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ЗАГАЛЬНА  ХАРАКТЕРИСТИКА  РОБОТИ 

Актуальність теми. Тваринництво є однією з найшвидше зростаючих напрямів 

сільського господарства. Основними споживачами кормового зерна є скотарство, 

свинарство і птахівництво. Для годівлі тварин як основний компонент або ж елемент 

комбінованого корму використовують зерно. Для підвищення ефективності його 

використання і засвоєння тваринами необхідне попереднє подрібнення. 

Подрібнення є невід’ємним етапом технологічного процесу в комплексі операцій 

приготування комбікормів, що сприяє підвищенню ефективності їх засвоювання, але 

цей процес супроводжується значними затратами електроенергії. 

Сьогодні господарства все більше відмовляються від купівлі комбікормів і нала-

годжують їх виробництво на місці. Це дозволяє значно знизити транспортні витрати, 

а також раціональніше використовувати місцеві ресурси.  

Основним обладнанням для подрібнення фуражного зерна є молоткові дробарки. 

Водночас постійно зростають вимоги до якості подрібнення фуражного зерна, зни-

ження металомісткості й витрат енергії, а традиційні подрібнювальні пристрої та 

наукові засади в цій галузі не можуть забезпечити подальшого вдосконалення цього 

процесу. Тому, дослідження і розробка конструкції подрібнювачів ударно-

перетиральної дії, які б дозволили покращити склад подрібненого продукту і знизити 

енергоємність процесу є важливими показниками які стоять перед його виробниками 

і експлуатаційниками. Результатом може бути нова конструктивна розробка з 

удосконаленими робочими органами, що дає змогу реалізувати нову технологічну 

схему руйнування зерна. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну 

роботу виконано відповідно до тематики науково-дослідних робіт факультету 

механіки та енергетики Львівського національного аграрного університету “Розробка 

проектно-керованих інноваційних систем, ресурсоощадних технологій і технічних 

засобів в агропромисловому виробництві та його енергозабезпеченні” (номер 

державної реєстрації 0116U003179). 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження – підви-

щення продуктивності та зниження енергоємності малогабаритної зернової дробарки 

за рахунок удосконалення її конструкції та обґрунтування оптимальних параметрів і 

режимів процесу подрібнення. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було розв’язати такі задачі: 

– дослідити фізико-механічні властивості зернового матеріалу; 

– розглянути принципи реалізації технологічних процесів подрібнення зерна і 

конструктивні особливості дробарок, проаналізувати теоретичні положення 

оптимізації їхніх параметрів та режимів роботи; 

– розробити математичну модель процесу подрібнення зерна з використанням 

результатів моделювання його розмірів і конструктивних особливостей робо-

чих органів дробарки; 

– провести багатофакторний експеримент та обґрунтувати конструктивно-

технологічні параметри експериментального взірця удосконаленої мало-

габаритної дробарки, перевірити адекватність отриманої математичної 

моделі процесу подрібнення; 
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– дослідити робочий процес подрібнення зернового матеріалу і виявити вплив 

конструктивно-технологічних параметрів запропонованої дробарки на якісні 

показники подрібненого зернового матеріалу; 

– здійснити виробничу перевірку вдосконаленої малогабаритної дробарки та 

виконати техніко-економічну оцінку впровадження результатів досліджень у 

виробництво. 

Об’єктом дослідження є зерновий матеріал, малогабаритна зернова дробарка та 

технологічний процес подрібнення зерна. 

Предмет дослідження – закономірності впливу конструктивних параметрів 

малогабаритної дробарки на енергоефективність процесу подрібнення та якісні 

показники подрібненого зерна. 

Методи дослідження. Дослідження процесів подрібнення зернового матеріалу 

здійснювали на основі теоретичного аналізу та експериментів, виконаних у лабора-

торних і виробничих умовах з використанням існуючого та розробленого обладнання. 

Теоретичні дослідження проводили з використанням основних положень вищої 

математики, теоретичної механіки і математичного моделювання. 

Експериментальні дослідження передбачали застосування методів планування 

багатофакторного експерименту і регресійного аналізу, результати досліджень 

обробляли на основі теорії ймовірності та математичної статистики. 

Обробку експериментальних даних і теоретичні розрахунки здійснено з 

використанням сумісних програмних пакетів “MATLAB 10.1”, “Mathcad 14”, 

“Microsoft Excel 2013”, “Statistica 10”, “NI LabVIEW 2019”. 

Наукова новизна одержаних результатів: 

вперше: 

– розроблено математичну модель подрібнення зернового матеріалу в мало-

габаритній дробарці, що дозволяє дослідити процес його руйнування за одночасної 

дії перетирання та удару; 

– досліджено явище защемлення зернини між обертовими робочими органами 

дробарки та нерухомими пластинами, що дозволило обґрунтувати конструктивні 

параметри молотків; 

удосконалено: 

– теорію руйнування зернового матеріалу, яка, на відміну від традиційних, дає 

змогу врахувати аналітичні функції геометричних розмірів зерен під час 

обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів дробарки; 

– теоретичні закономірності сили та роботи руйнування зерен, які дозволяють 

визначити параметри малогабаритної дробарки; 

– методику визначення раціональних конструктивних параметрів робочих орга-

нів малогабаритної зернової дробарки для подрібнення зерна пшениці; 

набули подальшого розвитку: 

– дослідження якісних і кількісних показників процесу подрібнення зернового 

матеріалу; 

– наукові засади розроблення енергоефективних малогабаритних зернових 

дробарок. 

Новизна технічних рішень підтверджена патентом України на винахід №123060 

та патентами України на корисні моделі №№113310, 121453, 136298. 
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Практичне значення одержаних результатів. На основі проведених 

досліджень розроблено та виготовлено експериментальний зразок молоткової дро-

барки, який забезпечує досягнення необхідного ступеня подрібнення зернового 

матеріалу та зменшує енергоємність процесу.  

Отримані за допомогою багатофакторного експерименту регресійні залежності 

дозволяють оцінити вплив параметрів і режимів роботи малогабаритної дробарки на 

якісні та кількісні показники процесу подрібнення і можуть бути використані в 

процесі моделювання машин для його реалізації. 

Використання розробленої дробарки дає змогу отримати подрібнений зерновий 

продукт необхідної якості за гранулометричним складом, що відповідає вимогам 

ДСТУ 4508:2005 “Комбікорми-концентрати для свиней”, ДСТУ 8406:2015 “Комбі-

корми для дичини”, ДСТУ 8530:2015 “Комбікорми для великої рогатої худоби”, 

ДСТУ 8173:2015 “Комбікорми для овець”, а також – зоотехнічним вимогам. 

Матеріали завершених наукових досліджень впроваджено у машинобудівному 

підприємстві ТОВ “Арієс Україна”, ТОВ “Крупецький комбікормовий завод” 

Радивилівського району Рівненської області. 

Результати дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі 

Львівського національного аграрного університету для підготовки студентів ОКР 

«бакалавр» і «магістр» спеціальностей 133 “Галузеве машинобудування” та 208 

“Агроінженерія”, виконання курсових проєктів і дипломних робіт.  

Особистий внесок здобувача. Основні результати дослідження за темою дисер-

таційної роботи виконані автором особисто. 

У наукових працях, опублікованих у співавторстві, внесок здобувача полягає в 

тому, що ним: визначено геометричні параметри зерен пшениці за різних значень 

відносної вологості [1; 6; 14]; досліджено вплив на значення коефіцієнта тертя зерен 

пшениці матеріалу поверхні та їх просторового розташування відносно напряму 

переміщення [2]; розроблено математичну модель геометричних параметрів зерен 

сільськогосподарських культур [3; 15]; здійснено аналіз роботи дробарок зернових 

продуктів [4]; здійснено огляд реологічних моделей [5]; встановлено кореляційний 

зв'язок між геометричними параметрами зерен пшениці [7]; досліджено їх механічні 

властивості [8; 16]; створено математичну модель геометричних параметрів зерен як 

залежних випадкових величин [9; 18]; обґрунтовані окремі параметри малогабаритної 

молоткової дробарки комбінованої дії [10–13; 17]; розроблено модель молотка 

малогабаритної зернової дробарки [19; 20]. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати роботи 

заслухані, обговорені та схвалені на Міжнародній науковій конференції молодих уче-

них, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчу-

вання людства у XXI столітті ” (м. Київ, 2012 р.); ІV Міжнародній науково-практичній 

конференції “Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК 

України” (м. Тернопіль, 2014 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

“Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному про-

сторі” (м. Тернопіль, 2016 р.); International Scientific Congress “Agricultural Machinery” 

(м. Бурґас, Болгарія, 2018–2019 рр.); International Conference on Agriculture, 

Technology, Engineeringand Sciences (м. Львів, 2018–2019 рр.); Міжнародному 

науково-практичному форумі “Теорія і практика АПК” (м. Львів, 2016–2019 рр.); 
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науково-звітних конференціях здобувачів і аспірантів Львівського НАУ (м. Львів, 

2016–2019 рр.). 

 

Публікації. За результатами досліджень опубліковано 20 наукових праць, з яких 

5 – у фахових наукових виданнях України, 4 – у міжнародних виданнях, з них 1 − у 

зарубіжних виданнях, що входять до наукометричної бази Scopus та 3 – Index Copernicus, 

7 – у збірниках праць і тез науково-практичних конференцій та форумів, 1 патент 

України на винахід і 3 патенти України на корисні моделі. Загальний обсяг публікацій 

становить 5,06 друк. арк. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, 

списку використаних джерел зі 155 найменувань та 13 додатків. Основна частина 

викладена на 141 сторінці, містить 14 таблиць і 76 рисунків. Повний обсяг роботи з 

додатками становить 213 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність і доцільність виконання досліджень, 

сформульовано мету та завдання досліджень, визначено наукову новизну та прак-

тичне значення роботи, виділено особистий внесок. 

У першому розділі “Аналіз сучасного стану результатів досліджень зернових 

дробарок” висвітлено стан комбікормового виробництва і зоотехнічні вимоги, що 

ставляться до концентрованих комбікормів, проаналізовано технології їх отримання, 

описано існуючі підходи до опису процесу подрібнення, зроблено огляд існуючих 

конструкцій зернових дробарок.  

Встановлено, що ефективність згодовування для кожного виду тварин значною 

мірою залежить від розмірів частинок подрібненого зерна, які повинні відповідати 

зоотехнічним вимогам. Водночас надмірне подрібнення негативно впливає на процес 

травлення і засвоєння поживних речовин тваринами, а разом з цим збільшує 

енергоємність процесу. Тому особливу увагу слід звернути на дослідження процесу 

подрібнення і технічних засобів для його реалізації.  

Теоретичному обґрунтуванню процесу подрібнення зернового матеріалу, 

зокрема визначенню необхідної енергії для зміни його структури, присвячені наукові 

праці низки дослідників, як-от П. Ріттінгера, Ф. Кіка, Ф. Бонда, Ф. Свенсона, І. Брача, 

Л. Ребіндера та ін. 

Над вивченням процесу подрібнення в дробарках ударної дії працювали 

В.П. Горячкін, М.М. Гернет, В.І. Сироватка, С.В. Мельников, І.І. Ревенко, С.Д. Хусід, 

В.Р. Альошкін, В.О. Єлісєєв, А.Р. Демідов та ін.  

Проведений аналіз досліджень процесу подрібнення зернового матеріалу 

свідчить, що існуючі конструкції дробарок, попри їх позитивні сторони, мають низку 

недоліків, характеризуються високою питомою енергоємністю, нерівномірністю 

гранулометричного складу продукту подрібнення, швидким зношуванням робочих 

елементів (молотків, решіт). Тому існує необхідність проводити ґрунтовніші 

дослідження, спрямовані на інтенсифікацію процесу подрібнення зерна, поліпшення 

його якісних, кількісних та енергетичних показників, яких можна досягнути завдяки 

вдосконаленню конструкцій існуючих дробарок та розробці для них нових робочих 

органів, зокрема дробарок молоткового типу. 
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У другому розділі “Теоретичні дослідження подрібнення зерен зернових 

культур” подано результати дослідження процесу руйнування зерна робочими 

органами молоткової дробарки. 

Для інтенсифікації процесу подрібнення дробаркою зернового матеріалу робочу 

зону молотків пропонується виконати змінної товщини, а в її корпусі додатково 

встановити нерухомі пластини. За таких умов руйнування зерна відбуватиметься 

внаслідок розколювання через удар у нього торцем молотка та перетирання в зоні між 

його боковою поверхнею та пластиною (рис. 1).  

 

   
 а) б) 

Рисунок 1 – Схема руйнування зернини розколюванням (а)  

та перетиранням (б): 1 – пластина; 2 – зернина; 3 – молоток 

 

Процес розколювання відбуватиметься за умови, коли розмір зернини більший 

від початкового максимального значення зазору b > kmax (див. рис. 1, а). Його можна 

описати диференціальним рівнянням руху молотка 

𝐼м
𝑑2φр

𝑑𝑡2
= −𝐹𝑅cosβ,                                                       (1) 

де Iм – момент інерції молотка відносно осі обертання, кг·м2; φр – кут повороту ротора 

дробарки, град; F – сила контактної взаємодії молотка і зернини, Н; R – відстань від 

осі обертання до точки взаємодії молотка із зерниною, м; β – кут між вектором сили 

F і боковою поверхнею пластини, град. 

Максимально можливе значення сили дії молотка на зернину дорівнює 

𝐹𝑚𝑎𝑥 = 𝐾
2
5 (
5

4

𝐼нω
2

𝐾cosβ
)

2
5

,                                                   (2) 

де K – коефіцієнт, що залежить від фізичних та геометричних характеристик тіл, що 

взаємодіють; ω – частота обертання ротора дробарки, рад/с. 
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Оскільки маса молотка значно більша від маси зернини, то сила Fmax значно 

перевищуватиме необхідну для її руйнування, чим підтверджується гарантоване 

подрібнення матеріалу. 

Основною умовою заклинювання і 

руйнування зернини перетиранням є 

зазор між рухомим молотком та 

нерухомо встановленою пластиною 

(рис. 2), який на вході повинен 

перевищувати її ширину. Найменше його 

значення має бути меншим від ширини 

зернини на величину, що перевищує 

деформацію її руйнування.  

Знехтувавши масою зернини, умова 

її миттєвої рівноваги описується 

системою рівнянь сил, спроєктованих на 

осі X та Y: 
−𝐹т1 − 𝐹т2 cos α + 𝐹2 sin α = 0;
𝐹1 − 𝐹т2 sin α − 𝐹2 cos α = 0,

}     (3) 

де 𝐹1 і 𝐹2 – нормальні сили, що діють на 

зернину відповідно з боку пластини та 

молотка, Н; 𝐹т1 і 𝐹т2 – сили тертя, Н. 
𝐹т1 = 𝑓1𝐹1;

𝐹т2 = 𝑓2𝐹2,
}                                                               (4) 

де 𝑓1 і 𝑓2 – відповідно коефіцієнти тертя зернини по поверхнях нерухомої пластини та 

молотка. 

Провівши перетворення, отримано критичне значення кута заклинювання α: 

α ≤ arctg (
𝑓1 + 𝑓2
1 − 𝑓1 ∙ 𝑓2

) .                                                    (5) 

Експериментально визначивши значення коефіцієнтів тертя, встановили, що 

𝑓1 ≈ 𝑓2. В такому разі умова гарантованого заклинювання зернини між молотком та 

нерухомою пластиною досягається тоді, коли кут α не перевищує 33,39°. 

Визначення максимально можливої кількості зернин, що перебувають у 

проміжку між молотком і пластиною і будуть піддані одночасному руйнуванню, 

здійснено за допомогою програмного середовища МаthCAD. Змоделювавши такий 

процес подрібнення, в якому вхідними величинами були зазор k між молотком і 

нерухомо встановленою пластиною та кут α між їхніми боковими поверхнями, а 

також інші геометричні параметри молотка і пластини та їх взаємного розташування 

було побудовано функцію відгуку W (шт.), яка відображала досліджувану кількість 

таких насінин (рис. 3). Її аналіз засвідчує, що максимальне значення W = 8–9 зернин, 

буде за значення зазору k = 1,5–2 мм та за мінімального кута нахилу бокової грані 

молотка α = 3,5–4,5.  

Для математичного опису процесу руйнування зернини необхідно визначити 

критичне значення її деформації δгр, яка досягається переміщенням молотка на 

величину δм (див. рис. 1, б). Він передбачає розрахунок площі контакту зернини з 

молотком, яка завжди є у формі еліпса. 

 
Рисунок 2 – Схема сил, що діють на 

зернину з боку молотка і пластини 
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Рівняння еліпса, який обмежує площину контакту, матиме вигляд 
𝑥2

𝑎1
2 +

𝑦2

𝑏1
2 = 1;

𝑎1 ≤ 𝑏1,
}                         (6) 

де a1, b1 – півосі еліпса, що описує площу 

контакту зернини з молотком, мм. 

Ексцентриситет 𝑒1 цього еліпса 

𝑒1 = √1 −
𝑎1
2

𝑏1
2 .                       (7) 

Він залежить тільки від геометричних 

характеристик поверхонь у точці контакту. 

Значення ексцентриситету e1 знахо-

димо з виразу 

𝐹(𝑒1) =
1 − 𝑒1

2

𝑒1
2 ∙

𝐾(𝑒1) − 𝐸(𝑒1)

𝐸(𝑒1)
,      (9) 

де 𝐾(𝑒1) = ∫ 𝑑φ/√1 − 𝑒1
2 sin2 φ

𝜋
2⁄

0
 – пов-

ний еліптичний інтеграл першого роду;  

𝐸(𝑒1) = ∫ √1 − 𝑒1
2 sin2 φ

𝜋
2⁄

0
𝑑φ – повний 

еліптичний інтеграл другого роду; 𝐴1, 𝐵1 – 

геометричні характеристики еліпса, м;  

φ – амплітуда еліпса, град. 

 

Якщо молоток притискає зернину до нерухомої пластини із силою 𝐹2, то на 

площині контакту виникають напруження, які відповідно до теорії Герца обчислюють 

за формулою 

𝑞(𝑥, 𝑦) = 𝑞0√1 −
𝑥2

𝑎1
2 −

𝑦2

𝑏1
2 ;

−𝑎1 ≤ 𝑥 ≤ 𝑎1;
−𝑏1 ≤ 𝑦 ≤ 𝑏1, }

 
 

 
 

                                    (10) 

де 𝑞0 – напруження в центрі площини контакту, Н/мм2. 

Обчисливши інтеграл, отримаємо 

𝑞(𝑥, 𝑦) =
3𝐹2

2π𝑎1𝑏1
√1 −

𝑥2

𝑎1
2 −

𝑦2

𝑏1
2  .                                        (12) 

Довжини півосей площини контакту, що має форму еліптичного диска, 

дорівнюють 

𝑏1 = (
3𝐹2𝐸(𝑒1)(𝐾м + 𝐾н)

2(1 − 𝑒1
2)(𝐴1 + 𝐵1)

)

1
3⁄

;

𝑎1 = 𝑏1√1 − 𝑒1
2,

}
 
 

 
 

                                 (13) 

 

 

Рисунок 3 – Залежність 

розрахункової кількості насінин, які 

одночасно знаходяться у зазорі між 

молотком та нерухомо встановленою 

пластиною, від зазору k і кута α 
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де 𝐾м, 𝐾н – фізичні характеристики матеріалу молотка і зернини (𝐾м = 1 − 𝜈м
2/π𝐸м;  

𝐾н = 1 − 𝜈н
2/π𝐸н); 𝐸м = 2 ∙ 106 H/мм2 – модуль Юнга сталі; 𝐸н = 330 H/мм2 – 

модуль Юнга зернини; 𝜈м = 0,25 – коефіцієнт Пуассона сталі; 𝜈н = 0,3 – коефіцієнт 

поперечної деформації зернини. 

Площа контакту залежить від сили 𝐹2, геометричних параметрів тіл (A1, B1) і від 

фізичних характеристик (Kм, Kн). 

Унаслідок дії сили 𝐹2 молоток переміщається відносно зернини як жорстке тіло 

на величину δ (м), яку можна знайти з рівності 

δ = (𝐾м + 𝐾н)π𝑎1𝑞0𝐾(𝑒1).                                        (14) 
Силу контактної взаємодії молотка і зернини 𝐹2 знаходимо з виразу 

𝐹2 = 𝐶δδ
3
2,                                                      (15) 

де 

𝐶δ = (
1

𝐶р
)

3
2

=
2

3(𝐾м + 𝐾н)
√

𝐸(𝑒1)

(𝐾(𝑒1))
3
(1 − 𝑒1

2)(𝐴1 + 𝐵2)
.                    (16) 

Диференціальне рівняння зближення зернини і молотка  

𝑚
𝑑2𝛿(𝑡)

𝑑𝑡2
= −𝐹2,                                                        (17) 

де m – маса зернини, кг. 

Тривалість процесу зближення для δ ∈ [0; δ𝑚𝑎𝑥] дорівнює 

𝑡1 =
1

𝑉0
∫

𝑑δ

√1 − (
δ

δ𝑚𝑎𝑥
)

5
2

δ𝑚𝑎𝑥

0

=
δ𝑚𝑎𝑥
𝑉0

∫
𝑑𝑥

√1 − 𝑥
5
2

1

0

,                            (18) 

де δ𝑚𝑎𝑥 – максимальне значення деформації зернини, мм; 𝑉0 – лінійна швидкість 

молотка в початковий момент взаємодії із зерниною, м/с. 

Тривалість руйнування tр (мс) визначаємо з виразу 

𝑡р =
δгр

ω𝑅tgα
,                                                          (19) 

де δгр – гранична деформація руйнування зернини, мм. 

Отримані теоретичні залежності дають змогу дослідити вплив на час руйнування 

зернового матеріалу конструктивних та технологічних параметрів запропонованої 

дробарки (рис. 4).  

Аналіз наведених залежностей свідчить, що суттєвий вплив на час руйнування 

зернини tр має кут α між боковими поверхнями нерухомо встановленої пластини та 

молотка. У разі його зростання до α = 4–6° час руйнування tр різко зменшується, а 

подальше збільшення кута на цей показник впливає незначно. Невеликий вплив на 

час руйнування tр мають також відстань від осі обертання до робочої зони молотка R 

і кутова швидкість обертання ротора дробарки ω.  
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У третьому розділі “Програма і 

методика експериментальних дослі-

джень” описано програму досліджень, 

наведено перелік обладнання та подано 

характеристику методик, за допомогою 

яких проводились експериментальні 

дослідження.  

Програмою експериментальних 

досліджень було поставлено такі 

завдання:  

– дослідити фізико-механічні власти-

вості зернового матеріалу та встановити 

тенденції їх зміни;  

– провести багатофакторний експе-

римент з визначення впливу конструк-

тивних параметрів та режимів роботи 

малогабаритної зернової дробарки на 

продуктивність, енергоємність та якість 

процесу подрібнення;  

– обґрунтувати на основі експе-

риментальних досліджень рекомендо-

вані параметри та режими роботи мало-

габаритної зернової дробарки. 

Для проведення експеримен-

тальних досліджень було спроєктовано і 

виготовлено малогабаритну молоткову 

дробарку комбінованої дії (рис. 5). 

Діаметр і ширина ротора дробарки 

становлять відповідно 300 мм і 47 мм. З 

метою дослідження на ній процесу 

подрібнення і впливу на нього розроб-

лених робочих органів її додатково було 

обладнано частотним перетворювачем 

марки WEG CFW08, персональним 

комп’ютером, давачем напруги, платою 

Arduino Uno на базі мікроконтролера 

ATmega 328P, аналоговим давачем 

струму TA12-100, давачем обертів  

KY-033 і тензодавачами зі спеціалізо-

ваною мікросхемою HX711. Загальний 

вигляд дробарки та її приладного 

забезпечення зображено на рис. 6. 

 
Рисунок 4 – Залежності часу руйнування 

tр зернини від кута α між боковими 

поверхнями нерухомо встановленої 

пластини і молотка та від відстані R між 

віссю обертання ротора і робочою 

зоною молотка  

 
Рисунок 5 – Схема малогабаритної 

молоткової дробарки комбінованої дії:  

1 – завантажувальна горловина;  

2 – вивантажувальна горловина;  

3 – корпус; 4 – рифлена внутрішня 

поверхня корпусу; 5 – робоча камера;  

6 – вал; 7 – диск; 8 – вісь підвісу 

молотка; 9 – молоток; 10 – решето;  

11 – нерухомо встановлені пластини 
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 а) б) 

Рисунок 6 – Загальний вигляд (а) та схема (б) дробарки та її приладного 

забезпечення для проведення експериментальних досліджень:  

1 – малогабаритна молоткова дробарка комбінованої дії; 2 – електродвигун;  

3 – частотний перетворювач; 4 – ПК; 5 – давач напруги; 6 – плата Arduino Uno;  

7 – давач струму; 8 – давач обертів; 9 – тензодавачі 

 

Програмну частину комплексу для дослідження малогабаритної молоткової 

дробарки комбінованої дії забезпечував програмний комплекс LabVIEW фірми 

National Instruments (рис. 7), який дав змогу відобразити, записати та проаналізувати 

миттєві значення зміни досліджуваних параметрів – продуктивності і спожитої 

потужності, а також математично обробити й проаналізувати отримані результати в 

реальному масштабі часу. 

 
 

Рисунок 7 – Панель блок-діаграми функціонального взаємозв’язку  

між елементами вимірювальної системи процесу подрібнення 

 

Для проведення досліджень використовували зерна озимої пшениці трьох сортів 

– Смуглянка, Зимоярка та Золотоколоса, відносна вологість яких становила 14–16 %. 
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Окремі їх фізико-механічні властивості, а саме відносну вологість, визначали 

термогравіметричним методом за допомогою аналізатора вологості Mettler Toledo 

HG 63. Коефіцієнт тертя-ковзання по сталевих поверхнях різної шорсткості 

визначали за допомогою приладу В. О. Желіговського. Дослідження таких 

механічних властивостей, як зусилля, робота і деформація руйнування, виконували 

на установці Lloyd LRX (рис. 8, а). 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 8 – Установка Lloyd LRX для 

визначення механічних властивостей зерна (а); 

стенд Retsch CAMSIZER для цифрового аналізу 

розміру та форми частинок (б) 

 

Оптимізацію параметрів і режимів роботи малогабаритної зернової дробарки 

здійснювали на підставі результатів багатофакторного експерименту, який проводили 

згідно з трирівневим планом Бокса-Бенкіна 2-го порядку. Регульованими вхідними 

величинами (факторами) були: частота обертання ротора дробарки n (об./хв), зазор 

k (мм) між молотком і нерухомою пластиною та кут заклинювання зернини α (град.). 

Вихідні величини становили якісні показники роботи молоткової дробарки, які 

визначились продуктивністю дробарки Q, кг/год, спожитою потужністю N, кВт та 

модулем подрібнення М, мм.  

Якісні показники подрібненого зернового матеріалу (розміри і форми частинок) 

визначали шляхом цифрового аналізу їх зображень, отриманих за допомогою приладу 

Retsch CAMSIZER (див. рис. 8, б). Це дозволило проаналізувати вплив на грануло-

метричний склад подрібненого продукту досліджуваних параметрів та режимів 

роботи дробарки, встановити його відповідність зоотехнічним вимогам. 

У четвертому розділі «Результати експериментальних досліджень та їх 

аналіз» наведено результати експериментальних досліджень фізико-механічних 

властивостей зерна пшениці, обґрунтовано конструктивно-технологічні параметри і 

режими роботи малогабаритної зернової дробарки, які забезпечують необхідні якісні 

та кількісні показники процесу подрібнення.  
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Дослідження фізико-механічних властивостей зерна пшениці передбачали 

визначення коефіцієнта тертя та вплив на його значення матеріалу і шорсткості 

тертьової поверхні, вологості зерен, їх сорту. Встановлено, що зі зростанням 

шорсткості сталевої поверхні від Ra = 1,25 мкм до Ra = 12,5 мкм коефіцієнт тертя 

зерен пшениці сорту Смуглянка збільшується з 0,33 до 0,38. Впливає на цей показник 

і відносна вологість зерен, за її підвищення з 12,5 % до 22,7 % коефіцієнт тертя зростає 

від 0,29 до 0,37. Така тенденція є характерною для трьох просторових розташувань 

зерен відносно їх напрямку переміщення. Суттєво на значення коефіцієнта тертя 

зерен по сталевій поверхні впливає їх належність до певного сорту. Підтвердженням 

цього є визначені їхні значення для насінин трьох сортів пшениці – Смуглянка, 

Зимоярка і Золотоколоса, які виявились статистично значущими. 

Дослідивши геометричні розміри зерен пшениці, встановили кореляційний 

зв’язок між ними та побудували двовимірну математичну модель їх нормального 

розподілу  
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, (20) 

де M[bз], M[hз] – середнє теоретичне значення довжини та ширини зерна відповідно, 

мм; σ[bз], σ[hз] – середнє квадратичне відхилення довжини та ширини зерна 

відповідно, мм; rlb – значення коефіцієнта кореляції між bз і hз. 

Отримана двовимірна математична модель розподілу геометричних розмірів 

зерен пшениці була використана під час дослідження явища защемлення зернини між 

обертовими робочими органами дробарки та нерухомими пластинами, що дозволило 

обґрунтувати конструктивні параметри молотків. 

Під час визначення механічних властивостей зерен, які передбачали розрахунок 

зусилля на їх руйнування за різних значень відносної вологості, було використано 

насінини пшениці сорту Смуглянка. У результаті досліджень встановлено, що зі 

зростанням відносної вологості зерна з 13,16 до 17,07 % зменшуються модуль 

пружності і жорсткість зерна, але зростає робота на його руйнування, оскільки 

насінини набувають більш пластичних властивостей. Робота руйнування однієї 

зернини за її відносної вологості 14 % становить у середньому 0,03 Дж. 

Для визначення оптимальних конструктивних параметрів і режимів роботи дро-

барки, зокрема зазору k і кута α між молотком та нерухомо встановленою пластиною, 

частоти обертання ротора дробарки n, було проведено багатофакторні експерименти, 

завдяки чому можна добитись зниження питомої витрати енергії та покращити якісні 

характеристики подрібненого матеріалу. У них було використано зерно озимої 

пшениці сорту Смуглянка відносною вологістю 14,1 %. 

У результаті опрацювання отриманих експериментальних даних з використан-

ням програмного забезпечення Statistica 10 отримано рівняння регресії для: 

– корисної потужності Nкор 

 yN=389,297+33,713x1-20,3x2-3,896x3-11,794x1x2+0,469x1x3+ 

 +1,879x2x3+24,124x1
2+10,8x2

2+0,791x3
2; (21)  
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– продуктивності Q 

 yQ=68,1+2,7125x1-2,475x2-1,7x3+0,075x1x2+0x1x3+0,225x2x3+ 

 +1,825x1
2-1,7x2

2+0,075x3
2; (22) 

– модуля подрібнення M 

 yM=1,1077-0,08x1+0,1264x2+0,0026x3+0,0175x1x2+0,0045x1x3+ 

 +0,00125x2x3-0,0215x1
2+0,0273x2

2+0,0243x3
2, (23) 

де x1, x2, x3 – відповідно частота обертання ротора дробарки n, зазор k між молотком і 

нерухомою пластиною та кут заклинювання зернини α. 

На основі отриманих рівнянь (20), (21) і (22) побудовано поверхні відгуку, які 

зображено на рис. 9. Їх аналіз засвідчує, що мінімальна затрачена потужність на 

подрібнення досягається за таких кодованих значень вхідних параметрів: x1 = -0,6; 

x2 = 0,6; x3 = 1,0. У натуральних величинах для модуля подрібнення 1 мм це становить: 

частота обертання ротора – 3000 об./хв; зазор між молотком і пластиною – 2 мм; а кут 

між молотком та нерухомо встановленою пластиною – 6,7°.  
 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 9 – Залежності корисної 

потужності N від досліджуваних 

факторів: а – зазору k і частоти 

обертання ротора n; б – кута α і частоти 

обертання ротора n; в – зазору k і кута α 
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У процесі проведення багатофакторного експерименту було досліджено вплив 

конструктивних параметрів і режимів роботи дробарки на якісні показники 

подрібненого матеріалу, які оцінено на підставі величини узагальненого параметра – 

модуля подрібнення. Для параметрів, які забезпечують мінімальну питому 

енергоємність процесу, модуль подрібнення становить 1,1 мм, середньоквадратичне 

відхилення розмірів подрібненого зерна пшениці – 0,63 мм, а варіація – 56,96 % 

(рис. 10). Частка надмірно подрібненого зерна (розміром менше ніж 0,212 мм) 

становить 4,9 % за допустимих 5 %. Вміст частинок розміром понад ніж 3 мм 

становить 0,3 % і не перевищує допустимих значень (5–12 %).  

 

 

Рисунок 10 – Порівняння 

гранулометричного складу 

подрібненого продукту між 

удосконаленою дробаркою 

і БКИ-3500 

 

Збільшення частоти обертання ротора 3500 об./хв за мінімального зазору 1 мм 

між молотком і нерухомою пластиною призводить до зменшення модуля подрібнення 

до 0,9 % та зростання до 8 % вмісту надмірно подрібненої фракції досліджуваного 

матеріалу.  

На основі проведених експериментальних досліджень можна зробити висновок, 

що використання вдосконаленої дробарки з обґрунтованими параметрами робочих 

органів і режимами роботи, яка передбачає використання молотків із кутом скосу 

робочої поверхні α = 6,7° та наявність нерухомих пластин, встановлених відносно них 

із зазором k = 2 мм, знижує питомі енергозатрати на 5,2–5,76 % порівняно з конструк-

цією дробарки з прямими молотками і без встановлених пластин та забезпечує якісні 

показники подрібненого матеріалу, що встановлені зоотехнічними вимогами до 

кормів для сільськогосподарських тварин різного виду, групи та віку.  

У п’ятому розділі “Розрахунок економічної ефективності дробарки” 

визначено показники економічної ефективності використання удосконаленої 

малогабаритної зернової дробарки. Порівнюючи їх з аналогічними, розрахованими 

для серійної дробарки БКИ-3500, встановлено, що експлуатаційні витрати на 

подрібнення 1 тонни зернового матеріалу зменшуються на 10,93 % або на 24,74 грн/т, 

і становлять 201,6 грн/т. Річний економічний ефект від використання запропонованої 

малогабаритної зернової дробарки складатиме 3181,57 грн, або 26,51 грн/т продукції. 

Термін її окупності становить 1,32 року.  

0
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ВИСНОВКИ 

Дисертація є завершеною науково-дослідною роботою, в якій виконано теоре-

тичне узагальнення й подано новий розв’язок актуальної науково-практичної задачі з 

обґрунтування конструктивних параметрів та режимів роботи малогабаритної 

зернової дробарки. Під час виконання дисертаційної роботи одержано такі підсумкові 

висновки і практичні результати: 

1. Згодовування тваринам зерна відбувається у різних формах після його 

подрібнення, для чого використовують зернові дробарки. Існуючі конструкції 

дробарок мають низку недоліків щодо нерівномірності гранулометричного складу 

продукту подрібнення, швидке зношування робочих елементів (молотків, решіт), 

характеризуються високою питомою енергоємністю, що в середньому становить 

10 кВт·год/т, а в окремих випадках досягає 20 кВт·год/т. Зазначені фактори 

спонукають до необхідності проведення ґрунтовніших досліджень, спрямованих на 

поліпшення якісних, кількісних та енергетичних показників зернових дробарок, яких 

можна досягнути завдяки вдосконаленню існуючих конструкцій та розробкою для них 

нових робочих органів. 

2. Для інтенсифікації процесу подрібнення зернового матеріалу робочу зону 

молотків дробарки виконано змінної товщини, а в її корпусі додатково встановлено 

нерухомі пластини. За таких умов руйнування зерна відбуватиметься внаслідок 

розколювання через удар у нього торцем молотка та перетирання в зоні заклинювання 

між його боковою поверхнею та пластиною.  

Для опису такого процесу руйнування зернини розроблено математичну модель, 

яка враховує критичне значення її деформації, фізико-механічні властивості та 

геометричні характеристики контактуючих тіл, встановлює вплив конструктивних 

параметрів і режимів роботи дробарки на часові та потужнісні характеристики 

отримання одиниці маси подрібненого матеріалу заданої якості.  

3. Досліджено явище та визначено основну умову заклинювання зернини між 

обертовими робочими органами дробарки і нерухомими пластинами та її руйнування 

перетиранням, якою є зазор і кут між ними. Змоделювавши процес подрібнення, в 

якому вхідними величинами були зазор k між молотком і нерухомо встановленою 

пластиною та кут α між їх боковими поверхнями, за допомогою програмного 

середовища МаthCAD були оптимізовані їхні параметри, за яких у зазначений зазор 

одночасно може попасти й у подальшому подрібнитись максимальна кількість зерен 

(9 шт.). Це досягається, коли k =1,5–2 мм та за α=3,5–4,5°. За таких значень 

досягаються максимальний ефект від застосування вдосконалених робочих органів 

дробарки та найкращі показники питомої енергоємності процесу подрібнення. 

4. У процесі проведення експериментальних досліджень було визначено 

коефіцієнти тертя по різних тертьових поверхнях, силу руйнування зерен озимої 

пшениці та вплив на них відносної вологості і належності до певного сорту. 

Встановлено, що коефіцієнт тертя зерен пшениці сорту Смуглянка зростає з 0,33 до 

0,38 за умови збільшення шорсткості сталевої поверхні від Ra = 1,25 мкм до 

Ra = 12,5 мкм. Підвищення відносної вологості зерен від 12,5 % до 22,7 % призводить 

до зростання вказаного показника від 0,29 до 0,37 для трьох просторових розташувань 

зерен відносно напрямку переміщення. Встановлено, що різниця значень коефіцієнтів 

тертя ковзання по сталевій поверхні для трьох досліджених сортів пшениці 
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Смуглянка, Зимоярка і Золотоколоса є статистично значущою і лежить у межах 0,28–

0,36. Дослідження механічних властивостей зерен пшениці свідчать, що сила 

руйнування зернини залежить від її вологості і розмірів та знаходиться в межах 70–

130 Н, а середнє її значення становить 100 Н. Деформація руйнування зернини 

пшениці коливається в межах 0,34–0,6 мм, а середнє її значення становить 0,46 мм. 

5. У результаті проведення багатофакторного експерименту обґрунтовано 

оптимальні параметри та режими роботи малогабаритної зернової дробарки. Для 

забезпечення максимальної продуктивності й мінімальної питомої енергоємності 

удосконаленої дробарки, що становить 7,91 кВт∙год/т, та модуля подрібнення 1 мм 

необхідна частота обертання ротора становить 3000 об./хв, зазор між молотком і 

пластиною – 2 мм, а кут між ними – 6,7°. За зростання частоти обертання ротора до 

3500 об./хв і мінімального зазору 1 мм спостерігається зменшення модуля 

подрібнення до 0,9 мм, зростання вмісту надмірно подрібненої фракції до 8 % і 

збільшення питомої енергоємності до 8,8 кВт∙год/т. 

6. Встановлено, що для оптимальних параметрів і режимів роботи дробарки 

показники якості подрібнення становлять: модуль подрібнення – 1,1 мм, 

середньоквадратичне відхилення розмірів подрібненого зерна пшениці – 0,63 мм, а 

варіація – 56,96 %. Частка надмірно подрібненого зерна (розміром менше ніж 

0,212 мм) становить 4,9 % за допустимих 5 %. Вміст частинок розміром понад 3 мм 

становить 0,3 % і не перевищує допустимих значень (5–12 %). 

7. Визначивши показники економічної ефективності використання вдоско-

наленої малогабаритної зернової дробарки і порівнявши їх з аналогічними, 

розрахованими для серійної дробарки БКИ-3500, встановили, що експлуатаційні 

витрати на подрібнення 1 тонни зернового матеріалу зменшуються на 10,93 % або на 

24,74 грн/т і становлять 201,6 грн/т. Річний економічний ефект від використання 

запропонованої малогабаритної зернової дробарки становитиме 3181,57 грн, або 

26,51 грн/т продукції. Термін її окупності становить 1,32 року. 
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АНОТАЦІЯ 

Шеремета Р. Б. Обґрунтування параметрів та режимів роботи 

малогабаритної зернової дробарки. – На правах рукопису. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського 

виробництва. – Львівський національний аграрний університет Міністерства освіти і 

науки України, Львів, 2021. 

 

Дисертацію присвячено теоретичному й експериментальному дослідженні 

процесу подрібнення зернового матеріалу в малогабаритній молотковій дробарці 

комбінованої дії, в якій удосконалено робочі органи для зниження питомої 

енергоємності шляхом інтенсифікації процесу подрібнення зернового матеріалу. У 

роботі малогабаритна молоткова дробарка оснащена молотками зі змінною шириною 

робочої зони і додатковими робочими органами у вигляді пластин у формі сектора 

кільця для введення додаткового способу подрібнення перетиранням в зоні 

заклинювання між боковою поверхнею молотка і пластиною.  

Розроблено математичну модель процесу руйнування зерна з врахуванням 

фізико-механічних властивостей і геометричних характеристик контактуючих тіл. 

Експериментально досліджено фізико-механічні властивості зерна пшениці, 

зокрема їх геометричні розміри, коефіцієнт тертя ковзання, силу деформацію і роботу 

руйнування, і вплив на них відносної вологості. 

Обґрунтовано оптимальні параметри і режими роботи малогабаритної 

молоткової дробарки для подрібнення зернового матеріалу, що дозволили 

задовольнити вимоги стандартів і зоотехнічні вимоги, щодо якості подрібненого 

продукту й знизити питому енергоємність процесу подрібнення. Розрахунковий 

економічний ефект при цьому становить 26,51 грн/т. 

Ключові слова: зерно пшениці, фізико-механічні властивості, молоткова 

дробарка, молоток, подрібнення, питома енергоємність. 
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производства. – Львовский национальный аграрный университет Министерства 

образования и науки Украины, Львов, 2021. 

 

Диссертация посвящена теоретическому и экспериментальному исследовании 

процесса измельчения зернового материала в малогабаритной молотковой дробилке 

комбинированного действия, в которой усовершенствованы рабочие органы для 

снижения удельной энергоемкости путем интенсификации процесса измельчения 

зернового материала. В работе малогабаритная молотковая дробилка оснащена 

молотками с переменной шириной рабочей зоны и дополнительными рабочими 
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органами в виде пластин в форме сектора кольца для ввода дополнительного способа 

измельчения перетиранием в зоне заклинивания между боковой поверхностью 

молотка и пластиной. 

Изложены программа методика и проведения экспериментальных 

исследований, оборудования, приборов, экспериментальных установок. Для 

проведения экспериментов использовалось стандартизированное оборудование или 

разработанное и изготовленное самостоятельно, которое наиболее близко 

соответствует условиям исследуемого процесса. 

Экспериментально исследованы физико-механические свойства зерен 

пшеницы, в частности их геометрические размеры, коэффициент трения скольжения, 

сила деформации и работа разрушения, и влияние на них относительной влажности. 

Разработана математическая модель процесса измельчения зерна путем 

перетирания в клиновидном зазоре между боковыми поверхностями молотка и 

пластины с учетом формы зерна и использованием результатов моделирования его 

размеров и конструктивных особенностей рабочих органов дробилки. 

Экспериментальные исследования позволили получить корреляционные 

зависимости производительности дробилки, потребленной мощности и модуля 

измельчения от зазора и угла между боковыми поверхностями молотка и неподвижно 

установленной пластиной и частоты вращения ротора. Установлено, что для 

минимальной удельной энергоемкости усовершенствованной дробилки, которая 

составляет 7,91 кВт∙ч/т, необходимы частота вращения ротора 3000 об./мин, зазор 

между молотком и пластиной 2 мм, а угол между ними 6,7 °. 

Применение малогабаритной молотковой дробилки для измельчения зернового 

материала позволило удовлетворить требования стандартов и зоотехнические 

требования относительно качества измельченного продукта и добиться снижения 

удельной энергоемкости процесса измельчения. Расчетный экономический эффект 

при этом составляет 26,51 грн/т. 

Ключевые слова: зерно пшеницы, физико-механические свойства, молотковая 

дробилка, молоток, измельчение, удельная энергоемкость. 
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the Small Grain Crusher. – Manuscript.  
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Agrarian University of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Lviv, 2021. 

 

The dissertation is devoted to the theoretical and experimental research of the process 

of grain material grinding in a small - sized hammer crusher of combined action, in which 

the working bodies are improved to reduce the specific energy consumption by intensifying 

the process of the grain material grinding. The small hammer crusher is equipped with 

hammers with variable width of the working area and additional plates working bodies in 

the form of a ring sector. Such a scheme gives an additional method of grinding in the 

jamming area between the side surface of the hammer and the plate. 
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The mathematical model of the grain destruction process is developed taking into 

account the physical and mechanical properties and geometric characteristics of the 

contacting bodies. 

The physical and mechanical properties of wheat grain, in particular their geometric 

sizes, coefficient of sliding friction, deformation force and fracture work, and the influence 

of relative humidity on them have been experimentally studied.  

The optimal parameters and modes of operation of a small hammer crusher for grain 

material grinding are substantiated, which allowed meeting the requirements of standards 

and zootechnical requirements for the quality of the crushed product and reducing the 

specific energy consumption of the grinding process. The estimated economic effect is 

26,51 UAH/t. 

Key words: wheat grain, physical and mechanical properties, hammer crusher, 

hammer, grinding, specific energy consumption. 


