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сучасних елеваторах зерно зберігається в силосах із пласким дном. Такий тип місткостей
для зберігання має певну особливість: після
того як під дією сили тяжіння основна маса
зерна вивантажується через центральну засувку, необхідно, як правило, застосувати спеціальний
механізм зачищення дна силосу від залишків продукту.
Під час цього процесу залишки зерна згортають до центральної вивантажувальної засувки, розміщеної на вертикальній осі силосу, на підсилосні транспортерні системи. Переміщення пристрою навколо центральної осі
відбувається або за допомогою відбору потужності від
основного робочого органу, або за допомогою спеціального механізму із власним приводом (так званого трактора). А в деяких випадках кругове переміщення пристрою
обслуговуючий персонал виконує вручну.
За вимогами техніки безпеки присутність людей у силосі під час роботи вивантажувальних механізмів не допускається. Переміщення зачисного механізму навколо
осі силосу відбувається шляхом взаємодії сил тертя між
підлогою силосу та колесами трактора. А залишки продукту на підлозі силосу, своєю чергою, значно зменшують безпосередній контакт між колесом та підлогою і, таким чином, безпосереднє переміщення зачисного механізму. Під
час роботи механізмів для зачистки дна силосів із пласким
дном на вказані пристрої впливають такі фактори:
– заборона перебування персоналу в силосі під час
вивантаження із нього зерна, що призводить до необхідності керування процесом зачистки силосу ззовні;
– робота у запиленій вибухонебезпечній атмосфері
(АТЕХ 21), що спонукає до пошуку відповідних технічних
рішень, аби унеможливити вибух пило-повітряної суміші;
– нерівномірність завантаження шляхом непрогнозованого осипання бурта продукту на зачисний пристрій
із його завалом та подальшою зупинкою, що потребує
можливості для зачисного пристрою рухатись як вперед,
так і назад навколо осі силосу;
– непласкі підлоги силосів, та, відповідно, поганий
контакт між колесом трактора, що переміщує зачисний
пристрій, та підлогою. Це призводить до періодичної
втрати тертя між підлогою та колесами трактора і так
званого «провисання», внаслідок чого стає неможливим
переміщення зачисного пристрою.
Розглянувши результати роботи вказаної зачисної
техніки та з метою усунення недоліків у її роботі, ПАТ
«Карлівський машинобудівний завод» розробив новий
пристрій для переміщення зачисних пристроїв – колісний трактор ТК-2.
Колісний трактор ТК-2 призначений для пересування
радіального зачисного шнека під час зачистки залишкового осипу зерна у силосах із пласким дном.
Розроблений для агрегування із зачисними шнеками
із діаметром ґвинта до 300 мм та довжиною до 14 м.
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Привод зачисного шнека (трактора) ТК-2

ТЕХНОЛОГИИ ЗЕРНОПЕРЕРАБОТКИ
Переваги:
1. Можливість заміни механізмів переміщення шнеків типу МПШ серійного виробництва;
2. Привод-мотор редуктор із прямим приводом без
ланцюгових передач;
3. Потужність приводу - 0,25 кВт;
4. Збільшений до 42 мм діаметр приводного валу;
5. Цільнолиті гумові колеса, діаметром 400 мм;
6. Можливість регулювання висоти шнека над підлогою;
7. Консольний баласт, винесений над зерновим шаром;
8. Маса з’ємного баласту – два по 110 кг;
9. Тягова здатність із закріпленим шнеком, діаметром
300мм – 630 кг;
10. Швидкість руху 0,87 м/хв.;
11. Можливість руху як вперед, так і назад, незалежно від обертання ґвинта шнека;
12. Постачається зі з’ємним чохлом на двигун для
покращення його запуску після вивантаження основної
маси зерна.
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Недоліки:
1. Можливість встановлення до силосів із внутрішніми розмірами вхідного люка не менше 580х580 мм;
2. Необхідність підключення до загальної системи керування шнеком;
3. Одна швидкість руху як для робочого, так і холостого переміщення;
4. Потребує корегування вузла зчеплення зі шнеком
під час підключення до зачисних шнеків, що відрізняються від типу МШЗ;
5. Потребує корегування у бік зменшення кількості
баласту під час першого запуску зачисного шнека, який
відрізняється від моделей типу МШЗ.
Ми свідомо вказуємо переваги та недоліки трактора,
оскільки межі досконалості немає. І, поки альтернативне
рішення для вивантаження зернових з силосів з плоским
дном ще не реалізували, ми пропонуємо звернути увагу
на це надійне обладнання для виконання поставлених
завдань.
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ызовы времени. Уважаемый читатель, к нам
обратился руководитель фирмы, производящий муку из зерна спельты и макароны
из нее. Просьба звучала просто – можем ли
мы обрушить спельту. Опыта обрушивания
спельты у нас не было, но поскольку мы выпускаем уникальное оборудование для обрушивания подсолнечника на ядро (вакуумная рушка), то согласились проверить,
как это оборудование справится с обрушиванием спельты. Результат – абсолютный.
Взявшись за эту статью, я намеревался написать
только о технологии обрушивания спельты и показать
результат. Но, углубившись в тему «полба-спельта», открыл для себя так много интересного, что счел необходимым поделиться с читателем мыслями, некоторые из
которых лежат в плоскости каких-то философских обобщений. Поделюсь двумя из них.
Первая. Предки наши кормились продуктами исключительно натуральными. Возрождение органического
земледелия и производства натуральных продуктов, которые сегодня робко пробиваются через асфальт, закатанный интенсивными технологиями, будет утверждаться, и доля их на рынке будет расти. Это вызов времени.
Тренд «здоровая пища» уверенно набирает популярность. Прогресс профилактической медицины, диетологии, развитие пищевых технологий убедительно показывают зависимость качества жизни от рациона питания
человека. Высокое качество жизни – это продолжительность активного долголетия.
www.hipzmag.com

За время одного поколения, по крайней мере, того, к
которому я принадлежу, произошла революция перехода от физического труда к умственному. В качестве примера на рис. 1 показан трактор-робот. Все то же, только
нет кабины, нет тракториста. А кто ведет трактор? Программист. В Сингапуре метро без машинистов. Через 2025 лет 60% рабочих мест будут замещены роботами. Мы
вступили в эпоху прорывных технологий. При чем тут
здоровая пища, подумает читатель?
Очень даже при чем. Творческая работа требует исключительно высокого уровня физического состояния
человека. Снижение сегодня системной физической на-

Рис. 1. Трактор-робот Case IH
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