
 3 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ МОМЕНТУ  

ІНЕРЦІЇ І ПРИВЕДЕНОЇ ДОВЖИНИ МОЛОТКІВ ДРОБАРКИ 

Мета роботи: Дослідити вплив зношування молотків на змінен-

ня їх основних параметрів: приведеної довжини та моменту інерції, 

які прямо впливають на умови розвантаження осей підвісу від удар-

них імпульсів молотків. 

Час виконання роботи 4 год. 

1 Порядок виконання роботи 

- розглянути основи теорії подрібнення сировини за допомогою 

молоткових дробарок; 

- ознайомитись з принципом дії та будовою експериментальної 

лабораторної установки та іншим обладнанням робочого місця; 

- сформувати початкові дані для проведення експерименту; 

- провести експериментальні дослідження по визначенню моме-

нту інерції та приведеної довжини молотка дробарки; 

- обробити результати експерименту; 

- сформулювати висновки за результатами роботи; 

- скласти та оформити звіт з лабораторної роботи.  

2 Завдання для самопідготовки 

У процесі підготовки до заняття студент повинен: 

- повторити: основні поняття по теорії динамічної системи ба-

рабан – молоток;  

- знати:  

1) основні питання впливу зносу молотків на динаміку робочого 

органу молоткової дробарки;  

2) вплив сил реакції, що виникають на кожному молотку при 

ударі об матеріал на осі їх підвісу і на опори барабана; 

- вміти: проводити налаштування лабораторної установки, корис-

туватися контрольно-вимірювальними приладами, визначати динамічні 

характеристики молотків. 
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3 Основні теоретичні положення 

У дробарках вітчизняного виробництва застосовують достатньо 

велику номенклатуру молотків (рисунок 1). Для подрібнення зерна і 

м’яких продуктів використовують тонкі молотки: завтовшки 2…3 мм, 

а для стеблових кормів: завтовшки 6…8 мм і більше. 

 

Рисунок 1 – Конструкції молотків молоткових дробарок 

1) - ступінчасті нормальні; 2) - ступінчасті посилені, 3) - прямокутні,  

4) - фігурні типу фрези, 5) - об’ємні АПК- 10, 6) – об’ємні ДДК, 7) - плоскі 

(дробарок агрегатів): а) - АВМ- 0,4; б) - АВМ- 1,5; в) - ЛКБ-ФЕ; г) - СБ- 1,5),  

8 - армовані сормайтом. 
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При руйнуванні зернового матеріалу сили реакції сприймаються 

кожним молотком і можуть досягати 200 Н та більше. Значна частина 

цих сил передається на осі підвісу молотків і через них безпосередньо 

на вал барабана та його опори. 

Дію цих зусиль у значній мірі збільшує висока частота їх виник-

нення і передача навіть частини цих сил осям підвісу молотків та на 

вал молоткового барабана викликає інтенсивне зношування зчлену-

вань осей молотків і опор вала.  

Таким чином, визначення ударних імпульсів, переданих на осі 

підвісу молотка, і умов розвантаження осей від цих силових імпульсів 

є одним з найважливіших завдань розрахунків молоткових барабанів 

подрібнюючих апаратів. 

Для попередження передачі імпульсів ударів молотків їх осям 

підвісу і підшипникам барабана потрібне збереження умови 

1ll
ук       або    ук ll     (1) 

де кl  - приведена довжина молотка; 

     уl  - відстань від осі підвісу молотка до центра удару. 

Згідно теорії, приведена довжина молотка це розмір, який дорі-

внює довжині такого математичного маятника, частота вільних коли-

вань якого дорівнює частоті коливань фізичного маятника, тобто у 

цьому випадку молотка. 

При порушенні умови (1) деяка частина імпульсів удару молот-

ків передається на їхні осі підвісу і через них на вал барабана.  

Коефіцієнт передачі ударів kу, який показує яка частка імпульсів 

удару молотка  передається на осі їхнього підвісу, визначається за на-

ступною залежністю: 

1
l

l
k

у

к
у  ,     (2) 

де kу  - коефіцієнт передачі імпульсу ударів. 
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Рисунок 2 – Схема підвісу молотків дробарки 

Rп - радіус підвісу молотка; Dб = 2Rб - діаметр барабана дробарки;  

lк - приведена  довжина  молотка;  с - відстань до центра  мас молотка; 

а - довжина молотка; b - ширина молотка; δ - товщина молотка. 

Розміри молотків дробарок КДУ-2,0-1 „Українка“ і дробарки аг-

регату АВМ-1,5 зведені в таблицю 1. 

Таблиця 1 – Основні розміри барабана і молотків  

дробарок, мм 

Дробарка 
Розміри молотка, мм 

а b с lк d δ 

КДУ-2,0-1 110 50 23 78 20 4 

АВМ-1,5 150 50 26 104 20 10 

У процесі експлуатації дробарки приведена довжина молотків 

через зношування змінюється від початкової величини lк до величини 

lки внаслідок чого умова (1) роботи молотків без передачі сполученим 

деталям ударних імпульсів порушується. При цьому коефіцієнт пере-

дачі імпульсів удару зношеним молотком збільшується від  

0kу      до    1
l

l
k

ки

к
уи     (3) 

де: kуи - коефіцієнт передачі імпульсів удару зношеним молотком; 

    киl  - приведена довжина зношеного молотка. 
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Відповідно до заводських вимог при граничному зношуванні кон-

тур перших зношених граней досягає поздовжньої осі симетрії отворів 

молотка (рис 3 б, г), а контур парних ним граней проходить на відстані 

10 мм від окружності найближчого отвору молотка (рисунок 3 в, д). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Новий і зношені молотки дробарок: 

а) новий; б) з однією; в) двома; г) трьома і д) чотирма зношеними до 

допустимих меж робочими гранями 

У процесі зношування молотків дробарок одночасно зі зміною 

форми контуру відбувається зміна їхніх динамічних параметрів: маси, 

відстані від центра маси до осі хитання, моменту інерції маси відносно 

цієї осі і приведеної довжини. Ці параметри пов’язані між собою ві-

домою з механіки залежністю 

klcmI          (4) 

де: I - момент інерції маси молотка, кг·м
2
; 

    m - маса молотка, кг; 

     с - відстань осі підвісу молотка до центра маси, м; 

   lки - приведена довжина молотка, м. 

Для повного глушіння крутильних коливань маси барабана вла-

сна частота коливань молотка повинна дорівнювати або бути кратною 

частоті коливань маси барабану.  
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Тому, повинна зберігатися умова: 

2

k

n N
l

R
 ,                (5) 

де nR  - радіус окружності барабана, на якій розміщаються 

центри поперечних перерізів підвіски молотків; 

      N - число повних коливань молотка, що здійснюється за 

один оберт ротора (кратність коливання). 

Якщо кратність коливань прийняти N =1; 1,5; 2; 2,5; 3, то від-

повідно одержимо: 

.9;25,6;4;25,2;1
l

R

k

n           (6) 

При nR / kl  = 1 – реальна довжина молотка виходить дуже вели-

кою; при nR / kl  = 6,25 – дуже мала. Тому з наведеного ряду співвід-

ношень кращими вважаються відношення: 

25,2
l

R

k

n      і     4
l

R

k

n          (7) 

Співвідношення 4lR kn   вважається самим вигідним, тому 

що при цьому амплітуда коливань молотків максимальна і ударна ене-

ргія молотків  використається з найбільшою ефективністю. 

Для зношених молотків степінь нерівномірності їх показ-

ників оцінюється коефіцієнтом змінення приведеної довжини: 

ккзi llk  ,       (8) 

де lк і lкз – приведена довжина нового і зношеного молотка 

Показником частини імпульсу удару, що передається на 

вісь підвісу молотка є також модуль коефіцієнту удару: 

1k1llk iккзy     (9) 
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4 Оснащення лабораторної роботи приладами та механізмами 

1 Прилад для визначення приведеної довжини та моменту інер-

ції молотків дробарок (рисунки 4 і 5). 

2 Набір нових молотків та зношених молотків. 

3 Електронні ваги ВЛКТ-500. 

4 Призма для визначення центра маси зношених молотків. 

5 Мірильний інструмент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Прилад для визначення приведеної довжини  

і моменту інерції молотка як фізичного маятника: 

1 - пружина пластинчаста; 2 - основа; 3 - масштабна лінійка; 4 - молоток;  

5 - шкала кутових амплітуд; 6 - кронштейн; 7 - стійка; 8 - гумова шайба; 

9 - упорна втулка; 10 - опора осі; 11 - оправка з віссю; 12 - вороток;  

13 - опора маятника порівняння; 14 - нитка; 15 - кулька (важок) маятника. 
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Визначення величин моменту інерції і приведеної довжини 

зношених молотків виконується на приладі, в основу якого покладе-

ний метод використання явища резонансу.  

Коливання фізичного маятника (молотка) викликають коливання 

маятника порівняння, який має довжину, рівну приведеній довжині 

фізичного маятника, настроє-

ного в резонанс з фізичним. 

Маятник порівняння склада-

ється з тонкої практично нева-

гомої нитки, довжина якої ре-

гулюється, і маленької сталевої 

кульки. Він імітує математич-

ний маятник. 

Основними частинами 

приладу (рисунок 3) є: оправка 

11 з тонкою віссю; дві ножові 

опори 10; кронштейн опор 6, за-

кріплений на. двох трубчастих 

стійках 7; голкове вушко 13, що 

використовують як опора нитки 

14 з кулькою 15 маятника порі-

вняння; вороток 12, обертанням 

якого можна змінювати довжи-

ну маятника порівняння; лінійка 

3 для виміру довжини і кутова 

шкала 5 для фіксації кутових 

амплітуд коливання цього маят-

ника. Основа 2 приладу вста-

новлена на двох податливих 

пластинчастих пружинах 1. 

Рисунок 5 – Фото приладу 
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Фіксування положення воротка 12 і збереження в процесі дослі-

ду встановленої довжини маятника порівняння досягається за рахунок 

сили тертя, що виникає між гумовою шайбою 8, кронштейном 6 і упо-

рною втулкою 9. Тертя осі фізичного маятника незначне за рахунок 

установки його осі на двох ножових опорах 10. 

Оправка 11 з гумовим кільцем, що має зовнішню конусну пове-

рхню, щільно вставляється в отвір деталі, що досліджується (молотка) 

і своєю віссю встановлюються на опори 10.  

5 Методика проведення роботи 

1 Визначити масу m кожного зі зношених молотків шляхом 

зважування їх на вагах ВЛКТ-500, точність зважування до 0,1 г. 

2 Визначити центр маси зношених молотків як точку ц.м. пере-

тинання двох центральних осей АВ і СD, положення яких знаходиться 

по двох рівноважних станах молотка на призмі (рисунок 4). Для цього 

зношений молоток розташовується на металевій призмі у двох поло-

женнях і олівцем наноситься дві осі АВ і СД.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Підготовка молотка до випробувань 

а) визначення положення центра маси молотка б); визначення відхилення 

молотка від радіально-рівноважного положення через зношування. 

1 - призма; 2 - молоток; 3 - вісь підвісу молотка. 
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3 Визначити кут Θ відхилення зношеного молотка від осі симет-

рії, установивши молоток на прилад (рисунок 3) за допомогою шкали 

кутових амплітуд. 

4 Визначити приведену довжина молотка у такий спосіб: моло-

ток встановити за допомогою оправки з віссю 11 на дві ножові опори 

10. Легким поштовхом руки деталь приводиться в коливання. Поворо-

том воротка 12 підбирається така довжину маятника порівняння, при 

якій він, потрапляючи в резонанс, коливається з максимальною куто-

вою амплітудою. Приведену довжину kl  фізичного маятника визна-

чають як довжину маятника порівняння виміряна по масштабній лі-

нійці з точністю до 1мм. 

5 Аналогічно провести випробування молотків з іншими видами 

та значеннями зносу. 

6 Розрахувати момент інерції I маси молотка відносно осі підві-

су та коефіцієнт передачі імпульсів удару kуи зношеними молотками 

за формулами (3) і (4). 

7 Занести експериментальні та розрахункові параметри молотків 

в таблицю 2. 

Таблиця 1 – Приведені довжини молотків і коефіцієнти передачі  

імпульсів ударів молотків на їх осі підвісу 
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6 Вимоги безпеки 

Під час проведення роботи додержуватись загальної інструкції з 

охорони праці, наведених в розділі „Загальні вимоги безпеки“. 

7 Контрольні питання 

1 Які параметри характеризують коливальні рухи тіл? 

2 Природа загасаючих коливань і їх характеристика. 

3 Характеристика змушених коливань. 

4 Фізична сутність явища резонансу. 

5 Назвіть умови врівноважування молоткового апарата. 

6 Яке співвідношення параметрів молотка забезпечує попере-

дження передачі імпульсів ударів молотків на осі підвісу? 

7 Як визначається відстань центра мас молотка? 

8 Які найбільш доцільні співвідношення радіуса барабана і при-

веденої довжини молотка. 

9 Розтлумачте фізичну сутність моменту інерції молотка? 

10 На який параметр молоткової дробарки впливає кут відхи-

лення зношеного молотка ? 

8 Тестові завдання 

1) Яку товщину плоских прямокутних молотків рекоменду-

ють застосовувати для зернових дробарок? 

1 2...3 мм;  2 4...8 мм;  3 10...12. 

2) З яких марок сталі рекомендують виготовляти молотки зер-

нових дробарок? 

1 сталь 20;  2 сталь 45;  3 сталь 65Г. 

3) З якою метою потрібно визначати приведену довжину мо-

лотка дробарки? 

1 для визначення приведеної маси молотка; 

2 для визначення моменту інерції маси молотка; 

3 для визначення допустимого зазору між молотком і декою. 

4) Яке співвідношення kn lR  (радіуса осі підвісу до приве-

деної довжини) вважається самим вигідним? 

1 1lR kn  ;  2 2lR kn  ;  3 4lR kn  . 
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5) З якою метою потрібно визначати момент інерції маси 

молотка дробарки? 

1 для забезпечення виникнення явища резонансу в барабані; 

2 з метою забезпечення раціональної динаміки барабана; 

3 з метою визначення оптимального пускового моменту барабана. 

6) Яку розмірність має момент інерції молотка дробарки? 

1 кг∙м;   2 кг∙м
2
;   3 кг∙м

3
. 

7) За яким методом визначають положення центра маси 

зношених молотків дробарок? 

1 врівноваженням на призмі;  2 зважуванням на вагах; 

3 методом резонансу. 

8) Для зношених молотків степінь нерівномірності їх 

показників оцінюється: 

1 модулем коефіцієнту удару;   2 моментом інерції маси; 

3 коефіцієнтом змінення приведеної довжини; 

9) Яке явище використовують для визначення приве-

деної довжини молотка? 

1 явище дифракції;       2 явище рефракції;       3 явище резонансу. 

10) Як називають нитку з кулькою на лабораторному приладі? 

1 фізичний маятник;   2 математичний маятник; 

3 оптичний маятник. 
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