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МАТЕМАТИЧНІ ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ ШВИДКІСНИХ 
РЕЖИМІВ РОБОТИ МЛИНІВ 

 

Мета. Метою даної роботи є системний виклад математичних 
основ моделювання швидкісних режимів роботи млинів для подріб-
нення корисних копалин. Для досягнення поставленої мети ставлять-
ся такі задачі: 1) огляд і аналіз основних параметрів швидкісних ре-
жимів; 2) одержання рівняння руху подрібнювальних тіл (зокрема ку-
лі) у млині; 3) визначення швидкості падіння подрібнювальних тіл. 

Методи дослідження. В основі аналітичних моделей технологіч-
ного процесу подрібнення корисних копалин у млинах лежать фунда-
ментальні закони енерго- і масопереносу, виражені у вигляді функціо-
нальних співвідношень. 

Наукова новизна. Одержано рівняння параболічної і колової тра-
єкторій руху кулі у млині. Встановлено, що на формування траєкторії 
подрібнювальних тіл на ділянці переходу з параболічної траєкторії на 
колову суттєво впливає пульпа. Подрібнювальні тіла, що при прохо-
дженні крізь шар пульпи зазнають опору середовища і сповільнюють 
свій рух.  

Практична значимість. Одержані аналітичні залежності руху 
подрібнювальних тіл (зокрема кулі) у млині, які включають основні 
фактори впливу: ступінь і заповнення подрібнювальними тілами φ, 
відносну частоту обертання ψ, знос футеровки, фізико-механічні 
властивості матеріалу, густину пульпи можуть бути покладені в 
основу аналітичних моделей швидкісних режимів роботи млинів по-
дрібнення корисних копалин, зокрема, руд і вугілля.  

Результати. Розроблені математичні основи моделювання шви-
дкісних режимів роботи млинів для подрібнення корисних копалин. 
Зокрема, виокремлено і проаналізовано основні параметри швидкісних 
режимів, одержані рівняння руху подрібнювальних тіл (зокрема кулі) 
у млин, визначено швидкістьі падіння подрібнювальних тіл. Показано, 
що подрібнення матеріалу ударом відбувається тільки за рахунок 
прямого удару, що обумовлений швидкістю vп , яка діє по лінії удару, 
тобто нормально по відношенню до поверхні млина або колової трає-
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кторії зовнішнього шару подрібнювальних тіл. Швидкість тіла vt, яка 
діє у дотичному напрямку, до удару не приводить і сприяє тільки пе-
реміщенню подрібнювального тіла вздовж колової траєкторії, при 
цьому подрібнення може здійснюватись роздавлюванням і стиранням. 

Ключові слова: млин, математичне моделювання, рівняння руху 
подрібнювальних тіл, швидкісні режими роботи млинів. 

Цель. Целью данной работы является системное изложение ма-
тематических основ моделирования скоростных режимов работы 
мельниц для измельчения полезных ископаемых. Для достижения по-
ставленной цели ставятся следующие задачи: 1) обзор и анализ осно-
вных параметров скоростных режимов; 2) получение уравнения дви-
жения дробильных тел (в частности шара) в мельнице; 3) определе-
ние скорости падения дробильных тел. 

Методы исследования. В основе аналитических моделей техно-
логического процесса измельчения полезных ископаемых в мельницах 
лежат фундаментальные законы энерго- и массопереноса, выражен-
ные в виде функциональных соотношений. 

Научная новизна. Получены уравнения параболической и круговой 
траектории движения шара в мельнице. Установлено, что на фор-
мирование траектории дробильных тел на участке перехода с пара-
болической траектории на круговую существенно влияет пульпа. 
Дробильные тела, при проходжении сквозь слой пульпы испытывают 
сопротивления среды и замедляют свое движение. 

Практическая значимость. Полученные аналитические зависи-
мости движения дробильных тел (в частности шара) в мельнице, 
включающие основные факторы влияния: степень и заповнення дро-
бильными телами φ, относительную частоту вращения ψ, износ фу-
теровки, физико-механические свойства материала, плотность пуль-
пы могут быть положены в основу аналитических моделей скорост-
ных режимов работы мельниц измельчения полезных ископаемых, в 
частности, руд и угля. 

Результаты. Разработаны математические основы моделиро-
вания скоростных режимов работы мельниц для измельчения полез-
ных ископаемых. В частности, выделены и проанализированы основ-
ные параметры скоростных режимов, получены уравнения движения 
дробильных тел в мельнице, определены скорость падения дробильных 
тел. Показано, что измельчение материала ударом происходит толь-
ко за счет прямого удара, который обусловлен скоростью vп, которая 
действует по линии удара, т.е. нормально по отношению к поверхно-
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сти мельницы или круговой траектории внешнего (относительно 
данного) слоя дробильных тел. Скорость тела vt, которая действует 
в касательном направлении, к удару не приводит и способствует то-
лько перемещению тела вдоль круговой траектории, при этом изме-
льчение может осуществляться раздавливанием и истиранием. 

Ключевые слова: мельница, математическое моделирование, 
уравнения движения дробильных тел, скоростные режимы работы 
мельниц. 

Goal. The purpose of this work is a systematic presentation of the 
mathematical foundations for modeling the speed of operation of mills for 
grinding mineral resources. To achieve this goal, the following tasks are 
set: 1) review and analysis of the main parameters of speed regimes; 2) 
obtaining the equation of motion of crushing bodies (in particular a ball) in 
a mill; 3) determination of the speed of fall of crushing bodies. 

Methods of research. At the heart of analytical models of the 
technological process of grinding mineral resources in mills are the 
fundamental laws of energy and mass transfer, expressed in the form of 
functional relationships. 

Scientific novelty. Equations of a parabolic and circular trajectory of 
ball motion in a mill are obtained. It has been established that the pulp 
influences significantly the formation of the trajectory of the crushing 
bodies in the section of the transition from the parabolic trajectory to the 
circular path. Crushing bodies, when passing through a layer of pulp, test 
the medium's resistance and slow down their movement. 

Practical significance. The obtained analytical dependences of the 
movement of crushing bodies (in particular a ball) in the mill, including the 
main factors of influence: the degree and fractionality of the crushing 
bodies φ, the relative rotation frequency ψ, the wear of the lining, the 
physical and mechanical properties of the material, the pulp density can be 
used as a basis for analytical models of high-speed operating modes of 
grinding mills, in particular, ores and coal. 

Results. The mathematical foundations of modeling of high-speed 
operating modes of mills for grinding mineral resources are developed. In 
particular, the main parameters of the speed regimes are identified and 
analyzed, the equations of motion of the crushing bodies in the mill are 
obtained, the velocity of the crushing bodies is determined. It is shown that 
shredding of the material by impact occurs only due to a direct impact, 
which is caused by the speed vn, which acts along the impact line, that is, 
normal with respect to the surface of the mill or the circular trajectory of 
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the external (relative to a given) layer of crushing bodies. The velocity of 
the body vt, which acts in the tangential direction, does not lead to a shock 
and contributes only to the movement of the body along the circular 
trajectory, with crushing being carried out by crushing and abrasion. 

Key words: mill, mathematical modeling, equations of motion of 
crushing bodies, high-speed operation modes of mills. 

 

Постановка проблеми та стан її вирішення. Питання математи-
чного опису процесу подрібнення мінеральної сировини у млинах 
(кульових, стержневих, самоподрібнення) розробляється вченими в 
ряді праць науковців як в Україні, так і за кордоном [1-15]. Аналіз цих 
робіт показує, що більш ранні з них носять фрагментарний, часто на-
ративно-описовий характер, а більш пізні присвячені локальним пи-
танням, зокрема, опису субпроцесів роботи млинів - проходження ма-
теріалу через розвантажувальні грати барабанного млина, руху мате-
ріалу в проточній частині барабанного млина, процесів у розвантажу-
вальному вузлі барабанного млина тощо[8-10]. З’являються роботи з 
математичного опису окремих видів дезінтеграторів [11-12]. Значна 
частина робіт присвячена визначенню зв’язку енергії (роботи), яка 
використовується на подрібнення і режимних параметрів процесу та 
властивостей мінеральної сировини[13-15]. Водночас назріла необхід-
ність системного розгляду на основі наявних напрацювань математи-
чних основ моделювання роботи млинів, зокрема, в частині моделю-
вання їх швидкісних режимів роботи. 

Мета статті - системний виклад математичних основ моделюван-
ня швидкісних режимів роботи млинів для подрібнення корисних ко-
палин. Для досягнення поставленої мети ставляться такі задачі:  

огляд і аналіз основних параметрів швидкісних режимів;  
одержання рівняння руху подрібнювальних тіл (зокрема кулі) у 

млині;  
визначення швидкості падіння подрібнювальних тіл. 
Виклад основного матеріалу. Питання математичних основ мо-

делювання швидкісних режимів роботи млинів включає, згідно сфор-
мульованих задач, розгляд трьох основних аспектів:  

основні параметри швидкісних режимів;  
рівняння руху кулі у млині; 
визначення швидкості падіння подрібнювальних тіл. 
Параметри, які характеризують швидкісні режими роботи мли-

нів. Механічний режим роботи барабанного млина характеризують 
два основних показника: 
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відносна частота обертання барабана ψ, яка дорівнює відношенню 
фактичної частоти обертання п до умовної критичної частоти обер-
тання пкр  

=n/nкр ;    (1) 
відносне заповнення млина подрібнювальними тілами φ, яке дорі-

внює відношенню об’єму подрібнювальних тіл Vn до внутрішнього 
об’єму барабана млина V 

=Vn/V,     (2) 
де ψ і φ - вимірюються у частках одиниці; п і пкр – у хв–1; Vn і V – у м3. 

Умовна критична частота обертання барабана млина відповідає 
такій частоті обертання, при якій сила інерції обертального руху по-
дрібнювального тіла з центром ваги на внутрішній поверхні барабана 
дорівнює силі ваги цього тіла. Подрібнювальне тіло нескінченно ма-
лих розмірів, підняте у верхню точку барабана, знаходиться у динамі-
чній рівновазі, тобто не відривається від поверхні барабана (футеров-
ки), а «центрифугує» разом з нею як одне ціле. Умовна критична шви-
дкість визначається за формулою, хв–1 

DDgпкр 3,42230   ,    (3)  
де g - прискорення вільного падіння, м/с2; D – внутрішній діаметр ба-
рабана млина, м. 

Відношення об’єму подрібнювальних тіл до внутрішнього об’єму 
барабана млина (параметр φ) визначається за формулою 

LDGVV nnn
24   ,    (4) 

де Gn - маса подрібнювальних тіл, т; δn - насипна густина подрібнюва-
льних тіл, т/м3; L - довжина барабана, м. 

Насипна густина подрібнювальних тіл залежить від їхнього фрак-
ційного складу і густини матеріалу. При приблизних розрахунках 
приймають насипну густину куль δк = 4,6 т/м3, насипну густину стер-
жнів δс = 6,6 т/м3. 

Подрібнювана маса при обертанні барабанних млинів залучається 
у рух силами тертя, які виникають між футеровкою і прилеглим до неї 
шаром подрібнювального середовища, а також внаслідок тертя між 
шарами подрібнювальних тіл. 

У будь-якій точці колової траєкторії (рис. 1) на тіло діють відцен-
трова сила Q 

RmvQ 2 ,     (5) 
і сила ваги G, радіальна N і тангенціальна T складові якої є 

N=Gcos=mgcos;    (6) 
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T=Gsin=mgsin,    (7) 
де m - маса тіла; v - лінійна швидкість тіла на коловій траєкторії; R - 
радіус колової траєкторії тіла; α - кут між радіусом R, на якому знахо-
диться тіло і вертикальним діаметром барабана.  

При незмінній частоті обертан-
ня барабана і при відсутності ков-
зання відцентрова сила Q зберігає 
своє значення і радіальний напрям 
по відношенню до колової траєкто-
рії. Величина і напрям радіальної 
складової N сили ваги G змінюються 
залежно від положення тіла на коло-
вій траєкторії. При деякій швидкості 
руху подрібнювального тіла будь-
якого шару розташованого на коло-
вій траєкторії, радіальна сила N у 
деякій точці А верхнього квадранта 
може стати рівною відцентровій си-
лі Q. При швидкості v, що дорівнює 
коловій швидкості руху центра по-
дрібнювального тіла по коловій траєкторії радіуса R, це тіло від точки А 
буде рухатися під дією сили ваги, як тіло кинуте зі швидкістю v під де-
яким кутом α до горизонту, тобто по параболічній траєкторії. 

В точці А мають місце такі співвідношення: Q=N, тобто 
mv2/R=Gcos=mgcos або v2=Rgcos. Оскільки v=Rn/30, фактична 
частота обертання барабана п буде, хв–1 

 coscos30 крnRgn  ,   (8) 
Формула (8) визначає частоту обертання барабана млина, необ-

хідну для того, щоб подрібнювальне тіло перейшло з колової траєкто-
рії радіуса R на параболічну при куті відриву α. При куті відриву α=1 
соsα=1 і п=пкр , тобто у цьому випадку тіло піднімається по коловій 
траєкторії до найвищої точки Z і залишається на коловій траєкторії. З 
формул (1) і (8) випливає, що 

 cos крпп ,     (9) 
тобто відносна частота обертання барабана характеризується кутом від-
риву зовнішнього шару подрібнювальних тіл при переході їх з колової 
на параболічну траєкторію. Сили тертя залежать від коефіцієнта тертя і 
нормального тиску на внутрішню поверхню барабана, що здійснюється 
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Рис. 1. Сили, які діють на кулю у 

верхньому квадранті при її русі по 
круговій траєкторії 
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радіальними складовими N сили ваги і відцентровими силами Q. 
Тангенціальні складові Т сили ваги намагаються повернути подрі-

бнювальне середовище проти напряму обертання барабана. У нижніх 
квадрантах, де радіальні N і відцентрові Q сили спрямовані в один бік, 
на поверхню барабана чиниться найбільший тиск. Тут й виникає най-
більше тертя, що створює «підпір», який забезпечує обертання подрі-
бнювального середовища. При переході у верхній квадрант радіальна і 
відцентрова сили направлені у протилежні сторони, тому тиск на по-
верхню барабана і тертя зменшуються. 

Коефіцієнт тертя залежить від властивостей матеріалу. що подрі-
бнюється, профілю внутрішньої поверхні барабана (футеровки), гус-
тини і в’язкості пульпи. При низькому коефіцієнті тертя, невеликих 
об’ємах завантаження (20-30 %) подрібнювального середовища тиск 
може бути недостатнім і зовнішній шар цього середовища ковзатиме 
по поверхні барабана або один шар подрібнювальних тіл по іншому. 
При цьому відбувається обертання подрібнювальних тіл. При запов-
ненні подрібнюючим середовищем на 40-50 % і негладкій футеровці 
ковзання зовнішніх шарів подрібнювальних тіл практично відсутнє, 
але ковзання внутрішніх шарів одного по іншому при різних режимах 
роботи млина спостерігається. При одношаровому заповненні бараба-
на млина подрібнювальними тілами, особливо кулями або стержнями, 
вони обертаються навколо власної осі, яка паралельна осі обертання 
барабана, і при гладкій футеровці не втягуються у круговий рух навіть 
при високих швидкостях обертання барабана. 

При багатошаровому заповненні барабана млина подрібнюваль-
ними тілами у залежності від частоти обертання можливий один з та-
ких швидкісних режимів руху подрібнювальних тіл: каскадний, змі-
шаний, водоспадний, субкритичний і надкритичний (рис. 2).  

Каскадний режим руху подрібнювальних тіл (рис. 2а) реалізуєть-
ся при малій частоті обертання барабана (0,5-0,6 критичної), він хара-
ктеризується перекочуванням подрібнювальних тіл без їх польоту. 
При сталому каскадному режимі подрібнювальне середовище повер-
тається на певний кут Θ у бік обертання і залишається в такому поло-
женні. Подрібнювальні тіла безупинно циркулюють усередині бараба-
на по замкненим траєкторіям. Криволінійна поверхня природного 
укосу куль близька до площини АС, яка нахилена під деяким кутом ε 
до горизонту, при цьому цей кут дорівнює граничному куту повороту 
ε=Θ. 
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Рис. 2. Контур подрібнюючого середовища і схема руху подрібнюючих тіл 

(куль) при режимах роботи млина: a - каскадному; б - змішаному;  
в - водоспадному; г - субкритичному; д - надкритичному 

Подрібнювальні тіла піднімаються по колових траєкторіях СДА на 
певну висоту і потім скочуються «каскадом» рівнобіжними шарами 
вниз від точки А до точки С. У центральній частині подрібнювального 
середовища є малорухома зона - «ядро» (кулі заштриховані). Подріб-
нення матеріалу відбувається роздавлюванням і стиранням. Каскадний 
режим є найбільш сприятливим для стержневих млинів, тому що при 
водоспадному і змішаному режимі вільний політ стержнів може при-
вести до їх перекосів і аварійної зупинки млина. Для кульових млинів 
каскадний режим застосовується при мокрому і сухому подрібненні 
неміцних матеріалів (при виробництві цементу, підготовці пиловугі-
льного палива та ТЕС і т.ін.). 

Змішаний режим руху подрібнювальних тіл (див. рис. 2б) харак-
теризується поступовим переходом від суто каскадного до суто водо-
спадного режиму. При цьому зовнішня частина подрібнювальних тіл 
бере участь у вільному польоті по траєкторії AFB, внутрішня - переко-
чується усередині барабана по замкнутих траєкторіях BCDA. При 
змішаному режимі у каскадному русі беруть участь також кулі, що 
розташовані між зовнішніми шарами і малорухомим «ядром». Подрі-
бнення здійснюється ударом, роздавлюванням і стиранням. Такий ре-
жим спостерігається при проміжних значеннях частоти обертання ба-
рабана ( 0,6-0,76 критичної). Змішаний режим має місце при подріб-
ненні руд у кульових млинах. 
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При водоспадному режимі (рис. 2в) частота обертання барабана 
складає не менше 0,76-0,88 критичної. У цьому випадку основна маса 
подрібнювальних тіл піднімається по колових траєкторіях BіDіAі на 
велику висоту, у точках Aі відхиляється від колової траєкторії і падає 
«водоспадом» по параболічних траєкторіях AіFіBі. У точках Bі подріб-
нювальні тіла знов переходять на колові траєкторії відповідного шару. 
Подрібнення руди відбувається у результаті ударів подрібнювальних 
тіл і частково стиранням і роздавлюванням. Водоспадний режим за-
стосовується у більшості промислових млинів при подрібненні вели-
когрудкових і важкоподрібнюваних матеріалів. 

Субкритичний режим (див. рис. 2г) - частковий випадок водоспа-
дного режиму, який здійснюється при частоті обертання барабана 
близькій до критичної або рівної їй. При цьому більшу частину циклу 
подрібнювальні тіла рухаються по коловій траєкторії і висота падіння 
їх незначна.  

Надкритичний режим (див. рис. 2д) здійснюється при частоті 
обертання барабана вище критичної, коли у центрифугування посту-
пово вступають усі шари подрібнювального середовища. У момент, 
коли усі шари подрібнювального середовища начинають центрифугу-
вати, млин уподібнюється маховому колесу, витрата корисної енергії і 
робота подрібнення при цьому дорівнюють нулю.  

Режим центрифугування усього подрібнювального середовища 
має місце при критичній частоті обертання внутрішнього шару подрі-
бнювальних тіл і характеризується концентричним розташуванням їх 
у млині. Об’єм подрібнювальних тіл при цьому 

LRRLR взn )( 222   ,    (10)  
звідки маємо  

 1зв RR ,     (11) 
де Rв,Rз - радіус внутрішнього і зовнішнього шарів подрібнювального 
середовища при його центрифугуванні. 

Критична частота обертання внутрішнього шару подрібнювально-
го середовища, необхідна для центрифугування усіх куль у млині ви-
значається за формулою 

4
0 130   крв пRgn .  (12) 

Залежність (12) правильна при відсутності ковзання подрібнюва-
льного середовища по поверхні барабана і між шарами, при наявності 
ковзання – частота обертання барабана повинна бути вищою. 

Млин може працювати при надкритичній частоті обертання бара-
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бана за умови, що кулі ковзають по поверхні футеровки і не набува-
ють достатньої для центрифугування швидкості. Субкритичний режим 
нестійкий, тому що при зміні коефіцієнта тертя (за рахунок зміни міц-
ності, крупності і вологості руди) млин може перейти у режим махо-
вого колеса. При виборі частоти обертання барабана млина, коли 
центрифугує тільки зовнішній шар подрібнювального середовища, 
може спостерігатись явище самофутерування барабана.  

Усі режими роботи млина пов’язані між собою і можуть перехо-
дити один в інший у залежності від зміни умов подрібнення (ступені 
заповнення подрібнювальними тілами φ, відносної частоти обертання 
ψ, зносу футеровки, фізико-механічних властивостей матеріалу, гус-
тини пульпи тощо.  

Рівняння параболічної і колової траєкторій руху кулі у млині. При 
каскадному режимі роботи млина (рис. 3) подрібнювальні тіла, що 
розташовані у зовнішньому і прилеглих до нього шарах, рухаються за 
круговими траєкторіями. Тіла, що розташовані у верхній частині від-
повідного шару у похилому сегменті (заштрихованому), скочуються 
або ковзають по похилій (прямолінійній чи криволінійній) траєкторії 
від точки А до точки В, які находяться на відповідній коловій траєкто-
рії цього ж шару подрібнювального середовища. Потім подрібнюва-
льні тіла рухаються по власним круговим траєкторіям від точки В до 
точки А і т.ін. 

Для виведення рівняння коло-
вої траєкторії руху кулі, запишемо 
рівняння кола у системі координат 
XOY 

X2+Y2=R2.   (13) 
При переносі початку коорди-

нат з точки О в точку А координати 
точок кола будуть 

X=x–Rsin;  Y=y+Rcos,    (14)  
де α - кут відриву подрібнювально-
го середовища від внутрішньої по-
верхні барабана. 

Рівняння колової траєкторії руху кулі отримуємо після підстанов-
ки залежностей (14) у формулу (13) 

x2+y2-Rxsin;  Y=y+Rycos=0.   (15) 
Граничне значення кута нахилу ε сегмента з однорозмірним стер-

жневим навантаженням складає 30, а з однорозмірним кульовим на-

ε α О 

В 

х 

Х 

А 

R 

y Y 

Θ  
Рис. 3. Кругова траєкторія  

руху кулі у млині 
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вантаженням – від 20 до 35 (залежно від взаємного розташування 
куль). Реальна величина кута повороту Θ сектора подрібнювального 
середовища залежить від частоти обертання барабана, коефіцієнту те-
ртя, гранулометричного складу подрібнювальних тіл, об’єму пульпи у 
млині і її реології. 

Водоспадний режим роботи барабанних млинів найчастіше вико-
ристовується на збагачувальних фабриках. При водоспадному режимі 
подрібнювальне тіло рухається по траєкторії, яка складається з двох 
ділянок – колової і параболічної (рис. 4).  

 

При переході кулі з колової траєк-
торії на параболічну в момент її від-
риву від внутрішньої поверхні бара-
бана млина у точці А, куля має швид-
кість v. Ця швидкість v дорівнює ко-
ловій швидкості руху і спрямована під 
кутом відриву α до горизонту.  

Складові швидкості кулі в системі 
координат з початком у точці А 

 cosvvx ,   sinvvy . 
Якщо у момент часу t від початку 

польоту куля знаходиться поблизу 
точки М на параболічній траєкторії, то її координати  

tvANx )cos(  ,     (16) 

2
)sin(

2gttvMNy   .     (17) 

Після виключення t і заміни v за рівнянням 
cos2 Rgv  ,     (18) 

отримуємо 
 32 cos2Rxxtgy  .     (19) 

Формула (19) являє собою рівняння параболи. Характерними точ-
ками параболічної траєкторії руху кулі у млині є: точка падіння кулі 
на його колову траєкторію В, точка вершини параболи F, а також точ-
ки перетину траєкторії з вертикальним Е і горизонтальним С діамет-
рами млина. 

Точка В одночасно знаходиться на коловій і параболічній траєк-
торіях, тому її координати хВ і уВ визначаються рішенням системи рів-
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Рис. 4. Характерні точки трає-

кторії руху кулі у млині 
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нянь (15) і (19). В результаті цього отримуємо вираз 

0
4 24

3







 





sin

cosR
x

cosR
x . 

Рішення цього рівняння дозволяє одержати значення абсциси точ-
ки А (хА=0), а також формулу для визначення абсциси точки В 

 2cossin4RxB  .    (20) 
Після підстановки значення хА і хВ у вираз (19) отримуємо відпові-

дно значення ординати точки А (уА=0) і формулу для визначення ор-
динати точки В 

 cossin4 2RуB  .    (21) 
Для точки F ордината уF=уmax , тому для визначення хF i yF з рів-

няння (19) знаходимо максимум функції і першу похідну 

0
2

2
3 



cosR

xtgy , 

звідси координати точки F 
 2cossinRxF  ;   (22) 

 cossin5,0 2RуF  .   (23) 
З використанням рівнянь траєкторії руху кулі можна визначити й 

координати точок перетину параболи з діаметрами барабана: 
координати точки Е перетину з вертикальним діаметром 

 sinRxE ;    (24) 

 cos/)cos(Rtg,yE 1250 22 ;   (25) 
координати точки С перетину з вертикальним діаметром 

)cos3(sincos 22   RxC ;   (26) 
cosRyC  .     (27) 

Порівняння координат точок F і В показує, що: хF=0,25xB; 
yF=0,125yB . 

За рис. 4 визначаємо  
tgxyNABtg BB  , 

тобто вписаний кут, що опирається на дугу NB, за абсолютним 
значенням дорівнює α, а дуга NB дорівнює 2α. Дуга МN також дорів-
нює α, тому дуга АNB буде рівною 4α. 

Дуга кола від точки відриву кулі до точки її падіння і відповідний їй 
центральний кут дорівнюють 4α.  Кут падіння кулі ВОМ складає β=3α. 
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Коловій траєкторії кулі відповідають дуга і кут 
)(  2242 .    (28) 

Геометричне місце точок переходу куль з колових траєкторій на 
параболічні (рис. 5) створюється точками перетину радіусів, що про-
ведені під кутами відриву від відповідних колових траєкторій до вер-
тикального діаметра млина. 

 

Радіус колової траєкторії з ку-
том відриву α визначається з формул  

cos2 Rgv   і 30/Rnv  ; 




cos30 2

2 







n
gR .  (29) 

При даній частоті обертання ба-
рабана млина п усі співмножники 
правої половини рівняння, крім 
cosα, будуть постійними: 

   22 30/ тпb   , що дозволяє 
записати рівняння (29) у простішому 
вигляді 

R=bcosα,   (30) 
де R - радіус-вектор, проведений з 

полюса О у будь-яку точку кола; b - діаметр допоміжного кола; а - кут, 
створений радіусом-вектором і полярною віссю. 

Рівняння (30) є рівнянням кола у полярних координатах, воно ви-
значає відстань від осі обертання млина О до точки А переходу куль з 
колової траєкторії на параболічну під кутом а. Перетин колових трає-
кторій з цим колом й визначає геометричне місце точок А1, А, Ап пере-
ходу куль на параболічні траєкторії. 

При постійному ступені заповнення млина кулями φ і незмінній 
частоті обертання його барабана п з рівняння (8) отримуємо дві рівно-
сті для визначення п по зовнішньому і по внутрішньому шарам куль 

1
1

cos
30


 R
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n   і п

пR
g
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cos
30

 . 

При порівнянні цих рівностей одержимо 
)coscos( 11 пп RR  .   (31) 

Якщо позначити 
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Рис. 5. Геометричне місце  

точок переходу (відриву) куль  
з колових траєкторій  

на параболічні 
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kп 1cos/cos  ,   (32) 
маємо  

Rn=kR1     (33) 
і 

2
1coscos  kkп  ,   (34) 

звідки 
2

1 arccos   і 2arccos  kп  , 
де k -  відносний радіус 

k=Rn/R1.     (35) 
Таким чином, при заданій частоті обертання барабана млина ψ ве-

личина параметра k залежить від ступеня заповнення його об’єму ку-
лями: чим більше кульове навантаження, тим менше радіус внутріш-
нього шару куль R2 і тим менше значення параметра k і навпаки. Отже, 
кут α1 залежить тільки від частоти обертання млина ψ, кут α2 залежить 
і від частоти ψ і від ступеня заповнення млина кулями φ. 

Геометричне місце точок пе-
реходу куль з параболічних трає-
кторій на колові (рис. 6) створю-
ється точками перетину радіусів, 
що проведені під кутами β=3α від 
відповідних колових траєкторій 
до вертикального діаметру млина.  

Величина радіуса колової 
траєкторії з кутом відриву α ви-
значається рівнянням (36). Якщо 
перейти до полярної системи ко-
ординат і призначити, що R=ρ і 
α=β/3, одержимо рівняння геоме-
тричного місця точок переходу 
куль з параболічних траєкторій на 
колові  

)3cos( b .  (36) 
При β=3π/2=270 з рівняння 

(36) отримуємо 0)2cos(   b , 
тобто крива, яка з’єднує точки 
падіння куль, проходить через 
центр поперечного перетину ба-
рабана млина. Рівняння (36) є рівнянням спіралі у полярних координа-
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Рис. 6. Геометричне місто точок 
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тах. Спіраль ОВпВВ1 і допоміжне коло з центром у точці О1 перетина-
ють вертикаль барабану млина у одній точці Вo. 

Дійсний рух подрібнювальних тіл при переході з параболічної 
траєкторії на колову значно відрізняється від теоретичної траєкторії.  

На цій ділянці спостерігається створення так званої «п’яти», верх-
ня межа якої лежить вище розрахункових точок падіння куль, при 
цьому поверхня «п’яти» близька до плоскої. 

На формування траєкторії подрібнвальних тіл на ділянці переходу 
з параболічної траєкторії на колову суттєво впливає пульпа, яка запо-
внює зону «п’яти» і подрібнювальні тіла, які при проходженні крізь 
шар пульпи зазнають опору середовища і сповільнюють свій рух.  

Швидкість падіння подрібнювальних тіл. У барабанних млинах 
найкраще подрібнення досягається при частотах обертання, що забез-
печує максимальне число ударів подрібнювальних тіл по матеріалу, 
який подрібнюється. При ударному руйнуванні основним параметром 
є швидкість подрібнювального тіла в точці падіння (швидкість удару). 
Для польоту по параболічній траєкторії подрібнювальне тіло необхід-
но підняти по коловій траєкторії від точки падіння В до точки відриву 

А (рис. 7). 

Робота, що витрачена на пе-
реміщення тіла по коловій траєкто-
рії, дорівнює роботі на підйом тіла 
з горизонту падіння до горизонту 
відриву на висоту ординати уВ 

)cossin4( 2
1  mgА  

або з використанням залежності 
2cos vRg   одержимо 

2
2

1 sin
2

8 mvA  .  (37) 

При відриві від колової траєк-
торії в точці А тіло зберігає швид-

кість v і володіє запасом кінетичної енергії A2=mv2/2. Отже уся робота, 
яка необхідна для приведення тіла у водоспадний рух складає 
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Рис. 7. Швидкість  подрібнювально-

го тіла у момент удару 
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Подрібнювальне тіло падає на рухому обертальну поверхню фу-
теровки або зовнішній (по відношенню до даного) шар тіл з відносною 
швидкістю vr . Швидкість vr є геометричною сумою радіальної складо-
вої vn швидкості падіння у точці В і відносної дотичної швидкості vk , 
тобто 

222
knr vvv  ,     (39) 

де vk - алгебраїчна різниця швидкостей руху зовнішнього шару (або 
футеровки) по колу і дотичної складової руху тіла по параболі 

tk vvv  .     (40) 
Швидкість падіння тіла по параболі в точці В визначається як 

геометрична сума швидкостей vх і vу : 
швидкість vх є проекцією колової швидкості тіла на вісь х 

cosvvx  ;     (41) 
швидкість vу являє собою швидкість вертикального руху тіла в то-

чці В 
gHvy 2 ,     (42) 

де Н - висота падіння тіла згідно з формулами (21) і (23) 





cossinR,cossinR,

cossinRFyByH
254250

24
.   (43) 

Після підстановки значення Н в рівняння (42) одержуємо  

 sin3cossin5,42 2 vRgvy  .   (44) 
Швидкість падіння тіла по параболі у точці В буде 

 2222222 819 sinvsinvcosvvvv yxp .  (45) 
Якщо швидкість vр розкласти на складові: радіальну vп, яка спря-

мована по лінії удару, і тангенціальну vt , яка спрямована перпендику-
лярно до лінії удару, то кут між проекціями швидкостей vп і vх стано-
витиме  

 ζ = 3α – π/2.     (46) 
Для визначення проекції vр на напрямок vп необхідно спроектувати 

її складові vх і vу  
 sincos yxn vvv  .   (47) 

З урахуванням значення ζ (46) отримуємо 
 3sin4sin33sin)23cos(cos ;   (48) 
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 3cos4cos33cos)23sin(sin .   (49) 
Після заміни cosvvx   і sin3vvy  , підстановки значень cos і 

sin у формулу (47) отримуємо 
 cossin8 3vvn .    (50) 

Дотична швидкість vt визначається як сума проекцій швидкостей 
vх і vу на напрямок vt 

 sincos xyt vvv  . 
Після підстановки значень cos (48) і sin(49) і відповідних пере-

творень одержимо 
)sin8sin41( 42  vvt .    (51) 

Тоді відносна дотична швидкість складе 
)sin4sin8( 24  vvvv tk .   (52) 

При відомих vп і vk знаходимо vr 

 222 sin4vvvv knr .    (53) 
Напрямок відносної швидкості vr визначається кутом γ 








 2cos

sin4
2cossin4cos 2

2

v
v

v
vv

r

t ,  

таким чином     2 .              (54) 
Подрібнення матеріалу ударом відбувається тільки за рахунок 

прямого удару, що обумовлений швидкістю vп , яка діє по лінії удару, 
тобто нормально по відношенню до поверхні млина або колової трає-
кторії зовнішнього (відносно даного) шару подрібнювальних тіл. 
Швидкість тіла vt , яка діє у дотичному напрямку, до удару не приво-
дить і сприяє тільки переміщенню подрібнювального тіла вздовж ко-
лової траєкторії, при цьому подрібнення може здійснюватись роздав-
люванням і стиранням. 

Висновки. 
1. До основних параметрів швидкісних режимів млина належать, у 

першу чергу, умови подрібнення - ступінь і заповнення подрібнюва-
льними тілами φ, відносна частота обертання ψ, знос футеровки, фізи-
ко-механічні властивості матеріалу, густина пульпи тощо. Усі режими 
роботи млина пов’язані між собою і можуть переходити один в 
інший у залежності від зміни умов подрібнення. 

2. Одержано рівняння параболічної і колової траєкторій руху 
кулі у млині. Встановлено, що на формування траєкторії подрібнюва-
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льних тіл на ділянці переходу з параболічної траєкторії на колову сут-
тєво впливає пульпа, яка заповнює зону «п’яти» і подрібнювальні тіла, 
що при проходженні крізь шар пульпи зазнають опору середовища і 
сповільнюють свій рух.  

3. Показано, що подрібнення матеріалу ударом відбувається тільки 
за рахунок прямого удару, що обумовлений швидкістю vп , яка діє по 
лінії удару, тобто нормально по відношенню до поверхні млина або ко-
лової траєкторії зовнішнього (відносно даного) шару подрібнювальних 
тіл. Швидкість тіла vt , яка діє у дотичному напрямку, до удару не при-
водить і сприяє тільки переміщенню подрібнювального тіла вздовж ко-
лової траєкторії, при цьому подрібнення може здійснюватись роздав-
люванням і стиранням. Знайдено рівняння для швидкостей vп та vt . 

 

Список літератури 
 

1. Андреев С.Е., Перов В.А., Зверевич В.В. Дробление, измельче-
ние и грохочение полезных ископаемых. – М.: Недра, 1980. – 415 с.  

2. Разумов К.А., Перов В.В. Проектирование обогатительных фа-
брик: Учебн. для вузов. - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Недра, 1982. – 
518 с. 

3. Серго Е.Е. Дробление, измельчение и грохочение полезных ис-
копаемых. – М.: Недра, 1985. – 285 с. 

4. Смирнов В.О., Білецький В.С. Проектування збагачувальних 
фабрик. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2002. –296 с. 

5. Справочник по обогащению руд: Т. 1. Подготовительные про-
цессы / Под ред. О.С. Богданова, В.А. Олевского – М.: Недра, 1982. – 
366 с.  

6. Справочник по обогащению углей / Под ред. И.С. Благова, А.М. 
Коткина, Л.С. Зарубина. – М.: Недра, 1984.– 614 с. 

7. Справочник по проектированию рудных обогатительных фаб-
рик: Кн. 1 / Редкол. О.Н. Тихонов и др. – М.: Недра, 1988.– 374 с. 

8. Сокур М.І., Білецький В.С., Божик Д.П., Сокур І.М., Сокур Л.М. 
Математична модель проходження матеріалу через розвантажувальні 
грати барабанного млина. // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. 
зб. – 2017. – Вип. 66(107). – С. 88-95. 

9. Сокур М.І., Білецький В.С., Божик Д.П., Сокур І.М. Модель ру-
ху матеріалу в проточній частині барабанного млина// Збагачення ко-
рисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2017. – Вип. 66(107). – С. 28-35. 

10. Сокур М.І, Білецький В.С., Божик Д.П., Сокур І.М. Моделю-
вання процесів у розвантажувальному вузлі барабанного млина. 
//Качество минерального сырья/Сборник научных трудов. 2017. С. 
387-396. 

11. Сокур М.І., Білецький В.С., Сокур Л.М., Сокур 



 300 

І.М. Математичне моделювання електроспоживання на дробильно-
подрібнюючих комплексах ГЗК // Збагачення корисних копалин: На-
ук.-техн. зб. – 2017. – Вип. 65(106). – С. 72-77. 

12. N. Sokur, V. Biletskyy, L. Sokur, D. Bozyk, I. Sokur. Investigation 
of the process of crushing solid materials in the centrifugal disintegrators // 
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 3/7 ( 81 ) 2016. P. 
34-40. 

13. Rambabu Pothina, Vladislav Kecojevic E. A. A Gyratory Crusher 
Model and Impact Parameters Related to Energy Consumption. // Minerals 
and Metallurgical Processing 24(3). August 2007. Р. 170-180 . 

14. James G. Donovan. Fracture toughness based models for the predic-
tion of power consumption, product size, and capacity of jaw crushers 
//Dissertation submitted to the Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and 
State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of PhD 
in mining and minerals engineering. Juny 2003 Blacksburg, VA. 211 р. 

15 M. Silva, A. Casali. Modelling SAG milling power and specific 
energy consumption including the feed percentage of intermediate size 
particles // Minerals Engineering. № 70. – 2015. рр. 156-161. 

 
 

УДК 622.232.72: 622.271.33 
О. О. ВУСИК, аспірант, А. М. ПИЖИК, канд. техн. наук, доц., 
ДВНЗ «Криворізький національний університет» 
ПЕРЕДУМОВИ ТА РЕАЛІЇ ЗАСТОСУВАННЯ ГІРНИЧИХ 
КОМБАЙНІВ ФРЕЗЕРНОГО ТИПУ НА ЗАЛІЗОРУДНИХ  
КАР'ЄРАХ 

Мета. Проаналізувати технологію розробки гірських порід 
кар’єрними фрезерними комбайнами при відкритій розробці корисних 
копалин, як противагу діючій технології відпрацювання залізорудних 
крутоспадних покладів із застосуванням буро-підривної підготовки 
порід до виймання. Дослідити ефективність застосування гірничих 
фрезерних комбайнів із забезпеченням мінімальних кількісних та якіс-
них втрат корисних копалин. 

Методи. Досягнення поставленої мети реалізується методами 
комплексного аналізу проблем та умов сучасної технології розробки 
залізорудних покладів та їх вирішення шляхом застосування кар’єрних 
комбайнів фрезерного типу. Аналіз узгодженості ефективної роботи 
комбайнів фрезерного типу з діючою технологією розробки гірських 
порід, що в цілому дозволяє зробити припущення щодо підвищення 


