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На сьогоднішній день однією з головних технологічних 

операцій у процесі теплової переробки автомобільних шин є подальше 

охолодження та класифікація отриманої сировини, що містить 

металеві залишки у вигляді металокорту та сипку фракцію – технічний 

вуглець. 

Складність протікання даного процесу зумовлюється значною 

температурою сировини 150–180°С, що унеможливлює застосування 

класичних методів обробки, зокрема транспортування відсепарованого 

вуглецю до ємкостей на зберігання – бігбегів, робоча температура яких 

60°С. Також варто відзначити, що існуючі методи відбору металокорту 

від основної сировини є достатньо вартісними. Так, яскравим 

представником систем металовідбору є електромагнітний сепаратор 

конвеєрного типу, використання якого є неможливим у результаті 

високої температури металевих включень оброблюваного матеріалу. 

Окрім того, варто зазначити, що дані технологічні системи як для 

транспортування, так і для металовідбору є достатньо вартісними. 

Тому в основу проектного рішення було поставлене завдання 

розробки технологічного комплексу з механічної очистки технічного 

вуглецю, в якому за рахунок введення в систему класифікатора 

вібраційної дії та транспортної системи охолодження досягається 

значна інтенсифікація процесу виокремлення сипкої фракції за умови 
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значного зниження температури оброблюваного матеріалу в процесі 

його подальшого транспортування. 

Дана задача розв’язується шляхом створення технологічного 

комплексу з механічної очистки технічного вуглецю безперервної дії, в 

якому забезпечується відділення сипкої фракції матеріалу від часток 

металокорду за рахунок застосування інерційного класифікатора з 

магнітним сепаратором для дрібних металорешток та подальше 

охолодження-транспортування отриманої сировини норією, уздовж 

якої розміщуються зони активної вентиляції та система подачі 

холодоагента. 

Технологічний комплекс з механічної очистки технічного 

вуглецю містить (рис. 1.): 1 – віброживильник з ємкістю 2 м
3
; 2 – 

вібраційне сито продуктивністю 2 т/год. Діаметр отворів сита 

становить 5 мм; 3 – магнітний сепаратор на постійних неодімових 

магнітах для дрібних металорешток, розмір яких менший 5 мм; 4 – 

охолоджувач-транспортер ланцюгового типу з продуктивністю 5 т/год. 

Висота норії становить 5 м. Скребковий транспортер 5 для 

вивантаження крупного металокорта з довжиною частин більше 5 мм. 

Довжина транспортера становить 3 м. 

 

 
Рис. 1. Технологічна схема для механічної очистки технічного вуглецю 
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Передусім варто відзначити, що для технологічної зручності 

проектований комплекс варто розміщувати в технічній впадині на глибині 

1,5 м. Таким чином, значно підвищується загальна технологічна гнучкість 

та зручність експлуатації розробленої лінії. 

Отримана суміш металокорту та сипкого вуглецю завантажу-

ється у віброживильник 1, у результаті вібраційної дії сировина 

потрапляє до вібраційного сита 2, де реалізується процес відділення 

крупного маталокорта та суміші сипкої фракції вуглецю та дрібних 

металорешток. Крупний металокорт по ситу вібростола 2 вивантажу-

ється до скребкового транспортера 5, який у свою чергу транспортує 

його на зовні. Суміш вуглецю та дрібних металорешток через деко 

вібростола 2 потрапляє до магнітного сепаратора, де затримуються 

металорештки, а сипка фракція вуглецю прямує до транспортера-

охолоджувача та підіймається для вивантаження на висоту 3 м. 

Таким чином розроблений комплекс та технологія дозволяє 

значно підвищити як експлуатаційні характеристики так і мінімізувати 

питомі енерговитрати на організацію даного процесу. 
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