. Суть удосконалення полягає в тому, що до рухомої та нерухомої щелеп кріпляться змінні 

планки із зубцями, завдяки яким зношування рухомої та нерухомої щелеп проходить з меншою 

швидкістю. Така конструкція складається зі станини  1,  ексцентрикового  валу  2,  шатуна  3,  

розпірних  плит  4, нерухомої 5 і рухомої привідної 6 щелепи з робочими поверхнями. Робочі 

поверхні нерухомої 5 і рухомої привідної 6 щелеп забезпечуються змінними планками 7, які 

мають зубці 8.  

 
Рис1. Удосконалений варіант щелепної дробарки 

 

Ця конструкція працює таким чином: шматковий матеріал, який підлягає подрібнюванню, 

надходить в проміжок між нерухомою 5 і рухомою привідною 6 щелепами. Подрібнювання 

шматкових матеріалів відбувається при зближенні щелеп за допомогою зубців 8 на знімних 

планках 7. При розходженні щелеп подрібнений матеріал висипається через вихідний отвір. Рух 
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щелепи 6 здійснюється від привідного ексцентрикового вала 2 за допомогою шатуна 3 та 

розпірних плит 4. Знімні планки 7 з зубцями 8 з'єднуються з нерухомою 5 і рухомою 6 

щелепими за допомогою пристрою для кріплення 9. 

В разі появи ознак зношення окремих зубців 8 на деяких планках 7,  ці планки замінюють 

на нові. 

Реалізація даної пропозиції дозволяє: 

- збільшити термін служби механізму; 

- збільшує коефіцієнт тертя; 

- здрібнювати матеріал не лише за рахунок роздавлювання, а й розколювання. 
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