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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 

ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ ПОДРІБНЕННЯ 

НА МОЛОТКОВИХ ДРОБАРКАХ 

Мета роботи: 1) вивчити будову і принцип роботи дробарки;  

2) експериментальним шляхом визначити основні параметри процесу 

дроблення на молотковій дробарці різних видів сільськогосподарської 

сировини; 3) побудувати графік залежності ефективності роботи мо-

лоткової дробарки від розмірів отворів решета. 

Час виконання роботи 4 год. 

1 Порядок виконання роботи 

- розглянути будову та принцип дії експериментальної молотко-

вої дробарки; 

- розрахувати основні параметри процесу дроблення; 

- провести експериментальні дослідження процесу дроблення на 

молотковій дробарці; 

- обробити статистично результати експерименту; 

- побудувати графік залежності ефективності роботи молоткової 

дробарки від розмірів отворів решета; 

- сформулювати висновки за результатами роботи. 

2 Завдання для самопідготовки 

У процесі підготовки до заняття студент повинен: 

- повторити:  
1) основні загальні питання процесу подрібнення, теоретичні 

основи процесів подрібнення;  
2) основні способи і машини які застосовуються для подрібнен-

ня сировини та продукції харчових і переробних виробництв; 

- знати:  
1) область застосування процесів подрібнення на переробних та 

харчових підприємствах;  

2) місце подрібнюючих машин в технологічних лініях перероб-

них виробництв загальну класифікацію дробарок; 

3) основні схеми компонування молоткових подрібнювачів; 

- вміти: проводити налаштування експериментальної дробарки за 

умовами дослідів, користуватися контрольно-вимірювальними прилада-

ми, проводити визначення основних аналітичних залежностей за темою 

дослідження, будувати графічні інтерпретації результатів досліджень. 
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3 Загальні відомості про молоткові дробарки 

Молоткові дробарки одержали широке розповсюдження в хар-

човій та переробній промисловості завдяки спроможності отримувати 

високодисперсну якісну суміш подрібнених частинок на одному сту-

пені подрібнення.  

Молоткові дробарки більш ефективні при руйнуванні крихких 

матеріалів (зерна, цукру, солі та ін.) і менш ефективні при подрібненні 

вологих продуктів та продуктів з високим змістом жиру. 

Молотки у процесі дроблення повинні переміщатися з такою 

коловою швидкістю, при якій забезпечувалося б первинне руйнування 

матеріалу у момент удару по ньому молотком. Цю необхідну швид-

кість можна визначити приблизно виходячи з кількості руху: 

 F)VV(m 12 ,   (1) 

де: m - маса частинки, що подрібнюється, кг; 

     V2 - швидкість частинки після удару об молоток, м/с; 

     V1 - швидкість частинки до удару об молоток, м/с; 

        F - сила удару, необхідна для первинного руйнування частинки, Н; 

      τ - тривалість удару, яка може бути прийнята рівною 1·10
–5

 с. 

Оскільки швидкість V1 значно менша за V2, можна прийняти, що: 

 FVm 2 .        (2) 

Очевидно V2  дорівнює коловій швидкості молотка. Звідси: 

mFV2  .        (3) 

Для зернівки пшениці, середня маса якої дорівнює 2,94·10
–5

 і си-

ла, необхідна для руйнування частинки, Р = 120 Н, колова швидкість: 

8,40
1094,2

101120
V

5

5

2 



  м/с 

Практично швидкість приймають дещо більшою – до 50 м/с, 

оскільки при ударі повинне відбуватися не тільки первинне руйнуван-

ня, але і подальше подрібнення зерна. 
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Істинна (дійсна) продуктивність молоткової дробарки (в кг/с) 

визначається за виразом:  

tmQ rд  ,           (4) 

де: m
r
 - маса певної навіски продукту, кг; 

       t - тривалість подрібнення навіски, с ; 

Теоретична продуктивність дробарки QТ (т/г) визначається за 

емпіричною формулою: 

60

nLDК6,3
Q

2
1

T





,   (5) 

де К1 - емпіричний коефіцієнт, який залежить від типу і розмірів 

елементів ситової поверхні; 

 ρ - об’ємна маса продукту, що подрібнюється, кг/м
3
; 

D - діаметр ротора дробарки, м; 

L - довжина ротора дробарки, м; 

n - чистота обертання ротора, об/хв. 

Емпіричний коефіцієнт приймається у межах: 
4

1 10)7,1...3,1(K
 для сит з отвором діаметром до 3мм; 

4
1 10)25,5...2,2(K

 для лускатих сит і сит з отвором діаме-

тром 3…10мм  

Менші значення коефіцієнта К1 приймається для сит з меншим 

розміром отворів. 

Питома витрата енергії на подрібнення в кВт∙с/кг 

дххрпит Q/)РР(P     (6) 

де: Рp - потужність електродвигуна під навантаженням, кВт; 

     Рxx - потужність холостого ходу електродвигуна, кВт; 

Теоретичну потрібну потужність електродвигуна РТ (кВт) на 

процес подрібнення обчислюється за формулою: 

60

nDKК6,3
P

2
21

T





,   (7) 

де К2 - коефіцієнт, що дорівнює 6,4…10,5; менше значення 

приймаємо при грубому подрібненні, а більше – при тонкому. 
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4 Оснащення робочого місця лабораторної роботи  
 

1 Експериментальна молоткова дробарка. 

2 Переносний вимірювальний комплект К-50. 

3 Ваги лабораторні ВНЦ-2. 

4 Ємності для навісок матеріалів для подрібнення. 

5 Пакети для подрібненого матеріалу. 

6 Секундомір. 

7 Зразки зернового матеріалу для дроблення  

Для проведення лабораторної роботи застосовується малогаба-

ритна молоткова дробарка показана на (рисунку 1) з вільно підвіше-

ними молотками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Експериментальна молоткова дробарка 
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Основними частинами даної конструкції є: дробильна камера 2, 

живильний і відвідний патрубки 4 і 9, молотковий ротор, електродви-

гун 5, клинопасова передача 7 і рама 1. 

Рама 1 дробарки зварна і складається з столу і чотирьох ніжок. 

На столі, за допомогою двох стійок, закріплений корпус та електрод-

вигун – на двох полозах натяжного пристрою.  

Корпус 2 дробильної камери з одного боку закритий фланцем на 

якому закріплена опора з двома радіальними кульковими підшипни-

ками, а з другого боку кришкою.  

Для подачі зернової маси у верхній частині корпусу встановлений 

живильний патрубок 4 висотою 410 мм і діаметром 100 мм. 

На живильному патрубку встановлене мірне скло 8, для візуаль-

ного визначення витрати матеріалу. 

Для привода дробарки використовується електродвигун 5 марки 

4А90S4 номінальною потужністю 3,0 кВт та частотою обертання  

1410 об/хв. Обертання від вала двигуна передається ротору дробарки 

клинопасовою передачею. Діаметр ведучого шківа складає 150 мм, 

веденого 90 мм Натяг паса регулюють переміщенням двигуна по по-

лозках рами. Клинопасова передача закрита захисним кожухом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Ротор експериментальної молоткової дробарки 

1 - вал; 2 - фланець ротора; 3 - палець; 4 - молотки; 5 - дистанційні 

втулки; 6 - планки ротора; 7 - маточина ротора; 8 - втулка дистанційна;  

9 - штифт; 10 - шплінт. 
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Ротор дробарки (рисунок 2) складається з вала 1 з фланцем 2, 

маточини 7 з привареними до неї двома планками 6, двох пальців 3 з 

набором молотків 4 і дистанційних втулок 5. Обертаючий момент від 

вала до маточини передається за допомогою двох циліндричних за-

клепаних шрифтів 3 діаметром 8мм.  

Палець, вільно вставлений в отвори планок 6, фіксується від 

осьового переміщення буртиком і стопорним штифтом 9. На кожному 

з пальців розміщено по 12 молотків і стільки ж дистанційних втулок. 

Молотки секторної форми виготовлені зі сталі товщиною 4 мм.  

На пальцях молотки і втулки розміщені в шаховому порядку, що 

забезпечує при обертанні ротора повне перекриття молотками внутрі-

шньої поверхні дробильної камери. 

5 Порядок виконання експериментальної частини роботи 

1) Студентська група ділиться на чотири бригади які вибирають 

початкові дані і умови експерименту за таблицею 1. 

Таблиця 1 – Вихідні дані до виконання роботи 

 

2) Підключити вимірювальний комплект К-50 до схеми елект-

родвигуна дробарки; 

3) Встановити на дробарці решето з відповідним діаметром 

отворів (згідно таблиці 1); 

4) Засипати в приймальний патрубок дробарки порцію (навіску) 

зерна масою 1 кг; 

5) Запустити дробарку і за допомогою приладу К-50 визначити 

потужність холостого ходу електродвигуна (Рxx); 

Номер 
досліду 

Умови 
дроблення 

Матеріал дроблення 
по бригадах 

Маса  
навіски, 

кг І ІІ ІІІ IV 

№1 
Решето з круглим 
отвором Ø 5,5 

П
ш

ен
и

ц
я
 

О
в
ес

 

К
у

к
у

р
у

д
за

 

Г
о
р

о
х
 

1 

№2 
Решето з круглим 
отвором Ø 6,5 

1 

№3 
Решето з круглим 
отвором Ø 7,5 

1 

№4 Без решета 1 
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6) Відкрити заслінку і ввімкнути секундомір. Одночасно заміря-

ти потужність електродвигуна під навантаженням; 

7) У момент закінчення дроблення вимкнути секундомір; 

8) Встановити на дробарці наступне за номером решето і повто-

рити дослід у тій же послідовності; 

9) Дані отримані при кожному досліді занести в таблицю 2; 

10) Провести розрахунок істинної продуктивності молоткової 

дробарки за формулою (4) і порівняти її значення з теоретичною про-

дуктивністю розрахованою за формулою (5). 

11) Розрахувати питому витрату енергії на подрібнення за фор-

мулою (6) і дані занести в таблицю 2. 

12) Розрахувати теоретичну потрібну потужність на подрібнення за 

формулою (7) і порівняти її з експериментальними значеннями потужності. 

13) За наслідками експерименту побудувати графік залежності 

продуктивності і питомої витрати енергії на привод дробарки від роз-

мірів отвору решета. 

14) Вимкнути дробарку.  

15) Привести дробарку у вихідне положення і прибрати робоче місце. 

6 Вимоги безпеки 

Під час проведення роботи додержуватись загальної інструкції з 
охорони праці, наведених в розділі „Загальні вимоги безпеки“. 

7 Обробка результатів експерименту  

1) Занести одержані дані експерименту та результати розрахун-

ків у таблицю 2 . 

Таблиця 2 – Результати проведеного експерименту 

Н
о

м
ер

 д
о

св
ід

у
 

Діаметр 
отворів 
решета, 

мм 

Т
р

и
в
ал

іс
ть

 д
о

-
сл

ід
у

, 
с 

П
р
о
д
у
к
ти

в-
н

іс
ть

 к
г/

с 

Витрата енергії,кВт 
Питома 
витрата  
енергії 

подрібнення,  
кВт∙с/кг 

На  

холосто-

му ходу, 

Рxx 

На 

робочому 

ходу, 

Ррx 

1       

2       

3       

4       
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2) Побудувати графік залежності ефективності роботи молотко-

вої дробарки від розмірів отворів решета (за наведеним прикладом). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Приклад оформлення графіка залежності  

параметрів ефективності роботи молоткової дробарки  

від розмірів отворів решета 

3) Оформити звіт з роботи згідно з переліком етапів, рекомендо-

ваних у розділі „Загальні організаційно-методичні передумови“. 

8 Контрольні питання 

1 З якою метою застосовують подрібнення твердих матеріалів? 

2 Якими методами проводитися подрібнення твердих матеріалів. 

3 Які схеми подрібнення і типи подрібнюючих машин застосо-

вуються в харчовій промисловості? 

4 На які види підрозділяється подрібнення залежно від початко-

вих і кінцевих розмірів великих шматків матеріалів? 

5 Якими показниками характеризується процес подрібнення? 

6 Перерахуйте загальні вимоги до подрібнюючих машин.  

Продуктивність дробарки 
Питома витрата енергії 

100

150

200

250

300

5,5 6,5 7,5 без решета

Діаметр отвору решета, мм
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р
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д

у
кт

и
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н
іс
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 к
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 К

В
т*

с
/к

г 

кукурудза пшениця

кукурудза пшениця
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7 Від яких характеристик подрібнюваних матеріалів залежить 

робота, що затрачується на подрібнення? 

8 Як визначити ступінь подрібнення. 

9 Назвіть процеси дроблення залежно від ступеня подрібнення. 

10 Поясніть принцип дії і будову молоткової дробарки. 

11 Які параметри характеризують роботу молоткової дробарки? 

12 Як впливають форма і розмір отворів сита на степінь подріб-

неного продукту, витрати електроенергії і продуктивності дробарки? 

9 Тестові завдання 

1) За якою формулою визначають ступінь подрібнення матеріалу? 

1 кн dD ;     2 кн VV ;  

3 кpж V)VV(  ;    4 SS0  

2) Яке формулювання відповідає основному закону подріб-

нення (за П.А. Ребіндером) 

1. Повна робота подрібнення дорівнює сумі робіт на деформа-

цію матеріалу і утворення нових поверхонь; 

2. Витрати робіт на подрібнення прямо пропорційні об’єму час-

тини тіла, що деформується; 

3. Робота, необхідна для подрібнення тіла, прямо пропорційна 

площі новоутворених поверхонь 

4. Робота на подрібнення пропорційна середньому геометрич-

ному з об’єму і площі поверхні шматка, що подрібнюється. 

3) Вкажіть автора закону подрібнення, який описується фо-

рмулою 
5,2

3 DKSVKA   

1. Ф. Бонд;   2. В.П. Кирпичов і Ф. Кік; 

3. П. Ріттінгер;   4. П.А. Ребіндер. 

4) Які конструкції дробарок практично не використовують-

ся в харчових технологіях: 

1. Щокові, гравітаційні;  2. Валкові, молоткові; 

3. Дискові, зубчасті;  4. Кульові і стрижневі млини 

5) У яких межах приймається робоча швидкість молотка зе-

рнової дробарки: 

1. 40...80 м/с;  2. 15...40 м/с;  3. 80...120 м/с;     4. 120...150 м/с 
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6) Які види силової дії застосовують для подрібнення зерна в 

молоткових дробарках? 

1. багатократний удар;    2. стиск і здвиг; 

3. абразивний знос;   4. похилий зріз. 

7) Яким основним способом проводять регулювання проду-

ктивності молоткової дробарки в процесі її роботи? 

1. зміненням кількості молотків;  

2. зміненням кількості рифлів на поверхні деки; 

3. заміною сит з різними діаметрами і формою отворів; 

4. зміненням кута заточування молотка. 

8) Від яких параметрів залежить величина теоретичної про-

дуктивності молоткової дробарки? 

1. діаметра ротора і діаметра деки;  

2. діаметра і довжини ротора; 

3. діаметра ротора і кількості молотків; 

4. діаметра ротора і кількості отворів сита. 

9) До якого негативного явища може привести надмірно ви-

сока швидкість ротора зернової дробарки? 

1. надмірного подрібнення зерна; 

2. надмірного перегріву підшипників ротора; 

3. надмірного підвищення питомих витрат енергії; 

4. не впливає на жодний вказаний параметр. 

10) Вкажіть межі діаметрів круглих отворів сит, які рекоме-

ндують застосовувати в зернових молоткових дробарках? 

1. 1,5...2 мм; 2. 2...5 мм; 3. 5...10 мм; 4. 10...20 мм 
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