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При експлуатації зернових молоткових дробарок відбувається 

зношування молотків, що змінює фізичні параметри молоткового ротора і 

негативно впливає на ефективність процесу подрібнення. 

На етапі виконання експериментальних досліджень визначено, що в 

процесі роботи відбувається зміна розмірно - масових характеристик молотків в 

результаті зношування, це призводить до зміни показника лінійного 

співвідношення ротора та моменту інерції молотка. 

Для молотків, які встановлюються на КДУ - 2 процес характеризується 

стабільним зменшенням значення моменту інерції до 60 % від початкового при 

спрацюванні чотирьох робочих граней. Для молотків АВМ - 1,5 характерним є 

різке зменшення на 25 % моменту інерції при спрацюванні однієї грані, при 

переустановці та роботі другої грані відбувається часткове відновлення і далі 

поступове зниження до 33 % від початкового значення. Це призводить до 

погіршення якості подрібнення і збільшення енергоємності роботи дробарки: 

 

Таблиця 1  Значення показника приросту енерговитрат на подрібнення 

залежно від ступеню зношування молотків 

Вид молотка 

дробарки 

Показник приросту енерговитрат ∆Р 

Новий 

Зношені грані молотка пі 

1 2 3 4 

КДУ - 2 1 1,01 1,07 1,13 1,22 

АВМ - 1,5 1 1,02 1,05 1,23 1,25 

 

На основі порівняльного аналізу роботи молоткової дробарки зі змінним 

ротором визначено, що при кL=2,25 енергоємність подрібнення в середньому 

становить 0,042 кВт∙год/кг це на 16 % менше, ніж 0,050 кВт∙год/кг при кL=4. 

На основі порівняльного аналізу енергетичних та якісних показників 

подрібнення визначено, що відносний показник ефективності роботи 

молоткового ротора Ер на 34 % менше для ротора кормодробарки при кL=2,25 і 

становить Ер = 0,059 кВт год/кг проти Ер = 0,079 кВт год/кг з показником 

ротора кL=4. 

Аналізуючи залежність вмісту кондиційних часток від діаметра отворів 

решета дробарки, на досліджених режимах (подача від 60 до 90 кг/год, частота 

обертання ротора 3000 хв
-1

) визначено, що раціональним є робота дробарки з 

параметром ротора кL = 2,25, з діаметром отворів решета Ø 7,5 мм, оскільки 

зниження вмісту кондиційних часток відбувається всього на 3 %, а вміст 
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надмірно подрібнених часток зменшується на 44,3 % по відношенню до 

початкового значення при (dр) Ø 5,5 мм. 
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