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ЗАСТОСУВАННЯ ГІДРОПРИВОДА В ПРИСТРОЇ ДЛЯ ПОДРІБНЕННЯ 

ДЕРЕВИННИХ ВІДХОДІВ 

В умовах постійного зростання цін на енергоносії гостро постає питання 

запровадження технології енергозбереження, чи використання альтернативних екологічно 

чистих джерел енергії. 

Деревообробна промисловість накопичує велику кількість відходів у вигляді тріски, 

тирси, стружки тощо, які у більшості випадків не використовуються, і негативно 

впливають на екологію навколишнього середовища. Крім того, щорічне прорідження та 

обрізка лісових, паркових, придорожніх насаджень спонукає до пошуку розв’язання 

проблеми утилізації утворених відходів. 

Одним з перспективних напрямків раціонального використання цієї сировини є 

виробництво пелет чи брикетів та їх подальше використання для отримання теплової 

енергії. Застосовується різне за устаткуванням обладнання: мобільне – у вигляді 

додаткових змінних пристроїв базової машини (наприклад трактора); стаціонарне – у 

вигляді технологічної лінії деревообробного виробництва. Основними вимогами щодо 

якості сировини, яка підлягає брикетуванню, є величина фракції (ступінь подрібнення 2...5 

мм) та вологість (від 6 до 8 %) [1]. 

Запропоновано конструкцію подрібнювача з вмонтованим гідравлічним приводом з 

регульованими параметрами для виготовлення брикетів стандартів RUF, NESTRO, Pini 

Kay. Пошук конструктивної схеми вмонтованого привода виконано за рекомендаціями [2]. 

Особливістю конструкції подрібнювача є можливість його використання в нестаціонарних 

умовах роботи (мобільних комплексах), за умови живлення насосної станції гідросистеми 

енергією від дизельного двигуна. Основними складовими елементами вмонтованого в 

корпус барабана подрібнювача є гідромотор, розміщений в порожнині складеної півосі, 

передавальний механізм, скріплений з цією піввіссю, на вихідному валу якого розміщено 

приводний елемент, що з’єднаний з внутрішньою поверхнею корпуса барабана. Вихідний 

вал встановлено на підшипниках в другій півосі. Для запобігання поламок у приводі під 

час потрапляння з деревиною сторонніх об’єктів високої міцності, наприклад, дрібного 

каміння, між валом гідромотора та вхідним валом передавального механізму розміщено 

муфту межового моменту. На поверхні корпусу барабана за гвинтовою лінією 

встановлено різці із змінними робочими поверхнями різальної частини. 

Застосуванням такого привода досягнуто компактність, малі габарити та високу питому 

потужність обладнання.  

Зміною величини потоку рідини та тиску в гідросистемі регулюємо частоту обертання 

барабана та силу різання. 
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