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Резюме: В работата са изложени основните насоки при създаване на нов вид 
механизъм за преработка на отпадни продукти. Неговото основно предназначение 
е да осъществи подходящи условия за смилане на материали с различни 
еластично-пластични характеристики. Реализацията на основния технологичен 
процес при него се основава на принципа на зъбното зацепване. Основната 
структурна характеристика на този механизъм са изпълнителните звена, които 
представляват вътрешно зацепени дискообразни зъбни колела с челни зъбни 
профили. 
Ключови думи: рециклиращ механизъм, зъбна предавка, зъбно зацепване, 
конструиране, дезинтегриране, смилане, преработване, отпадни материали 

 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Рециклирането на различните материали е процес, който е обвързан с 
технологията на преработването, с вида и свойствата на материалите и с 
определени изисквания по отношение на качество, количество и хомогенност 
на получавания продукт. На база на направената обосновка [6] са предложени 
от автора два конструктивни варианта на принципно нов рециклиращ 
механизъм. Те са предназначени за фино смилане на отпадни продукти от 
различно естество. В предложените варианти, работното звено реализиращо 
основните технологични процеси, представлява пространствена зъбна предавка. 
Чрез нея се цели да се постигне универсалност при смилането посредством 
комплексно силово въздействие върху материала. 



Цел: Създаване на рециклиращ механизъм за преработка на моно- и 
поликомпонентни отпадни продукти от различно естество и с различни 
механични характеристики при по-висока енергийна ефективност на 
реализираните технологични процеси. 

 
 
ИЗЛОЖЕНИЕ 

 
Въз основа на поставената цел в работата са предложени два 

конструктивни варианта на рециклиращ зъбен механизъм. Всеки един от тях 
може да бъде реализиран в няколко разновидности в зависимост от - 
обработван материал, производителност, и едрина на крайния продукт. При 
изследваните варианти вида на въздействащите върху материала сили са 
предварително определени от избрания метод на смилане. Тези сили са чисто 
механични, като характерът и големината им зависят от специфичните свойства 
на преработвания продукт – твърдост, якост на опън, натиск, огъване, усукване. 

           

 

 

           а)       б) 
 

Фиг. 1 Вертикално изпълнение на рециклиращ зъбен механизъм 
а) с изпълнителен орган, състоящ се от три двойки задружно работещи колела; 

   б) с изпълнителен орган, състоящ се от четири двойки задружно работещи колела 



На фиг. 1 е показан в разрез вертикално изпълнение на предложения 
рециклиращ механизъм. Вида на механизма се определя от разположението на 
оста на ротация на работните органи. В зависимост от броя на технологичните 
звена (броя на зъбните колела), изпълнителният орган може да бъде с две или 
повече едновременно зацепени зъбни двойки. Подаваният през входящата 
фуния материал се смила между контактуващите зъби и се отвежда през 
сепаратор навън от работната зона. 

 

 
Фиг. 2 Хоризонтално изпълнение на рециклиращ зъбен механизъм 

 
На фиг. 2 е дадено хоризонталното изпълнение на зъбен рециклиращ 
механизъм. В случая изпълнителното звено се състои от една двойка зъбни 
колела. Възможно е изпълнение с две работни двойки колела - за по-висока 
производителност. Преработвания материал при този вариант се подава 
радиално на осите на ротация. Изходният продукт се отвежда от работната зона 
през сепаратора, монтиран в най-ниската част на механизма. 

За преработването на определен продукт, в зависимост от необходимите 
изисквания към него като едрина и качество и в зависимост от неговите 
свойства, са предложени и изследвани няколко вида спрегнати зъбни предавки 
[1, 2, 4, 5]. Според положението на линията на зацепване те са обособени в три 
групи: 
 1) Предполюсно – при този вариант съществува една линия на зацепване, 
която е разположена пред полюса спрямо центъра на водещото зъбно колело. 
Приема се малкото зъбно колело да бъде задвижващо. Възможни са следните 
случаи на изпълнение между контактуващите работни зъбни повърхнини – 
изпъкнал с изпъкнал, вдлъбнат с изпъкнал и изпъкнал с равнинен профил. 



 2) Задполюсно – при него контактната линия във всеки един момент се 
намира зад полюса на зацепване спрямо центъра на водещото зъбно колело. 
Профилът на зъба на малкото зъбно колело е изпъкнал, а на голямото вдлъбнат. 
 3) Пред – задполюсно зацепване – характеризира се с две линии на 
зацепване. Профилът на зъбите и при двете зъбни колела, в зависимост от 
профилния ъгъл и вида на работните повърхнини, може да бъде вдлъбнат, 
изпъкнал, равнинен или да се състои от два участъка – изпъкнал при главата и 
вдлъбнат при петата. 
Характерна особеност на изпълнителния орган на механизма е, че 
клиновидната работна зона несъдържа остри режещи ръбове, което решава в 
известна степен проблема с износването и позволява да се създадат 
необходимите за разрушаването на преработвания продукт напрежения. От 
голямо значение за ефективността на технологичния процес при преработката 
на разностранни материали е едновременното съчетаване на няколко основни 
принципа на мелене – притискане, смачкване, огъване, срязване, стриване. 

Изграждането на такъв механизъм ще позволи с минимален разход на 
енергия да се извърши дезинтегриране с цел преработка на едно- и 
многокомпонентни материали от промишлени и отпадни суровини като 
керамика, порцелан и кости във вид на прах, печатни платки и други 
електронни изделия, кабели, стружки от черни и цветни метали, дървесина, 
билки, кожа, зърнени и други продукти, включително и на такива, съдържащи 
еластично - пластични компоненти като автомобилни гуми, ремъци и 
уплътнения, които при съществуващите до сега принципи на смилането се 
преработват трудно или въобще не се преработват. 
 
 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА КОНСТРУИРАНИЯ МЕХАНИЗЪМ 
 

Предложените конструктивни варианти на разработения рециклиращ 
механизъм са предназначени за преработване на отпадни продукти, материали 
и суровини от различно естество. Крайната цел е да се реализира фино смилане 
на входящите продукти с по-малко вложена енергия. 
 
 

УСТРОЙСТВО НА МЕХАНИЗМА 
 

За да се получи функционално съоръжение, намиращо реално приложение 
в практиката, то трябва да бъде изградено от редица съставни възли. Като най-
основни от тях могат да се посочат: 
  - Задвижващ възел – двигател с известни характеристики, с 
определена мощност и честота на въртене; 
  - електрическо табло със съответните компоненти за пускане, 
спиране, защита, управление и контрол на задвижващата част; 



  - редуциращ възел – за промяна на подаваните обороти към 
изпълнителната зона на механизма; 
  - фундаментален възел – за установяване на съоръжението в 
необходимото положение; 
  - рециклиращ механизъм; 
  - сепариращо устройство с неговите разновидности; 
  - поточна линия – входяща и изходяща и др. 
Тези възли могат да бъдат допълвани и променяни в зависимост от много 
фактори, свързани с изискванията към преработвания материал, а от там и с 
устройството на рециклиращия механизъм. 
 
 

ПРИНЦИП НА РАБОТА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ РЕЦИКЛИРАЩ 
МЕХАНИЗЪМ 
 

На фиг. 3 е дадено устройството на хоризонтален рециклиращ механизъм. 
През  захранващия  бункер  13  се  подава  изходния  материал,  който  попада  в 
 

 
Фиг. 3 Рециклиращ механизъм с хоризонтални оси на ротация на изпълнителните звена 



затворения обем, ограничен от корпуса на механизма 11 и дезинтегриращите 
звена 14 и 40. В тази зона се извършва окончателното наситняване. 
Преработеният материал се отвежда навън през сепариращия възел 39. 
Задвижването на механизма става от електродвигател и редуцираща предавка, 
като движението се предава чрез шпонково съединение 2 на входящия вал 1. 
Той е лагеруван в корпуса 13 посредством търкалящите лагери 8. В осовото 
направление е фиксиран от фланеца 7. Изходящият вал 19 със зъбното колело 
14 е лагеруван в корпуса чрез лагерите 36. Зъбното колело 14, валът 19 и 
лагерите 36 заедно с ограничителните, уплътнителните и фиксиращи елементи 
15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 33, 34, 35 и 38 образуват подвъзел, който 
извършва преместване в осово направление посредством ходовия винт 27 и 
ръкохватката 28. С това преместване се регулира хлабината между зъбите на 
изпълнителното звено. Това оказва влияние върху производителността и 
едрината на смилане. Детайлите – 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 26, 29, 30, 31, 32, 41 
и 42 представляват скрепителни и осигурителни елементи. 
 
 

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА КОНСТРУИРАНЕ 
 

Примерна последователност, която може да се даде при създаването 
(конструиране и изработване) на механичната част от рециклиращия механизъм 
е изложена по-долу. Тя може да бъде обобщена в следните стъпки: 
 1. Базов геометричен синтез на работния орган. В случая той 
представлява технологична предавка, работните звена на която са двойка 
еднопосочно ротиращи, челно зацепени спрегнати зъбни колела. Стъпките при 
базовия синтез са следните: 
  - уточняване на работните повърхнинни на колелото, прието за 
базово; 
  - предварителен избор на геометрични параметри за предавката – 
междуосово разстояние, брой зъби и т.н.; 
  - получаване на неизвестните работни зъбни повърхнинни на 
другото колело. 
На фиг.4 са показани получените при извършен геометричен синтез и 
аналитично изследвани повърхнини от двойка спрегнати зъбни колела. По-
подробна информация за последователността на изпълнение на тази стъпка е 
дадена в работите [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 
 2. Оптимизационен синтез на зъбната геометрия. Извършва се в 
зависимост от желаните резултати при експлоатацията на механизма. 
 3. Моделиране на работния орган. При компютърното моделиране [3, 5] 
трябва да се има предвид, че за да бъдат спрегнати колелата (т.е. за да не се 
нарушава основният закон при зъбното зацепване), трябва да се възпроизведе 
задружната работа на колелата, съответстваща на тази при реални работни 
условия. 



                 
 

Фиг. 4 Визуализация на работните зъбни повърхнини от работните звена на механизма, 
получени при неговото аналитично синтезиране 

 
На фиг. 5 са показани компютърните модели на двойка задружно работещи 
зъбни колела, съставляващи работния орган на рециклиращия механизъм. 
 

                 
 

Фиг. 5 Компютърен модел на спрегнати зъбни колела 
 
 4. Уточняване на окончателната конструкция. Тук вариантите са най-
многобройни, т.к. всеки един от съставните елементи може да бъде променян в 
различни насоки в зависимост от производителност, качество, ефективност, 
надеждност, габарити, цени, материали, технологичност и т.н. На фиг. 6 е даден 
примерен модел на един от конструктивните варианти на изследван в момента 
рециклиращ механизъм. 
 5. Якостно изпитване и изчисляване на съставните части. 
 6. Динамично симулиране на процесите и движенията. 



 7. Анализиране на получените резултати. 
 8. Изводи и заключение. 
 9. Изработване и изпитване на механизма. 
 10. Създаване на прототип на рециклиращото съоръжение. 
 

Забележка: 
В статията не е дадена подробна информация, относно всички споменати 

точки по обясними причини. 
 

 
 

Фиг. 6 Рециклиращ зъбен механизъм 
 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Създаден е компютърен модел на рециклиращ механизъм. Той е 
предназначен да послужи за по-нататъшно изследване както на изпълнителния 
орган, така и на реализираните с него технологични процеси. Този механизъм е 
конструиран на база на създадени оптимизационни критерии по отношение на 
геометрия и кинематика. Предстои изработването на опитен образец и след 
оптимизиране той да намери реално практическо приложение в рециклиращите 
съоръжения. 
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