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Корисна модель належить до подрібнювачів, зокрема до лабораторного подрібнювального 
обладнання, і може бути використана для подрібнювання різноманітних твердих матеріалів. 

Відомий подрібнювач циклічної дії, що містить вертикальний вал з обоймою для закріплення 
рівномірно розташованих по колу подрібнювальних стаканів, кожний з яких оснащено кришкою і 
щонайменше одним подрібнювальним тілом та закріплено на обоймі з боку його днища [заявка 5 

№ GR20120100074 Греція, МПК В02С 17/08, заявл. 03.02.2012, опубл. 11.07.2013]. Недоліком 
цього подрібнювача є невисока ефективність руйнування твердих матеріалів внаслідок 
особливостей їх руху у вертикально розташованих подрібнювальних стаканах. 

Найбільш близьким за технічною суттю до пропонованого технічного рішення є подрібнювач 
циклічної дії, що містить горизонтальний вал з обоймою для закріплення рівномірно 10 

розташованих по колу подрібнювальних стаканів, кожний з яких оснащено кришкою і 
щонайменше одним подрібнювальним тілом та закріплено на обоймі з боку його днища [пат. 
Російської Федерації № 28054 U, МПК В02С 17/08, заявл. 24.09.2002, опубл. 10.03.2003]. 

Ця дробарка завдяки горизонтальному розташуванню подрібнювальних стаканів дещо 
підвищує ефективність руйнування твердих матеріалів. Проте рух подрібнюваного матеріалу в 15 

подрібнювальних стаканах переважно в коловому напрямку не дає змогу істотно 
інтенсифікувати процес подрібнення. 

В основу пропонованої корисної моделі поставлено задачу вдосконалити подрібнювач 
циклічної дії, у якому його нове конструктивне виконання забезпечує рух подрібнюваного 
матеріалу в подрібнювальних стаканах як у коловому, так і в осьовому напрямках, а отже 20 

істотно інтенсифікує процес подрібнення. 
Поставлена задача вирішується тим, що в подрібнювачі циклічної дії, що містить 

горизонтальний вал з обоймою для закріплення рівномірно розташованих по колу 
подрібнювальних стаканів, кожний з яких оснащено кришкою і щонайменше одним 
подрібнювальним тілом та закріплено на обоймі з боку його днища, згідно з корисною моделлю, 25 

кожний з подрібнювальних стаканів закріплено з можливістю регулювання кута його нахилу 
відносно горизонтального вала. У найприйнятнішому прикладі виконання подрібнювача 
горизонтальний вал оснащено додатковою обоймою для закріплення подрібнювальних стаканів 
з боку їхніх кришок, яку встановлено на горизонтальному валу з можливістю повороту відносно 
основної обойми й фіксації в потрібному положенні. 30 

Закріплення кожного з подрібнювальних стаканів з можливістю регулювання кута його 
нахилу відносно горизонтального вала забезпечує періодичну зміну нахилу подрібнювальних 
стаканів під час кожного оберту горизонтального вала (своєрідні коливання кожного з 
подрібнювальних стаканів у площині розташування їхніх поздовжніх осей). У такий спосіб 
реалізується рух подрібнюваного матеріалу не лише в коловому напрямку, а й вздовж 35 

горизонтального вала, що сприяє складному руху подрібнюваного матеріалу в порожнинах 
подрібнювальних стаканів (у вигляді просторової вісімки), а отже й ефективне подрібнення 
матеріалу. 

Оснащення ж горизонтального вала додатковою обоймою для закріплення подрібнювальних 
стаканів з боку їхніх кришок забезпечує одночасний поворот всіх подрібнювальних стаканів під 40 

час повороту додатковою обоймою відносно основної обойми, що істотно спрощує 
експлуатацію подрібнювача та забезпечує динамічну збалансованість його обертових частин. 

Суть корисної моделі пояснюється кресленнями, на яких зображено: 
на фіг. 1 - загальний вигляд подрібнювача, приклад відсутності відносного повороту обойм; 
на фіг. 2 - загальний вигляд подрібнювача за наявності відносного повороту обойм. 45 

Подрібнювач містить горизонтальний вал 1 з обоймою 2 для закріплення рівномірно 
розташованих по колу подрібнювальних стаканів 3, кожний з яких оснащено кришкою 4 і 
щонайменше одним подрібнювальним тілом 5 та закріплено на обоймі 2 з боку його днища 6, 
при цьому кожний з подрібнювальних стаканів 3 закріплено з можливістю регулювання кута його 
нахилу   відносно горизонтального вала 1. Горизонтальний вал 1 може бути оснащено 50 

додатковою обоймою 7 для закріплення подрібнювальних стаканів 3 з боку їхніх кришок 4, яку 
встановлено на горизонтальному валу 1 з можливістю повороту відносно основної обойми 2 і 
фіксації в потрібному положенні. Також на горизонтальному валу 1 закріплено упор 8 (фіг. 1, 2). 

Подрібнювач працює в такий спосіб. 
Залежно від властивостей матеріалу, що підлягає подрібнюванню, а також потрібної 55 

продуктивності, поворотом додаткової обойми 7 відносно обойми 2 забезпечують потрібний кут 
їх відносного повороту (при цьому також забезпечується відповідний кут   між поздовжніми 

осями подрібнювальних стаканів 3 і горизонтальним валом 1). 
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Під час обертання горизонтального вала 1 подрібнюваний матеріал рухається не лише в 
коловому напрямку, а й вздовж горизонтального вала. При цьому матеріал інтенсивно 
руйнується між стінками подрібнювальних стаканів 3 і подрібнювальними тілами 5. 

Пропонована корисна модель істотно підвищує ефективність подрібнення різноманітних 
матеріалів.  5 

 
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 

 
1. Подрібнювач циклічної дії, що містить горизонтальний вал з обоймою для закріплення 
рівномірно розташованих по колу подрібнювальних стаканів, кожний з яких оснащено кришкою і 10 

щонайменше одним подрібнювальним тілом та закріплено на обоймі з боку його днища, який 
відрізняється тим, що кожний з подрібнювальних стаканів закріплено з можливістю 
регулювання кута його нахилу відносно горизонтального вала. 
2. Подрібнювач за п. 1, який відрізняється тим, що горизонтальний вал оснащено додатковою 
обоймою для закріплення подрібнювальних стаканів з боку їхніх кришок, яку встановлено на 15 

горизонтальному валу з можливістю повороту відносно основної обойми й фіксації в потрібному 
положенні. 
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