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Запропонована конструкція реалізує ідею комбінованої взаємодії вібраційного та 

обертового руху виконавчого органу з можливістю змішування у псевдозрідженому стані 

оброблюваного середовища. 

Вібровідцентровий змішувач працює наступним чином.  

Після завантаження необхідної кількості сировини через патрубок 9 в циліндричний 

контейнер 7 для приготування однієї партії продукції вмикають електродвигун 17 та 

вібропривод 2, що призводить до плоского коливання підпружиненої платформи 1. В свою 

чергу крутний момент від електродвигуна 17 через еластичну муфту 16, приводний вал 13 та 

шестерню 12 створює обертання вінця 11, а як наслідок циліндричного контейнера 7 із 

спіралевидним інтенсифікатором 8. По досягненню необхідної однорідності матеріалу 

двигну 17 і вібропривод 2 вимикаю та вивантажують сировину через патрубок 10. 

Такий обертовий та коливальний технологічні рухи виконавчого органу змішувача, із 

спіралевидним інтенсифікатором, дають можливість значно послабити дію адгезійних сил, 

підвищити циркуляційний рух оброблювального матеріалу, а як наслідок покращити показники. 

Застосування розробленого вібровідцентрового змішувача з спиралевидним 

інтенсифікатором дає можливість підвищити ефективність приведення до тісної взаємодії 

дрібнодисперного матеріалу за умови мінімізації споживаних енерговитрат на організації 

даного технологічного процесу. 
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Раціональне використання природних та ґрунтових ресурсів, розробка сучасних 

ефективних технологій створення добрив з підвищеною ефективністю поживних речовин є 

необхідними завданнями сьогодення.  

Нині на світовому ринку існує ціла низка нових зареєстрованих органічних та органо-

мінеральних добрив, позитивний вплив на рослини і ґрунт яких вже доведено. Щороку їх 

кількість зростає, серед них удосконалені форми з залученням різноманітних сировинних 

ресурсів. Саме до таких добрив належать органо-мінеральні добрива, виготовлені на основі 

ферментованих органічних добрив та мінеральних туків. Тому актуальним є пошук інтенсивних, 

зокрема, вібраційних методів обробки сировини мінерального походження. 

Метою роботи є розробка нового високоефективного обладнання для дрібнодисперсного 

здрібнення глауконітового мінералу за умови механоактивації поверхневої структури 

новоутворених часток. 
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Рис. 1. Принципова схема вібраційного млина 

кутових коливань: 

1 – електродвигун; 2 – еластична муфта; 3 – приводний вал;  

4 – дебаланси; 5 – підшипниковий вузол; 6 – штанга;  

7 – противаги; 8 – підпружинені помольні камери;  

9 – траверси; 10 – вісі; 11 – стійки; 12, 13 – патрубки для 

подачі та розвантаження технологічного середовища 

На основі проведеного аналізу технологічних процесів 

та конструктивних схем існуючого обладнання для реалізації 

процесу донкодисперсного помелу сипких мас, визначені 

основні напрямки вирішення поставлених задач, сутність яких 

полягає у розробці принципово нової схеми обладнання для 

надтонкого здрібнення, який міг би реалізувати ідею 

поєднання високоефективного тонкодисперсного здрібнення сировини за умови мінімізації 

питомих енерговитрат. Рішення було знайдено шляхом застосування вібраційного поля на 

оброблюване середовище, новизна якого підтверджена патентами України [1, 2]. 

В основу винаходу поставлено задачу створення вібраційного млина в якому за 

рахунок зміни конструкції приводного механізму досягається інтенсифікація процесу 

розмелювання матеріалів та підвищення якості помелу оброблювальних мас за мінімізації 

споживаних енерговитрат. 

Дана задача розв’язується шляхом створення вібраційного млина, в якому 

забезпечуються кутові коливання його виконавчих органів, що збалансовано розміщуються 

на траверсах відносно центральної стійки. 

Принципова схема вібраційного млина кутових коливань приведена на рис. 1, а його 

загальний вигляд на рис. 2. 

  

Рис. 2. Конструкція вібраційного млина кутових коливань: 

1 – електродвигун; 2 – еластична муфта; 3 – станина; 4 – приводний вал; 5 – дебаланси;  

6 – підшипникові вузли; 7 – стійки; 8 – завантажувальний бункер; 9 – живильні патрубки;  

10 – помольні камери; 11 – траверси; 12 – підшипниковий вузол центральної вісі; 13 – вісь 

Вібраційний млин кутових коливань містить електродвигун 1, еластичну муфту 2, 

приводний вал 3 на якому розміщуються дебаланси 4, що в свою чергу через підшипниковий 

вузол 5 рухомо змонтований до штанги 6 на протележному кінці якої розташований 

противага 7, підпружинені помольні камери 8 з’єднанні траверсами 9 та рівноважно 

розташовані на центральній вісі 10, яка розміщена на стійках 11, патрубки 12 і 13 відповідно 

для подачі та розвантаження технологічного середовища. 

Вібраційний млин працює наступним чином. При включені електродвигуна 1 крутний 

момент через еластичну муфту 2 передається на приводний вал 3 з дебалансами 4, обертання 
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яких призводить до створення комбінованої силової та моментної незрівноваженості штанги 

6, яка в наслідок рухомого центрального кріплення та інерційного впливу противаги 7, 

зумовлює виникнення кутових коливань, що в наслідок траверсного з’єднання 9 через 

центральну вісь 10 передаються на підпружинені помольні камері 8.Оброблювальний 

матеріал безперервно надходить через завантажувальні патрубки 12 і подрібнюючись в наслідок 

силового впливу технологічного наповнювача, через патрубки 13 вивантажується з млина. 

Такий коливний технологічний рух виконавчих органів млина дає можливість значно 

підвищити силовий вплив технологічного наповнювача на оброблювальний матеріал, а як 

внаслідок підвищити продуктивність та якість означеного процесу. 

Застосування розробленого вібраційного млина кутових коливань дасть можливість 

значно підвищити ступінь руйнування часток глауконітової сировини за умови значної 

молекулярної деструкції матеріалу, а як наслідок інтенсифікувати процес розчинення 

глауконітової сировини у рідкій біомасі при виробництві комплексних добрив. 
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Суттєвим резервом з підвищення ефективності первинної переробки означеної 

сировини є впровадження вібраційних технологій, унікальність яких прослідковується у 

забезпеченні адаптивного динамічного впливу на різноманітні дисперсні системи за умови 

значного енергетичного потенціалу їх технологічної обробки. 

До широкого різноманіття явищ, що виникають внаслідок реалізації вібраційного 

впливу варто віднести значне зменшення коефіцієнта внутрішнього тертя, активне 

збільшення питомої поверхні матеріалу при взаємодії з технологічним наповнювачем, 

ефективне створення значних градієнтів швидкостей зсувних деформацій у мікро- та 

макрооб’ємах продукції за умови зміни її структурно-механічних характеристик [1]. 

Серед основних технологічних процесів первинної обробки сільськогосподарської 

сировини  значного  поширення  набули  процеси подрібнення та змішування сипких мас. 

Так, при реалізації процесу тонкого помелу вібраційна дія надає можливість істотно 

збільшити ударно-стиральний ефект за можливості технологічного варіювання його силових 

та фрикційних складових, що, з однієї сторони, підвищує втомлюване руйнування частинок 

матеріалу під дією циклічних навантажень, а з іншої  у результаті динамічної взаємодії між 

собою забезпечує їх здатність до активного стирання. Також значний вплив хвильових явищ 

прослідковується у протіканні процесу змішування, де рівномірний розподіл частинок з 

різними фізико-механічними властивостями реалізується внаслідок збільшення пористості 

дисперсного середовища та зменшенням його щільності, створення значної взаємодії 

http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=204927
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