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Корисна модель належить до обладнання для сортування твердих кускових матеріалів і 
може бути використана, наприклад, у гірничорудній, хімічній, деревообробній промисловостях, а 
також промисловості будівельних матеріалів. 

Відомий захисний кожух вібраційного вала колосникового грохота, виконаний у вигляді 
труби, привареної до корпусів підшипників вібраційного вала [Сапожников М.Я. Механическое 5 

оборудование предприятий строительных материалов, изделий и конструкций. - М.: Высш. шк., 
1971. - С. 182, рис. 110]. Недолік цього кожуха - нерознімне з'єднання труби з корпусами 
підшипників вібраційного вала, що істотно ускладнює експлуатацію вібраційного вала і 
колосникового грохота в цілому. 

Найближчим аналогом до пропонованої корисної моделі є захисний кожух вібраційного вала 10 

колосникового грохота, виконаний у вигляді труби з фланцями на торцях для кріплення до 
корпусів підшипників вібраційного вала [Сапожников М.Я., Булавин И.А. Машины и аппараты 
силикатной промышленности. - М.: ГИЛ по строит, материалам, 1955. - С. 244, рис. 136]. 

На відміну від аналога, що розглянуто, зазначений захисний кожух з'єднується з корпусами 
підшипників вібраційного вала за допомогою фланцевих з'єднань, що декілька спрощує 15 

експлуатацію колосникового грохота, проте експлуатація самого вібраційного вала залишається 
складною: для огляду та обслуговування вібраційного вала або його підшипників потрібно 
повністю демонтувати весь вузол вібраційного вала з колосникового грохота. 

В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалити захисний кожух вібраційного 
вала колосникового грохота, у якому нове виконання кожуха забезпечує його швидкий монтаж і 20 

демонтаж, що істотно спрощує огляд та обслуговування вібраційного вала або його 
підшипників. 

Поставлена задача вирішується тим, що в захисному кожусі вібраційного вала 
колосникового грохота, виконаному у вигляді труби з фланцями на торцях для кріплення до 
корпусів підшипників вібраційного вала, згідно з пропонованою корисною моделлю новим є те, 25 

що трубу виконано рознімною у вигляді двох півциліндрів. У найприйнятнішому прикладі 
виконання кожуха в місцях контакту півциліндрів виконано ущільнення. 

Виконання кожуха із зазначеними ознаками забезпечує його швидке складання за умови вже 
встановленого вібраційного вала або його швидке розбирання й знімання з корпусів підшипників 
вібраційного вала, що істотно спрощує огляд та обслуговування вібраційного вала або його 30 

підшипників без повного розбирання колосникового грохота. Наявність у місцях контакту 
півциліндрів ущільнення (наприклад, замкового з'єднання, з'єднання типу "шип-паз" або "виступ-
западина") поліпшує герметичність труби й запобігає надходженню пилу до вібраційного вала 
та його підшипників. 

Суть корисної моделі пояснюється кресленнями, на яких зображено: на Фіг. 1 - поздовжній 35 

розріз захисного кожуха; на Фіг. 2 - окремий елемент захисного кожуха. 
Захисний кожух вібраційного вала колосникового грохота виконано у вигляді труби 1 з 

фланцями 2 і 3 на торцях для кріплення до корпусів підшипників 4 і 5 вібраційного вала 6, при 
цьому трубу 1 виконано рознімною у вигляді двох півциліндрів 7 і 8, у місцях контакту яких може 
бути виконане ущільнення 9, зокрема замкове з'єднання, з'єднання типу "шип-паз" або "виступ-40 

западина" (Фіг. 1, 2). 
Захисний кожух працює в такий спосіб. 
За умови встановленого в колосниковому грохоті вібраційного вала 6 півциліндри 7 і 8 по 

черзі приєднують за допомогою фланців 2 і 3 до корпусів підшипників 4 і 5. У результаті 
утворюється труба 1, яка надійно охоплює вібраційний вал 6 на ділянці між корпусами 45 

підшипників 4 і 5 та захищає вібраційний вал 6 від ударів оброблюваного твердого матеріалу, а 
підшипники - від потрапляння в них пилу. 

Розбирання та знімання труби 1 з колосникового грохота здійснюється у зворотному 
порядку.  
 50 

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 

1. Захисний кожух вібраційного вала колосникового грохота, виконаний у вигляді труби з 
фланцями на торцях для кріплення до корпусів підшипників вібраційного вала, який 
відрізняється тим, що трубу виконано рознімною у вигляді двох півциліндрів. 55 

2. Кожух за п. 1, який відрізняється тим, що в місцях контакту півциліндрів виконано 
ущільнення. 
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