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В даній роботі пропонується розглянути варіант модернізації рухомого конуса конусної 

дробарки середнього подрібнення з  метою покращення якості дроблення та зменшення  

навантажень на елементи дробарки. 

 

Конусна  дробарка використовується в багатьох галузях промисловості [1]. Проте 

найбільш  широке  застосування вони  отримали  в  галузі  виробництва  будівельних  

матеріалів  [2].  Одним з  основних  елементів  конусної  дробарки,  від  якого  великою  мірою  

залежить  якість  кінцевого  продукту  є  рухомий  конус.  Отже,  вдосконаливши його  

конструкцію  можна  покращити  якість  подрібнюваного  матеріалу.  Метою  вдосконалення  

конструкції  рухомого  конуса ( за патентом  на  корисну  модель  RU 91298 U1) [3]  було 

підвищення якості  дробленого  щебня  з  міцного  вапняку  або  граніту  крупністю  від  5 мм до  

20 мм.  Для цього необхідно, щоб осьове навантаження на матеріал,  який  знаходиться  в  

камері  дроблення,  був приблизно  такий  самий,  як і при  перевантаженні  дробарки  кам’яним 

матеріалом.  Для отримання  такого  ефекту, без  роботи  «під завалом»,  слід  змінити  

футировку  рухомого  конуса  (рис. 1)  дробарки  таким  чином,  щоб  осьова  сила  

утворювалась  на  щебінь  примусово.  Тобто,  на  рухомому  конусі  1  по  твірній  його  бокової  

поверхні  розташовується  спіралеподібний  виступ  2  (рис. 1 вигляд А),  який  дозволяє  

примусово  «штовхати»  матеріал  до  низу  камери  дроблення.  Це  дозволяє  отримати  ефект  

дроблення  кам’яного  матеріалу  в дробарці  «під  завалом»,  без  надмірних  навантажень  на  

елементи  дробарки. 

 

 

Рис. 1. Рухомий конус конусної дробарки 

Обрана  конструкція  рухомого  конуса  відрізняється  від  інших  тим, що  на  його  

футеровці  виконано  спіралеподібний  виступ  з  постійним  кроком,  який  більший  за  

максимальний  розмір  вихідного  дробленого  матеріалу.  Висота  цього  виступу  поступово  

зменшується  від  верхньої  частини  до  основи  конуса. 
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