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(57) Щокова дробарка, що складається з рухомої
та нерухомої дробильних щік, гідроприводу, до
складу якого входить насос, силовий гідроциліндр,
гідропневмоакумулятор та запобіжний клапан, яка
відрізняється тим, що силовий гідроциліндр
складається із збірного корпусу, з розташованим
всередині нього поршнем з двома штоками, кінець
одного з яких входить у вигляді плунжера в основ-
ну камеру робочого ходу, а кінець іншого штоку
шарнірно зв'язаний з рухомою щокою, при цьому
тіло поршня ділить основну порожнину корпусу на
дві камери - камеру холостого ходу і додаткову
камеру робочого ходу, причому основна камера
робочого ходу і камера холостого ходу через чо-

тириходовий двопозиційний гідророзподільник з
пружинним фіксатором, що керується за шляхом
переміщення рухомої щоки, періодично перемінно
сполучаються з напірною чи зливною гідромагіст-
ралями, до напірної гідромагістралі підключений
блок автоматичного управління, що включає гід-
роакумулятор, зворотний клапан та керуючий дво-
ступінчастий золотник, підтиснути першою ступін-
ню меншого діаметру за допомогою пружини, що
регулюється, до установочного сідла в корпусі зо-
лотника, під яким утворюється підклапанна порож-
нина, постійно зв'язана з напірною магістраллю, а
друга ступінь золотника більшого діаметру вико-
нана з можливістю здійснення перекриття замкну-
тої порожнини, що утворюється тілом золотника і
корпусом, від зв'язку із зливною розточкою, розто-
чка у корпусі золотника постійно з'єднана з додат-
ковою камерою робочого ходу силового гідроцилі-
ндра, при цьому на ступені золотника більшого ді-
аметру виконана кільцева проточка з можливістю
періодичного сполучення додаткової камери робо-
чого ходу силового гідроциліндру зі зливом чи гід-
роакумулятором, постійно з'єднаним через зворо-
тний клапан з напірною гідромагістраллю.

Винахід відноситься до гірничих машин і може
використовуватись для подрібнення твердих ма-
теріалів в гірничовидобувній та хімічній галузях,
промисловості видобування та виробництва буді-
вельних матеріалів.

Відома щокова дробарка, що має в своєму
складі дробильні щоки та гідропривід, що рухає
дробильну щоку (Б.В.Клушанцев и др.  Машины и
оборудование для производства щебня, гравия и
песка. М.: Машиностроение, 1976. - С.18, рис. 4.5).
В конструкції дробарки відсутні елементи, що за-
безпечують стабільність заданого розміру розван-
тажувальної щілини.

Відома також щокова дробарка (а. с. СРСР №
1100013, МПК В06В 1/18, В 02С 1/02, Бюл. № 24,
1984 p.), яка складається з кривошипно-шатунного
механізму з поршнем, що утворюють генератор
основних коливань поршня виконавчого гідроцилі-
ндра, до робочої порожнини якого паралельно
приєднана гідросистема віброзбудження в складі
пульсаторного збуджувача, розподільника, запобі-
жного клапану та пристрою стабілізації.

Недоліком цієї дробарки є незначна економіч-
ність приводу, тому як генератор основних коли-
вань поршня виконавчого гідроциліндра забезпе-
чує постійну пульсуючу силу, яка діє на рухому
дробильну щоку, а паралельна гідросистема віб-
розбудження забезпечує при певній величині тиску
в робочій порожнині виконавчого гідроциліндра
додаткову дію на рідину, що знаходиться в робочій
порожнині виконавчого гідроциліндра, у вигляді
силових імпульсів високої частоти, а не силової дії
з високою концентрацією енергії, що створюється,
наприклад, миттєвою розрядкою гідроакумулято-
ра. Це призводить до необхідності багаторазової
дії високочастотних імпульсів для подрібнення ма-
теріалів, особливо міцних гірничих порід, що в кін-
цевому рахунку суттєво знижує економічність ро-
боти приводу дробарки.

За прототип обрано щокову дробарку (а. с.
CPCP № 728910, МКП В02С 1/02. Бюл. № 15,
1980 p.), яка складається з нерухомої та рухомої
дробильних щік, гідроприводу, що має насос, си-
лового гідроциліндру, гідропневмоакумулятора та
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запобіжного клапану. Силовий гідроциліндр скла-
дається з корпусу, всередині якого розміщено під-
пружиненний відносно корпусу поршень зі штоком,
один кінець якого шарнірне зв'язаний з рухомою
дробильною щокою.

Недоліком цієї дробарки є незмінність пульсу-
ючої сили дії гідроприводу на рухому дробильну
щоку та неможливість її автоматичної зміни в за-
лежності від міцності подрібнюваних матеріалів,
що призводить до зниження економічності приво-
ду. У конструкції дробарки відсутні також елемен-
ти, що забезпечують стабільність заданого розміру
розвантажувальної щілини.

В основу винаходу поставлена задача ство-
рення щокової дробарки, в якій використання гід-
роприводу запропонованої конструкції забезпечує
стабільність заданого розміру розвантажувальної
щілини. За рахунок цього буде забезпечуватись
максимальна економія енерговитрат приводу, то-
му як при подрібненні порід з низькою механічною
міцністю в роботі буде приймати участь тільки ос-
новний привід, а додатковий привід буде викорис-
товуватись за необхідністю подрібнення гірничих
порід підвищеної міцності.

Задача розв'язується завдяки тому, що в що-
ковій дробарці силовий гідроциліндр складається
із збірного корпусу з розташованим всередині ньо-
го поршнем з двома штоками, кінець одного з яких
входить у вигляді плунжера в основну камеру ро-
бочого ходу, а кінець іншого штоку шарнірне зв'я-
заний з рухомою щокою, при цьому тіло поршня
ділить основну порожнину корпусу на дві камери -
камеру холостого ходу і додаткову камеру робочо-
го ходу, причому основна камера робочого ходу і
камера холостого ходу через чотириходовий дво-
позиційний гідророзподільник з пружинним фікса-
тором, що керується за шляхом переміщення ру-
хомої щоки, періодично перемінно сполучаються з
напірною чи зливною гідромагістралями, до напір-
ної гідромагістралі підключений блок автоматично-
го управління, що включає гідроакумулятор, зво-
ротний клапан та керуючий двоступінчастий золо-
тник, підтиснутий першою ступінню меншого діа-
метру за допомогою пружини, що регулюється, до
установочного сідла в корпусі золотника, під яким
утворюється підклапанна порожнина, постійно
зв'язана з напірною магістраллю, а друга ступінь
золотника більшого діаметру виконана з можливіс-
тю здійснення перекриття замкнутої порожнини,
що утворюється тілом золотника і корпусом, від
зв'язку із зливною розточкою, розточка у корпусі
золотника постійно з'єднана з додатковою каме-
рою робочого ходу силового гідроциліндра, при
цьому на ступені золотника більшого діаметру ви-
конана кільцева проточка з можливістю періодич-
ного сполучення додаткової камери робочого ходу
силового гідроциліндру зі зливом чи гідроакумуля-
тором, постійно з'єднаним через зворотний клапан
з напірною гідромагістраллю.

Економічність роботи приводу дробарки дося-
гається тим, що при подрібненні гірничих порід не-
значної міцності в роботі по переміщенню рухомої
дробильної щоки приймає участь тільки основна
камера робочого ходу силового гідроциліндру, а
при подрібненні матеріалів високої твердості та
міцності до силової дії, що створюється гідропри-
водом в основній камері робочого ходу, додаються

силова дія з високою концентрацією енергії, що
поступає при миттєвій розрядці гідроакумулятора
в додаткову камеру робочого ходу. Забезпечення
стабільності заданого розміру розвантажувальної
щілини - чотириходовим двопозиційним гідророз-
поділювачем з пружинним фіксатором, керованим
по шляху переміщення рухомої щоки.

На фігурі зображена конструктивна схема що-
кової дробарки. Щокова дробарка складається з
рухомої 1 і нерухомої 2 дробильних щік, гідропри-
воду, до складу якого входить силовий гідроци-
ліндр,  який має в своєму складі збірний корпус 3,
всередині якого розташований поршень 4 з двома
штоками 5, 6. Шток 5 шарнірно зв'язаний з рухо-
мою дробильною щокою 2 і має можливість зворо-
тно-поступального руху штока 5 при коливальному
русі щоки 2 (на фігурі не зображено), а шток 6 вхо-
дить як плунжер в основну камеру робочого ходу
7. Тіло поршня 4 ділить основну порожнину корпу-
са 3 силового гідроциліндра на дві камери - камеру
холостого ходу 8 та додаткову камеру робочого
ходу 9. Основна камера робочого ходу 7 і камера
холостого ходу 8 через чотириходовий двопози-
ційний гідророзподільник 10 з пружинним фіксато-
ром має періодичне перемінне сполучення з напі-
рною гідромагістраллю 11 та зливом в бак 12.
Шток 13 гідророзподільника 10, керованого за
шляхом переміщення рухомої дробильної щоки 2,
шарнірне зв'язаний з рухомою дробильною щокою
2 з можливістю зворотно-поступального перемі-
щення при коливальному русі щоки 2 (на фігурі не
зображено). Гідропривід щокової дробарки вклю-
чає у своєму складі також двигун 14,  зв'язаний з
гідронасосом 15, запобіжний клапан 16 і блок ав-
томатичного керування, підключений до напірної
гідромагістралі 11, що має в своєму складі гідроа-
кумулятор 17, зворотний клапан 18 та керуючий
двоступінчастий золотник 19.

Перша ступінь 20 меншого діаметру золотника
19 підтиснута регулюючою пружиною 21 до уста-
новочного сідла 22 в корпусі золотника 23. Можли-
вість регулювання пружини 21 здійснюється гвин-
том 24. На тілі золотника 19 виконана кільцева
проточка 25, а в корпусі золотника 23 влаштовані
дві розточки - перша 26, що постійно зв'язує напір-
ну магістраль 11 з гідроакумулятором 17, та друга
27 - зливна і підклапанна порожнина 28. До внут-
рішньої порожнини корпусу 23 золотника між роз-
точками 26, 27 підведена гідромагістраль 29, що
постійно з'єднана з додатковою камерою робочого
ходу 9 силового гідроциліндру, причому розмір між
розточками 26, 27, відстань від точки підводу до
корпусу 23 гідромагістралі 29, до розточок 26, 27 і
розмір кільцевої проточки 25 обрані з можливістю
періодичного сполучення додаткової камери робо-
чого ходу 9 силового гідроциліндру з гідроакуму-
лятором 17 і із зливом 12. Гідроакумулятор 17 роз-
точкою 26 постійно з'єднаний через зворотний
клапан 18 з напірною гідромагістраллю 11. В кор-
пусі 23 золотника нижче установочного сідла 22
виконана підклапанна порожнина 28, а між пер-
шою ступінню 20 меншого діаметру золотника 19 і
корпусом 23 золотника в вихідному положенні (зо-
браженому на кресленні) утворюється замкнута
порожнина 30, причому повздовжній розмір першої
ступені 20 золотника виконаний з можливістю пе-
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ріодичного сполучення замкнутої порожнини 30 із
зливною розточкою 25.

Працює пристрій таким чином. Матеріал, що
поступає в зазор між нерухомою 1 і рухомою 2
дробильними щоками, подрібнюється при колива-
льному русі щоки 2, шарнірно зв'язаної із штоком 5
поршня 4, що входить в збірний корпус 3 силового
гідроциліндру. При вмиканні двигуна 14 приво-
диться в дію гідронасос 15 і робоча рідина по напі-
рній гідромагістралі 11 надходить, через зворот-
ний клапан 19 і розточку 25 в корпусі 23 золотника,
в гідроакумулятор 17, який постійно підзаряджу-
ється. Крім того, робоча рідина по напірній гідро-
магістралі 11 через чотириходовий двопозиційний
гідророзподільник 10 з пружинним фіксатором по-
дається в основну камеру робочого ходу 7, де, ді-
ючи на шток 6, переміщує його справа наліво. При
цьому шток 5 переміщує рухому дробильну щоку 2
справа наліво, стискаючи матеріал, що дробиться
в дробильній камері між щоками 1, 2. В цей промі-
жок часу камера холостого ходу 8 з'єднана через
чотириходовий двопозиційний гідророзподільник
10 із зливом в бак 12. Тому як шток гідророзподі-
льника 10 шарнірно зв'язаний з рухомою дробиль-
ною щокою 2, він також переміщується справа на-
ліво, наближаючись до лівого фіксованого поло-
ження, що визначає заданий розмір розвантажу-
вальної щілини. У випадку, якщо матеріал, що
дробиться, має незначну міцність і сила, що ство-
рюється тиском робочої рідини в камері 7 на шток
6,  є достатньою для його подрібнення,  то щока 2
доходить до лівого крайнього, заданого розміром
розвантажувальної щілини, положення, в якому
спрацьовує чотириходовий двопозиційний гідроро-
зподільник 10, з'єднуючи напірну гідромагістраль
11 з камерою холостого ходу 8, а головну камеру
робочого ходу 7 із зливом в бак 12. При цьому по-
ршень 4 починає переміщуватись зліва направо,
шток 5 перемістить щоку 2 в крайнє праве поло-
ження. Розвантажувальна щілина розширюється,
подрібнена в камері маса опускається під дією си-
ли тяжіння та висипається із камери подрібнення.
Гідророзподільник 10 спрацьовує при переміщенні
щоки 2 в крайньому правому положенні щоки 2 і
знову з'єднує напірну гідромагістраль з основною
камерою робочого ходу 7, а камеру холостого ходу
8 із зливом в бак 12 і цикл повторюється.

У випадку, якщо матеріал, який підлягає под-
рібненню має досить високу міцність і сила, що
утворюються тиском робочої рідини в камері 7 на
шток 6, є не достатньою для його подрібнення,  гі-
дронасос 15, продовжуючи працювати, підвищує
тиск робочої рідини в напірній гідромагістралі 11.
Коли тиск робочої рідини в напірній гідромагістралі
11, а відповідно, і в підклапанній порожнині 28, пе-
ревищить величину сили, що визначається відпо-
відною наладкою пружини 21, гвинтом 24, перша
ступінь 20 меншого діаметру двоступеневого зо-
лотника 19 відривається від сідла 22 і двоступене-
вий золотник 19 починає переміщення вверх. Ро-
боча рідина починає діяти на торцеву кільцеву по-
верхню, створену ступенями більшого 19 та мен-
шого 20 діаметрів двоступінчатого золотника, сила
її дії на золотник збільшується, тому як, в порів-
нянні з площею початкової дії робочої рідини на
ступінь 20 меншого діаметру, площа, на яку діє
робоча рідина, суттєво збільшується. Тому як сила

підйому, яка діє на золотник 19, суттєво переважає
зусилля наладки пружини 21, то золотник 19 прис-
корено перемішується в крайнє верхнє положення.
При цьому він кільцевою проточкою 25 з'єднує гід-
роакумулятор 17 через гідромагістраль 29 з дода-
тковою камерою робочого ходу 9, в яку миттєво
потрапляє робоча рідина під високим тиском.
Здійснюється миттєва розрядка гідроакумулятора,
в результаті якої і відбувається різке переміщення
поштовхом поршня 4, яке передається через шток
5 і рухому дробильну щоку 2 матеріалу, що знахо-
диться в дробильній камері.  При цьому дія тиску
робочої рідини в камері 7 на шток 6 не припиня-
ється. Перемістившись в крайнє верхнє положен-
ня, двоступінчатий золотник 19 своїм тілом перек-
риває гідромагістраль 29 від зливної розточки 27,
з'єднуючи останню із замкнутою порожниною 30 і
підклапанною порожниною 26. Тиск у напірній гід-
ромагістралі 11 падає, під дією стиснутої пружини
21 двоступінчатий золотник 19 повертається в ви-
хідне положення, в якому перша ступінь 20 меншо-
го діаметру притискається до установочного сідла
22, перекриваючи підклапанну порожнину 28 від
зливної розточки 27. Якщо руйнування матеріалу в
дробильній камері в момент розрядки гідроакуму-
лятора, при перетворенні енергії, накопиченої ро-
бочою рідиною в гідроакумуляторі, в роботу пере-
міщення рухомої дробильної щоки 2 не відбулось,
то гідронасос 15, який продовжує працювати, зно-
ву підвищує тиск в напірній гідромагістралі 11, що
призводить до нового підйому двоступінчастого
золотника 19 і нової розрядки гідроакумулятора.
Таким чином, у випадку, якщо після однієї розряд-
ки гідроакумулятора руйнування матеріалу в дро-
бильній камері не відбулось, наступний потужний
силовий імпульс високої концентрації енергії, що
утворюється розрядкою гідроакумулятора 17, від-
бувається автоматично. Причому зарядка гідроа-
кумулятора 17 відбувається безперервно при пра-
цюючому гідронасосі 15. Силова дія робочої ріди-
ни в основній камері робочого ходу 7 на шток 6 і в
додатковій камері робочого ходу 9 на поршень 4,
при розрядці гідроакумулятора, буде продовжува-
тись до тих пір, доки матеріал в дробильній камері
не подробиться і рухома дробильна щока 2 не до-
сягне крайнього лівого положення. В цей момент
спрацьовує гідророзподільник 10, з'єднуючи напір-
ну гідромагістраль 11 з камерою холостого ходу 8,
а основну камеру робочого ходу 7 - із зливом. Що-
ка 2 переміщується в крайнє праве положення,
подрібнена маса висипається із камери подріб-
нення, гідророзподільник 10, спрацьо-вуючи в
крайньому правому положенні щоки 2, знову з'єд-
нує напірну гідромагістраль 11 з основною каме-
рою робочого ходу 7, а камеру холостого ходу 8 -
із зливом в бак 12, і цикл повторюється. Запобіж-
ний клапан 16 спрацьовує при перевантаженнях
приводу.

Потужні силові імпульси, що поступають в до-
даткову камеру робочого ходу при розрядці гідро-
акумулятора 17, використовуються при подрібнен-
ні матеріалу тільки по мірі необхідності (у випадку
подрібнення матеріалу високої міцності). По-друге,
використання чотириходового двопозиційного гід-
ророзподільника 10, що керується за шляхом пе-
реміщення рухомої дробильної щоки 2, забезпечує
стабільність заданого розміру розвантажувальної
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щоки. По-третє, запропонована схема гідроприво-
ду щокової дробарки забезпечує практично пос-
тійну готовність гідроакумулятора 17 до роботи,
оскільки його зарядка відбувається безперервно
при роботі гідронасосу 15, за виключенням корот-
ких проміжків часу, коли напірна гідромагістраль

11 з'єднується із зливом в бак 12. По-четверте,
наладкою пружини 21 і зміною продуктивності гід-
ронасосу 15 можна в широких межах регулювати
частоти повторюваності енергії силових імпульсів,
що створюються при розрядці гідроакумулятора
17.

Ф
іг

.
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