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УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТУКЦІЇ ВАЛКОВОЇ ДРОБАРКИ 

 

ОГОРОДНІК М.С., студ., БОРЩИК С.О., ст. викладач мошна о в 

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

 

В даній роботі розглядається варіант модернізації валкової дробарки з метою 

зменшення енерговитрат та збільшення терміну роботи валків. 

 

Валкові дробарки [1] завдяки простоті конструкції широко застосовуються в 

промисловості будівельних матеріалів для середнього і мілкого подрібнення мінералів, а саме: 

вапняку, шамоту, кварцу, шпату. 

Їх принцип [2] дії полягає в подрібненні матеріалу роздавлюванням, частково стиранням, 

ударом чи вигином між двома валками з гладкими, зубчатими чи рифленими поверхнями, що 

обертаються на зустріч один одному. 

Існуючі конструкції валкових дробарок, які використовуються у технологічному процесі 

виробництва будівельних матеріалів, мають суттєві недоліки, пов’язані зі значними 

енерговитратами на дроблення та виходом з ладу валків, що веде до збільшення простоїв 

обладнання. 

Такі недоліки можна усунути, застосувавши модернізований варіант конструкції [3], який 

зображено на рис.1,2.. Ця дробарка має валки 1 і 2. Валок 1 закріплений на валу 3, який 

обертається в нерухомих підшипниках 4. Його обертальний рух забезпечується від 

електродвигуна 5 через редуктор 6. Валок 2 закріплений на валу 7 і кінематично пов'язаний 

через карданний вал 8, редуктор 9 з електродвигуном 10. Підшипники 11 валка 2 встановлені на 

пружинах 12 з можливістю їх стиснення при попаданні в робочий простір дробарки предметів, 

які не подрібнюються. 

 

 
Р и с . 1 -  Кінематична схема дробарки 

 

Валкова дробарка працює наступним чином. Під час стиснення валками куска матеріалу  

його контакт поверхнею бандажу відбувається по двом кільцям гострими кромками. 

Прикладені при ньому зусилля створюють у матеріалі розвинуту схему нормальних і дотичних 

напружень по всьому об'єму матеріалу, що забезпечує процес селективного вибору площин з 

мінімальним опором руйнуванню. За рахунок створення раціональної схеми прикладання 
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зусиль до матеріалу зменшуються енерговитрати на його подрібнення та збільшується термін 

роботи валків. 

Така конструкція валкової дробарки відрізняється від подібних тим, що містить два 

валки з гладкими бандажами, які встановлені на валах, один із яких обертається у нерухомих 

підшипниках, а другий у рухомих, яка відрізняється тим, що на робочій поверхні бандажів 

виконані заглиблення у вигляді верхньої і нижньої впадин з діаметрами dв і dн, співвідношення 

розмірів яких становить dв:dн =1,8-2,3, а глибини впадин беруть у залежності від величини 

діаметрів відповідно для верхньої hв і нижньої hн рівними hв =(0,12-0,15)dв і hн =(0,15-0,20)dн. 

 
Р и с . 2 -  Конструкція і розміри впадин 

 

Пропонована конструкція валкової дробарки дозволяє забезпечити зменшення 

енергетичних витрат на дроблення матеріалу та збільшити довговічність валків. 

 

Література 

1. Журавлев М.И., Фоломеев А.А., Механическое оборудование предприятий в’яжучих 

материалов и изделий на базе их. М.: Высшая школа, 1983, 309с. 

2. Сапожников М.Я. Механическое оборудование предприятий строительных материалов, 

изделий и конструкций/ М.Я. Сапожников. – М.:Высш.шк., 1971. - С. 382. 

3. Патент на корисну модель UA, №85997 кл.B02C4/00 

 

  


