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ПЕРЕДМОВА 

 

  Для інтенсивного розвитку провідних галузей економіки країни, таких, 

як машинобудування, енергетика, транспорт, будівельна індустрія та ін., 

необхідно забезпечити їх високоякісною рудомінеральною сировиною, 

видобуток і переробка якої здійснюється гірничодобувними підприємствами, 

що включають збагачувальні фабрики. 

Поступове скорочення запасів багатих руд, що не вимагають складних 

схем додаткового збагачення, і збільшення в зв'язку зі зростанням потреб 

промисловості частки в переробці бідних руд, що потребують більш тонкого 

подрібнення, призвели до необхідності дослідження та розробок 

подрібнювального обладнання різних типів. До недавнього часу як основний 

подрібнювальний агрегат використовувався кульовий млин. Істотним 

недоліком його є те, що внаслідок зносу помельних куль і футеровок продукт 

забруднюється, якість погіршується. У млинах самоподрібнення помельні 

тіла відсутні, тому вони не мають недоліків, властивих кульовим млинам. 

Для реалізації переваг млинів самоподрібнення потрібно було 

вирішити ряд науково–технічних завдань щодо вдосконалення окремих 

вузлів. Перші моделі млинів мали ряд конструктивних недоліків, які 

призводили до поломок редукторів, муфт, підшипників, барабанів, футеровок 

та інших вузлів. Робота з усунення цих поломок вимагала аналізу надійності, 

створення методів розрахунку, застосування якісних конструкційних 

матеріалів, удосконалення методів виготовлення і т. інш. 

Одним з найважливіших вузлів є привод, який визначає працездатність 

і надійність агрегата в цілому. Приводи млинів відрізняються великою 

різноманітністю. Головною тенденцією їх розвитку був перехід від приводів, 

що мали високообертні двигуни і складні редуктори, до безредукторних, із 

застосуванням тихохідних приводів. Редуктор був причиною багатьох 

поломок, інтенсивно зношувався, забруднюючи робоче місце оливою і 

створюючи шум, що перевищує припустимий рівень. Відмова від громіздких 

і недостатньо надійних редукторів в приводах млинів самоподрібнення 

підвищив їх надійність, зменшив металоємність. При використанні млинів з 

тихохідними двигунами потрібні значно менші виробничі площі для їх 

розміщення, отже, і менші капітальні витрати. 

Важливим вузлом є також барабан млина, що являє собою складну 

конструкцію, що поєднує конічні і циліндричні обичайки, пластини з різними 

умовами закріплення контуру та навантажування, посиленими ребрами з 

різним розташуванням. Футеровка внутрішньої поверхні барабана не тільки 

запобігає її  зносу, але і значною мірою визначає характер руху завантаження 

млинів. На ступінь подрібнення руди в млині впливають конструктивні 

особливості вузла її розвантаження. Через недосконалість конструкції 

розвантажувальної частини барабана (ґраток, розвантажувальних елеваторів і 
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конусів) виникає внутрішньомлинова циркуляція, що знижує ефективність 

роботи млина. 

При розробці конструкцій млинів самоподрібнення виникають складні 

завдання, для вирішення яких необхідно залучати сучасний математичний 

апарат, розрахунки на міцність і довговічність, методи вибору потужності і 

характеристик електричних приводів. 

У монографії зроблена спроба узагальнити досвід досліджень, 

створення і вдосконалення конструкцій млинів самоподрібнення, 

накопичений авторами, а також іншими дослідниками в нашій країні і за 

кордоном, зокрема щодо створення млинів великої одиничної потужності. 

Автори не претендують на повноту висвітлення всіх порушених питань 

і з  вдячністю приймуть зауваження та побажання читачів. 
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ОСНОВНІ УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

А – робота 

D – діаметр 

Д –  жорсткість пластинки при вигині 

Е 0  –  модуль одностороннього стискання 

Е  –  модуль пружності при розтягуванні і стисненні 

F 0   –  сила опору 

F тр  –  сила тертя 

f  –  коефіцієнт тривкості породи за шкалою М. М. Протодьяконова 

G  –  модуль пружності при зсуві, вага 

g  –  прискорення вільного падіння 

h  –  товщина пластинки або оболонки 

I  –  сила струму 

L  –  довжина 

M r , M t , M rt  –  радіальний, тангенціальний і крутний моменти в полярних 

координатах 

М xy  –  крутний момент на одиницю довжини по перетину пластинки,  

перпендикулярному до осі х 

M n , M nt  –  згинальний і крутний моменти на одиницю довжини по перетину 

платівки, перпендикулярному до напрямку n 

М x  М y  –  згинальні моменти на одиницю довжини по перетинах платівки, 

перпендикулярних до осей х і у 

m  –  маса 

N  –  потужність 

Nпит  –  питома потужність 

N к N t   –  нормальні сили на одиницю довжини в радіальному і тангенціальному 

напрямках 

N x , N y  –  нормальні сили на одиницю довжини по перетинах пластинки, 

перпендикулярних до напрямів х і у 

N xy   –  січна сила в напрямку осі на одиницю довжини по перетину пластинки, 

перпендикулярному до осі ху 

Р с  Р п  –  споживана з мережі (витрачувана) потужність 

Р  –  зосереджене навантаження 

Р 0   –  атмосферний тиск 

р  –  тиск 

Q  –  продуктивність 

Q r  ,Q t  –  радіальна і тангенціальна січні сили 

Q x , Q y  –  січні сили, паралельні осі z на одиницю довжини по перетинах 

платівки, перпендикулярних до осей х і у 
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Q n  –  січна сила, паралельна осі г на одиницю довжини по перетину пластинки, 

перпендикулярному до осі xy 

q   –  інтенсивність безперервно розподіленого навантаження 

R  –  опір (електричний) 

R B  –  коефіцієнт в'язкості 

r –  радіус 

r x , r y  –  радіуси кривизни серединної поверхні пластинки в 

площинах хz і уz 

S  –  площа перерізу 

T  –  час напрацювання 

t  –  час 

U  –  напруга (електрична) 

V  –  об’єм 

v  –  швидкість 

W  –  зміщення 

x, y, z  –  прямокутні координати 

    ,  1  –  питома і об'ємна маса гірської породи 

    –  товщина 

   x , y , z  –  лінійні переміщення вздовж осей х, у, z 

   –  кут 

     –  коефіцієнт Пуассона 

      –  густина гірської породи 

   н  –  густина насипного ґрунту 

    сж ,  р  –  напруження стиснення і розтягування 

  x , y , z  –  нормальні напруження, паралельні осям х, у, z   

  n   –  нормальне напруження, паралельне напрямку n 

  r  –  радіальне напруження в полярних координатах 

  t , 
0

  –  тангенціальне напруження в полярних координатах 

    –  поточний час, дотичне напруження 

    –  ступінь заповнення барабана (відносна) 

   –  частота обертання барабана (відносна) 

  –  кутова швидкість 

З п  –  приведені витрати 

З с   –  витрати ресурсів на будівництво  

К  –  капітальні вкладення 

С  –  собівартість 

П  –  продуктивність (об'ємна) 

Ц  –  вартість 

Е  –  економічний ефект 

ВТІ  –  всесоюзний теплотехнічний інститут 

Діпровуглемаш  –  Державний інститут з проектування вугільних машин 

ДКНТ  –  Державний комітет з науки і техніки 
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ДГІ  –  Дніпропетровський гірничий інститут (нині Дніпровська політехніка) 

ДРЗ  –  Дзержинський рудоремонтний завод 

ІГТМ  –  Інститут геотехнічної механіки  

ІнГЗК  –  Інгулецький гірничозбагачувальний комбінат 

КачРРЗ  –  Качканарський рудоремонтний завод 

КГРІ  –  Криворізький гірничорудний інститут 

КЦРЗ  –  Криворізький центральний рудоремонтний завод 

ЛебГЗК  –  Лебединський гірничозбагачувальний комбінат 

Механобр  –  науково–дослідний і проектний інститут механічної обробки 

корисних копалин 

Механобрчермет  –  Науково–дослідний і проектний інститут зі збагачення та 

агломерації руд чорних металів 

НКГЗК  –  Новокриворізький гірничозбагачувальний комбінат 

НКМЗ  –  Новокраматорський машинобудівний завод 

ПГЗК  –  Полтавський гірничозбагачувальний комбінат 

РЗФ  –  Рудозбагачувальна фабрика 

ПнГЗК  –  Північний гірничозбагачувальний комбінат 

СТЗ  –  Сизранський турбобудівний завод 

УЗВМ  –  Уральський завод важкого машинобудування 

ЦГЗК  –  Центральний гірничозбагачувальний комбінат 

ЦКТІ  –  Центральний котлотурбінний інститут 

ЦНДІТМ –  Центральний науково–дослідний інститут технології 

машинобудування 

ЕНДІМВ  –  Експериментальний науково–дослідний інститут металорізальних 

верстатів 

ПівдГЗК  –  Південний гірничозбагачувальний комбінат  
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РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

САМОПОДРІБНЕННЯ МІНЕРАЛЬНОЇ СИРОВИНИ  

 

 1. Історія розвитку процесу самоподрібнення 

 

У процесі самоподрібнення руд та іншої мінеральної сировини 

великі шматки руди є подрібнювальним середовищем, що подрібнює більш 

дрібні грудки, причому і великі шматки поступово руйнуються в барабані 

млина самоподрібнення, перетворюючись на дрібний продукт. 

Розвиток самоподрібнення пов'язаний насамперед з удосконаленням 

технології переробки золотовмісних руд, так як процес вилучення золота із 

застосуванням ціанування вимагав більш тонкого подрібнення руди, а також 

виключення з процесу металевих помельних тіл, з тим, щоб звести до 

мінімуму кількість домішок заліза в пульпі. 

Для зниження потрапляння в пульпу апаратного тонкодисперсного 

заліза (сильного відновника золота) футеровка барабанних млинів 

виконується з гальки, закріпленої по барабана портландцементом. Замість 

куль в якості подрібнювального середовища використовується також галька. 

Самоподрібнення ефективне при переробці кімберлітових руд, тому що 

дозволяє захистити від руйнування кристали алмазів. 

Перші згадки про роботу барабанних млинів з гальковим подрібню-

вальним середовищем датуються 1904 роком. У 1907 р. на руднику Гельден-

хьюс–Діт Йоханнесбурґу в Південній Африканській Республіці були прове-

дені паралельні випробування двох трубних млинів діаметром 2,7 і довжи-

ною 6,8 м, причому в одному з них як подрібнювальне середовище вико рис-

товували привезену з Європи гальку, в іншому – великі шматки золото-

вмісного кварцу. В історичному плані ці випробування вважають початком 

машинного подрібнення руди рудою, тобто початком самоподрібнення  руд. 

Перший патент на спосіб подрібнення крупновкрапленої руди і 

устаткування для здійснення цього процесу був отриманий А.Д. Хадселем в 

1908 р. Проте пройшло 24 роки, перш ніж в 1932 р. був виготовлений перший 

промисловий млин. Діаметр барабана млина 7320 мм, довжина 900 мм, 

частота обертання 2,66 хв–1, потужність привода 100 кВт. У млині 

здійснювалося самоподрібнення сульфідної руди від 305 до 0,246 мм. У 

процесі експлуатації був виявлений ряд конструктивних недоліків, які 

усувалися у міру реконструкції першого промислового зразка.  

Самоподрібнення почало впроваджуватися в схеми рудо під-

готовки в 1950–62 рр. і набуло поширення в США, Канаді, Швеції, 

Австралії, Норвегії, ПАР, ФРН, Фінляндії, Туреччині та інш. країнах. 

У період 1960–1970 рр. у промислово розвитутих капіталістичних 

країнах були введені в дію великі фабрики, обладнані млинами само-

подрібнення. У Радянському Союзі промислові млини самоподрібнення 

почали серійно випускатися з 1967 року і на кінець ХХ ст. в експлуатації 

знаходилося близько 200 млинів типу МБ–70Х23, ММС–70Х23 і ММС–
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90Х30А. У чорній металургії працюють три великі збагачувальні 

фабрики, які обладнані млинами самоподрібнення на Інгулецькому, 

Лебединському і Північному гірничо–збагачувальних комбінатах. 

Друга світова війна загальмувала дослідні та проектно–конструкторські 

роботи з самоподрібнення руд. У повоєнні роки фірми «X. Хардінал», 

«Аерофол Міллз» широко розгорнули роботи в галузі мокрого та сухого 

самоподрібнення, в результаті чого цей процес був істотно вдосконалений, 

створені високопродуктивні промислові млини. Завдяки цьому вже у 1950 р. 

стала до ладу збагачувальна фабрика «Мангулан», обладнана млинами сухо-

го самоподрібнення діаметром 6,7 м. Фабрика переробляла багату мідну ру-

ду. У 1962 р. шість таких млинів було встановлено на фабриці «Керала Лейк» 

в Канаді. У 1961 р. експлуатувалося 12 млинів мокрого рудного самопод.-

рібнення па фабриці «Лейк–Дженін» (Канада). Діаметр барабана млинів 5,5 

м, довжина 1,5 м, потужність привода 440 кВт. У тому ж році стала до ладу 

фабрика «Крітейшн» (США), на якій були встановлені більші млини 

розміром 6,7×2,14 м з двома двигунами привода загальною потужністю 660 

кВт. Такий же млин було встановлений у 1962 р. на фабриці «Валсто», Шве-

ція для переробки поліметалічних руд. З цього періоду починається широке 

впровадження самоподрібнення для переробки руд чорних і кольорових 

металів (табл. 1) [3]. Вже у 1965 р. закінчується будівництво і починається 

промислова експлуатація великої збагачувальної фабрики «Вобуш» (Канада) 

з переробки залізних руд. Подрібнення на цій фабриці здійснюється в більш 

досконалих млинах мокрого самоподрібнення розміром 7,32 х 2,44 м з при-

водом потужністю 1300 кВт. Продуктивність цих млинів до 300 т/год при 

крупності кінцевого продукту подрібнення до –0,8 мм. Частота обертання ба-

рабана 0,75% критичної (22,5 хв–1), коефіцієнт заповнення – близько 0,42–

0,45. У наступні роки за кордоном вступають в дію потужні збагачувальні 

фабрики, обладнані іншими великими млинами самоподрібнення (табл. 1, 

рис. 1). 

 В даний час одним з найбільших зарубіжних підприємств, що застосо-

вують технологію самоподрібнення, є фабрика збагачення «Хіббінг Тако-

найт» фірми «Пікандз Мазер» (Канада), на якій експлуатуються найбільші 

млини самоподрібнення з діаметром барабана 11 і завдовжки 4,6 м. 

У СРСР дослідження промислового застосування самоподрібнення руд 

чорних і кольорових металів датуються 1962–1964 рр. Перший в нашій країні 

дослідно–промисловий млин мокрого самоподрібнення діаметром 5,7 м був 

встановлений на одному з підприємств «Якуталмаз» в 1964 р. Млин такого ж 

діаметру в 1964–1968 рр.. випробовувався на ЦГЗК для сухого 

самоподрібнення криворізьких залізних кварцитів. 

У 1966–1967 рр. на НКГЗК (Новокриворізький гірничозбагачувальний 

комбінат) були проведені випробування дослідно–промислового млина мок-

рого самоподрібнення МБ–70–22. З урахуванням  результатів цих випробу-

вань була розроблена технічна документація і розпочато виробництво вітчиз-

няних млинів МБ–70–23 з об'ємом барабана 80 м3. У січні 1969 р. два такі 

млини почали експлуатуватися на першій, найбільшій у чорній металургії 
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фабриці мокрого самоподрібнення руд – РЗФ–2 ІнГЗК в Кривому Розі. До 

кінця 1969 р. на цій фабриці було встановлено вже 10 таких млинів, а в груд-

ні 1970 р. була здана в експлуатацію РЗФ–2 ІнГЗК, обладнана 16 млинами 

мокрого самоподрібнення МБ–70–23 і такою ж кількістю млинів рудного по-

дрібнення МРГ–45–75. Зі збільшенням обсягу видобутку руди на ІнГЗК зба-

гачувальна фабрика продовжувала розширюватися і подальша її черга (РЗФ–

3) була також обладнана модернізованими млинами ММС–70–23 (рис. 2). 

 

Рис. 1. Розташування млинів самоподрібнення з діаметром барабана 7,3 і 

довжиною 2,44 м на збагачувальній фабриці «Вобуш» (Канада) 

Рис. 2. Подрібнювальне відділення збагачувальної фабрики № 1 ЛебГЗК, обладнане 

млинами самоподрібнення ММС–70–23. 
 

З урахуванням позитивного досвіду впровадження самоподрібнення на 

ІнГЗК на родовищі Курської магнітної аномалії була споруджена і в 1974 р. 

здана в експлуатацію велика збагачувальна фабрика, обладнана млинами 

ММС–70–23. 
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Таблиця 1. Збагачувальні фабрики з первинним мокрим самоподрібненням 
Підприємство Рік випуску Продуктивність 

фабрики, млн. 

т/год 

Оброблювана руда 

 

млин Установочна 

потужність 

привода млина. 

кВт 

 

Частота обертання, 

хв
1−

 

Продуктивність 

з живлення,  

т / год 

 

Вихідне 

живлення,мм кількі

сть 

розмір 

«Лейк–Дженін» 

(Канада) 

1961 2.0 Крупновкраплена 

спекуляритова 

12 5,5х1,5 440 12,7 210 –250 

«Крітейшн» (США) 

«Вассбо» (Швеція) 

«Вобуш» (Канада) 

«Імпайр» (США): 

1961 

1962 

1965 

 

1.4 

0.15 

13.5 

 

– 

політеметалічна 

спекуляритова 

1 

1 

6 

6,7х2,14 

6,7х2,14 

7,32х2,44 

2х330 

2х330 

1300 

9–14 

9–14 

11,5 

180 

25–30 

270 

–250 

–250 

–300 

I черга 1963 4.0 Тонковкраплеіние 

залізисті кварцити 

 

7 7,32х2,44 1250 11,5 70–80 –250 

II черга 

 «Шерман» (США) 

«Камото» (Конго) 

«Айленд–Коппер» 

«Ванкувер» (Канада) 

«Тасманія»(Австралія) 

«Гріффіт» (Канада) 

«Сімілкамін» (Канада) 

«Хіббінг Таконайт» 

(Канада) 

 ІнГЗК (СРСР) 

1967 

 

1967 

1968 

 

1971 

1967 

1967 

1972 

1976 

 

 

1970 

6.0 

 

4.5 

2.0 

 

10.0 

5.0 

5.0 

4.7 

– 

 

 

–  

Ті ж саме 

 

Магнетитова 

Мідна сульфідна 

Мідно–молібденова 

– 

Магнетитова 

» 

Мідно–молібденова 

Магнетитова 

 

 

» 

10 

 

3 

2 

6 

– 

2 

2 

3 

2 

 

 

26 

7,32х2,44 

 

8,1х3,0 

8,4х3,0 

9,75х3,66 

– 

9,75х3,66 

9,75х3,66 

9,75х4,27 

11,0х4,6 

 

 

7,0х2,3 

1490 

 

2200 

2х1200 

2х2250 

– 

2х2240 

2х2540 

– 

2х4475 

 

 

1600 

11,5 

 

10,5–11,5 

10,5–11,5 

10,0–10,5 

– 

10,0–10,5 

10,4 

10,0–10,5 

10,1 

 

 

– 

80–90 

 

180 

110–120 

200–210 

– 

280 

300 

200 

400 

 

 

100 

–250 

 

–300 

–150 

–250 

– 

–500 

–500 

–350 

–500 

 

 

–300 

ЛебГЗК (СРСР): 
Збагачувальна 

фабрика № 1 

Збагачувальна 

фабрика № 2 і 3 

 

 

1972 

 

1978–1981 

 

 

– 

 

– 

 

 

» 

 

» 

 

 

16 

 

15 

 

 

 

 

7,0х2,3 

 

9,0х3,0 

 

 

1600 

 

4000 

 

 

– 

 

11,2 

 

 

125 

 

300 

 

 

–300 

 

–500 

Північний ГЗК (СРСР) 1980 – » 8 9,0х3,0 4000 11,2 315 –500 
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Паралельно з широким впровадженням у гірничорудну промисловість 

серійних млинів ММС–70–23 Механобрчормет спільно з партнерами 

розробляв більш габаритний млин самоподрібнення більшої одиничної 

потужності з об'ємом барабана 160 м3. Перший дослідний зразок такого 

млина з розміром барабана 9 х 3 м (МБ–90–30) був випробуваний на 

дослідній фабриці ІнГЗК в 1973–1975 рр. З урахуванням результатів цих 

випробувань була виготовлена дослідно–промислова партія найбільших 

вітчизняних млинів мокрого самоподрібнення ММС–90–30 з потужністю 

привода 4000 кВт. 
 

Рис. 3. Млин первинного рудного самоподрібнення ММС–90–30 (збагачувальна фабрика 

ЛебГЗК). 

 

Ці млини були встановлені на II черзі збагачувальної фабрики ЛебГЗК, 

яка була здана в експлуатацію в 1976 р. (рис. 3). Вісім таких же млинів були 

встановлені на збагачувальній фабриці ПівнГЗК, прийнятої у промислову 

експлуатацію в 1980 р. 

У 1980–1981 рр. млинами ММС–90–30А вдосконаленої конструкції 

була обладнана третя рудозбагачувальна фабрика ЛебГЗК. Згодом 

Механобрчорметом видано технічне завдання, а СТЗ розроблено технічний 

проект найбільшого  млина самоподрібнення ММС–105–50 з об'ємом 

барабана 400 м3 і встановленою потужністю привода близько 10 000 кВт.  

Таким чином, у вітчизняній гірничо–збагачувальній промисловості 

кінця ХХ ст.. самоподрібнення знайшло широке застосування при підготовці 

руд до збагачувальної переробки. 

За станом на 2010 рік в зарубіжній гірничій промисловості 

знаходилось в експлуатації близько 160 великих млинів повного чи 
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часткового самоподрібнення, у тому числі 65 з них працювали в 

залізорудній промисловості, 28 — у мідній, а інші — при збагаченні руди 

рідкісних і благородних металів [8, 91]. 

 

2. Класифікація способів самоподрібнення 

Первинну класифікацію окремих різновидів процесу самоподрібнення 

проводять за відносною швидкістю руху помельних тіл або характером 

навантаження частинок подрібнювального матеріалу. 

За цими ознаками самоподрібнення підрозділяється на дві великі 

підгрупи: самоподрібнення в тихохідних барабанних млинах при 

механічному прискоренні частинок при низьких швидкостях впливу (v < 20 

м/с) і високошвидкісне самоподрібнення в тихохідних і пароструминних 

млинах з прискоренням частинок стисненою парою або газом до швидкості 

більше 100 м/с. У гірничодобувній промисловості переважно поширені 

тихохідні барабанні млини. Тому різновидам цієї підгрупи надається велике 

значення. 

При розробці більш детальної класифікації низькошвидкісного само-

подрібнення в тихохідних млинах в якості класифікуючих критеріїв було 

використано ознаки: крупність і гранулометричний склад вихідного 

матеріалу млинів і готового продукту, співвідношення діаметра і довжини, 

інші конструктивні особливості, а також галузь застосування млинів 

самоподрібнення. За цими ознаками виділені наступні основні різновиди 

процесу самоподрібнення: первинне рудне самоподрібнення – мокре (у 

млинах мокрого самоподрібнення типу «Каскад») і сухе (у млинах сухого 

самоподрібнення типу «Аерофол»); первинне рудногалечне самоподрібнення 

– I стадія; вторинне рудногалечне самоподрібнення – II і III стадії. 

При первинному рудному самоподрібненні вихідним живленням млина 

служить рядова руда шахтного видобутку крупністю 350,0 мм або руда 

кар'єрних видобутку після попереднього крупного дроблення. В сучасні 

млини самоподрібнення великого діаметру (9–11 м) може подаватися руда, 

що містить максимальні шматки крупністю до 500–700 мм. 

Останнім часом у практиці первинного рудного самоподрібнення 

(особливо за кордоном) все більш широке застосування знаходить попередня 

класифікація вихідної руди на великі (100 мм) і середні (–100+0 мм) класи з 

подальшою дозованою подачею їх у млини самоподрібнення в певному 

співвідношенні, що дозволяє істотно підвищити продуктивність млина і 

поліпшити інші технологічні і техніко–економічні показники. У вітчизняній 

практиці попереднє грохочення руди на класи 100 і – 100 мм застосовується 

на збагачувальній фабриці № 2 ПівнГЗК (Кривий Ріг). Крупність готового 

продукту при первинному рудному самоподрібнення може коливатися в 

широких межах (особливо при мокрому самоподрібнення). 

Зазвичай крупність готового продукту мокрого самоподрібнення 

коливається в межах –0,5–0,2 мм. Однак у зв'язку з тим, що млини 

первинного самоподрібнення повинні також виробляти подрібнювальні тіла 
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(гальку) для млинів рудно–галькового подрібнення II стадії, з них може бути 

виділений продукт крупністю до –100 мм. Це досягається завдяки 

встановленню розвантажувальної ґратки зі збільшеними до 90 мм отворами. 

При сухому первинному самоподрібненні готовий продукт, як правило, 

має крупність менше 6 мм, оскільки підвищення його крупності призводить 

до різкого збільшення енерговитрат на пневмотранспорт. 

Характерною конструктивною особливістю млинів первинного самопо-

дрібнення є велике співвідношення діаметра барабана до його довжини (від 

4: 1 до 2: 1), яке у млинів сухого самоподрібнення зі збільшенням діаметра 

також збільшується, у млинів мокрого самоподрібнення – помітно 

зменшується. 

При первинному рудно–гальковому самоподрібненні (I стадії) 

подрібнювальним середовищем є великі класи початкової руди (–300+150 

мм), що виділяються з потоку руди після крупного дроблення, а 

подрібнюваним продуктом служить дрібна руда крупністю менше 20 мм. 

Крупність готового продукту при первинному рудногалечному 

самоподрібненні, як правило, –0,3 мм. Характерною конструктивною 

особливістю млинів первинного рудногалечного самоподрібнення є менші, 

ніж у млинах первинного самоподрібнення, співвідношення діаметра 

барабана до його довжини (від 2: 1 до 1: 1). 

При вторинному рудно–гальковому самоподрібненні (II стадія) подріб-

нювальним середовищем зазвичай служить рудна галя крупністю в межах –

100+50 мм, що виділяється з продуктів розвантаження млинів первинного 

мокрого самоподрібнення. При відсутності галі подрібнювальним 

середовищем може служити грудкова руда, що виділяється після середнього 

або дрібного дроблення. Подрібнювальним зазвичай є продукт, отриманий  

після I стадії подрібнення в стрижневих, кульових і інших млинах крупністю 

< 3 мм. Крупність готового продукту цих млинів < 0,2 мм. 

Млини вторинного рудно–галькового подрібнення мають барабани, 

діаметр яких дорівнює або більше їх довжини. Зазвичай відношення діаметру 

барабана та його довжини для млинів цього типу від 1: 1 до 1: 4. 

Слід зазначити, що в останні роки ведуться пошуки шляхів 

інтенсифікації всіх різновидів процесів самоподрібнення. Одним з них є 

довантаження куль в кількості 5–10% у млини первинного самоподрібнення, 

тому стосовно цього різновиду процесу самоподрібнення був введений 

термін «напівсамоподрібнення». Крім того, на деяких закордонних 

підприємствах, а також вітчизняній збагачувальній фабриці № 2 ПівнГЗК і на 

одній з фабрик кольорової металургії був випробуваний спосіб 

рудопідготовки, відмінною особливістю якого було застосування в I стадії 

подрібнення первинного самоподрібнення (або напівсамоподрібнення з 

добавкою 5–7% куль), а в II стадії–кульового подрібнення в кульовому млині 

або в рудно–гальковому, переобладнаному під кульовий. Цей спосіб 

рудопідготовки отримав назву «комбіноване подрібнення». 
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Рис. 4. Класифікація різновидів самоподрібнення. 
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Що стосується різновидів високошвидкісного подрібнення, здійснюва-

ного з прискоренням розвантажуваних частинок газовим агентом, то тут в 

самостійні класи виділяють струменеве і вибухове самоподрібнення. 

Відповідно до класифікації струменевих млинів [4, 107] можна виділити 

млини з винесеними пилевловлювачами (для тонкого подрібнення) і млини з 

поєднаним помелом і пилевловлювачами (для надтонкого подрібнення). 

У млинах з винесеними пилевловлювачами найбільш ефективними є 

апарати з противоструменевою камерою, в яких подвоєна швидкість 

зіштовхування частинок забезпечує ефективне їх руйнування. 

Серед млинів з поєднаним помелом і пилевловленням розрізняють 

млини з плоскою горизонтальною помольною камерою і з вертикальною 

трубчастою камерою.  

У так званих «вибухових млинах» самоподрібнення відбувається при 

зіткненні частинок, вийнятих з вибухової камери після різкого скидання в ній 

тиску. Відповідно до прийнятої класифікації, установки для здійснення 

процесу Снайдера також відносяться до апаратів високошвидкісного 

самоподрібнення. Вони являють собою комбінацію вибухового і 

струменевого самоподрібнення. Класифікація різновидів самоподрібнення 

представлена на рис. 4 [4]. Слід зазначити, що ефект самоподрібнення має 

місце при будь–якому способі дезінтеграції, якщо в результаті зіткнення 

частинок матеріалу відбувається їх руйнування і утворення нової поверхні. 

 

3. Тенденції розвитку процесу самоподрібнення 

Як відомо, найбільш неекономічним і трудомістким процесом у 

збагачувальному переділі є рудопідготовка, на яку в даний час припадає 

більше половини  капітальних і експлуатаційних витрат. Незважаючи на 

активні пошуки і відкриття нових способів дроблення і подрібнення 

корисних копалин, за оцінками Механобр і Механобрчормет, основним 

способом рудопідготовки залишається дроблення і подрібнення в барабанних 

млинах [5]. 

До останнього часу для цих цілей застосовувалися в основному кульові 

й стержневі млини. Однак це пов'язано з високими експлуатаційними 

витратами, які сильно зростають при підвищені тонини помелу. Конструкція 

кульових і стержневих млинів розроблена 150 років тому і практично не 

піддавалася принциповим змінам. Отже, ці млини технічно і морально 

застаріли, не здатні забезпечити подальший прогрес у галузі дроблення і 

подрібнення руд і мінеральної сировини.  

Відносно новий спосіб рудопідготовки – самоподрібнення – прогресив-

ний напрям у галузі дроблення і подрібнення корисних копалин. Як вже 

зазначалося, широке промислове поширення самоподрібнення отримало в 

зарубіжній практиці починаючи з 1950 р. У період 1960–1980 рр.. в 

промислово розвинених капіталістичних країнах були введені в дію великі 

фабрики, обладнані млинами самоподрібнення [6, 7] У Радянському Союзі 

промислові млини самоподрібнення почали серійно випускатися з 1967 р., в 
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даний час в експлуатації знаходиться більше 150 млинів типу МБ–70–23 і 

ММС–70–23 і 22 млини типу ММС–90–ЗОА. У чорній металургії в Україні 

працюють дві найбільші збагачувальні фабрики, обладнані млинами 

самоподрібнення – на Інгулецькому та Північному ГЗК.  

Інтенсивне впровадження млинів самоподрібнення в промислове 

виробництво в Україні і в зарубіжній практиці обумовлено рядом важливих 

переваг, якими вони володіють у порівнянні з кульовими і стержневими. Так, 

при самоподрібненні більшою мірою досягається інтеркристалітне руйну-

вання мінералів (по границях зерен, завжди крихке), що забезпечує підви-

щене вилучення металів. Самоподрібнення виключає стадії дрібного і серед-

нього дроблення, а також витрати на стержні і кулі. Крім того, застосування 

самоподрібнення дозволяє зменшити капітальні та експлуатаційні витрати, 

поліпшити якість продуктів збагачувального переділу, підвищити 

продуктивність праці [8]. Тому при збагаченні руд та іншої мінеральної 

сировини розширюються сфери застосування у відповідних умовах рудного 

самоподрібнення та його комбінацій з кульовим подрібненням.  

В останні роки намітилася тенденція до застосування одностадійних 

схем інтенсифікованого самоподрібнення і напівсамоподрібнення (з 

добавкою 5–10% куль). Така схема застосована на фабриці «Сімілкамін» 

(Канада) продуктивністю 13,5 тис. т / добу, обладнаної трьома млинами 

самоподрібнення розміром 9,75 × 2,28 м. У млини завантажуються кулі 

діаметром 100 мм у кількості 5–7% об’єму млина [8]. Схема одностадійного 

самоподрібненя застосована також на підприємстві фірми «Хіббінг 

Таконайт», де встановлені млини самоподрібнення діаметром 11 м [10]. 

Млин одностадійного самоподрібненя ММС–70–60 пройшов промислові 

випробування на збагачувальній фабриці ЛебГЗКа в 1979–1980 рр. Схеми 

комбінованого подрібнення (з добавкою куль) були випробувані в 1981–1986 

рр. на 7–й і 8–й технологічних секціях РЗФ–2 ПівнГЗК і на РЗФ–2 ІнГЗК. 

Простежується також тенденція до збільшення одиничної потужності 

устаткування для видобутку і переробки руди. У Канаді на фабриках 

«Айленд Копер» і «Лорнекс» з 1971–1972 рр.. експлуатуєте шість млинів 

розміром 9,76 X 4,47 м і два млини розміром 9,76 × 4,72 м з двома двигунами 

приводами загальною потужністю 5200 і 5940 кВт відповідно [11]. Найбільш 

великі млини самоподрібнення, виготовлені фірмою «Алліс–Чалмерс», 

установлені в 1976 р. на збагачувальній фабриці «Хіббінг Таконайт» фірми 

«Пікандз Мазер» [12] (рис. 5). Шість таких млинів експлуатуються на 

залізорудній фабриці і здійснюють подрібнення руд відкритого видобутку 

без первинного дроблення (табл. 2). 

Як уже зазначалося, в нашій країні па підприємствах чорної металургії 

млини МБ–70–23 з розміром барабана 7,0 x2, 3 м почали застосовуватися з 

1966 р. на НКГЗК, а з 1969 р. – на збагачувальній фабриці ІнГЗК. На цій же 

фабриці в 1973–1975 рр. був випробуваний дослідний зразок першого 

вітчизняного млина діаметром 9 м (МБ–90–30). У 1976 введена в 

експлуатацію I черга збагачувальної фабрики ЛебГЗКа, обладнана 



18 
 

найбільшими вітчизняними млинами розміром 9 х 3 м з потужністю привода 

4000 кВт (ММС–90–30А) (рис. 6). Намічається подальше збільшення 

розмірів і одиничної потужності млинів самоподрібнення (див. табл. 2). 

 

Таблиця 2. Основні параметри найбільших млинів самоподрібнення  

Розмір барабана 

DxL, м 

Робочий 

об'єм, м 

Установча 

потужність, 

кВт 

Маса, т 
Питома 
енергоємність  
кВт/м3 

Питома 

металоємність, 

т/м3 

Примітки 

Закордонні 

7,30х2,40 95 1608 293 16,5 3,1 Освоєно випуск 

7,30х4,26 146 2612 – 17,8 – » 

8,54х3,66 210 4470 480 21,3 2,3 » 

8,23х5,40 260 5223 – 20,1 – » 

8,85х4,27 265 4750 575 17,9 2,2 » 

9,76х3,66 260 5000 600 19,3 2,3 » 

9,76х4,27 300 5960 670 19,3 2,2 » 

9,76х4,72 335 5960 720 17,9 2,2 » 

11,00х4,60 380 8940 1200 23,6 3,2 » 

11,60х8,5 1000 18600 – – – Проєкт  

12,20х8,5 1200 22000 – – – » 

Вітчизняні 

7,0х2,3 80 1600 400 20,0 5,0 Освоєно випуск 

9,0х3,0 160 4000 665 25,0 4,2 » 

9,0х3,5 190 4000 740 21,0 3,9               » 

 
 

Рис.5 Найбільший млин самоподрібнення типу «Каскад» виробництва 

фірми «Алліс–Чалмерс» (розмір барабана 11,0 х 4,6 мм, потужність привода 

8940кВт) 
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Рис.6. Найбільший вітчизняний млин самоподрібнення ММС–90–30А 

 

Слід відзначити ще одну важливу тенденцію, яка полягає в тому, що 

при створенні млинів великої одиничної потужності збільшується відно-

шення довжини барабана млина L до її діаметра D. Так, на млині розміром 

7,3 х 2,5 це співвідношення дорівнює 0,33; розміром 8,85 х 4, 27 – 0,47; 

розміром 9,76 х 3,66 – 0,37; розміром 9,76 х 4,72 – 0,49. На дослідно–

промисловому зразку млина ММС–70–60 це співвідношення близьке до 

одиниці (0,86). 

У зарубіжній практиці переважає тенденція до застосування дводви-

гунових приводів великих млинів (потужність понад 4000 кВт) з надійною 

схемою автоматичної синхронізації роботи двигунів. У нашій країні всі 

промислові млини, як правило, мають однодвигуновий привод. Провідні 

зарубіжні фірми приділяють велику увагу питанням підвищення надійності, 

довговічності та ефективності роботи млина великої одиничної потужності 

[12]. Ці питання набувають важливого значення і при створенні вітчизняного 

подрібнювального обладнання [13]. Збільшення одиничної потужності 

млинів може дати значний економний ефект за умови їх високої надійності та 

ефективності роботи. Тому дослідження і рішення цих питань – актуальна і 

важлива техніко–економічна проблема. 

Таким чином, в галузі рудопідготовки означилися такі основні тендер-

ції в процесах подрібнення корисних копалин: розширення сфери застосуван-

ня рудного самоподрібнення; застосування в певних умовах одностадійних 

схем подрібнення, в тому числі самоподрібнення; збільшення одиничної 

потужності подрібнювального обладнання; впровадження схем автоматиного 

контролю, комп’ютеризації, синхронізації і регулювання режиму роботи 

млинів; підвищення ефективності роботи подрібнювального обладнання за 

рахунок вдосконалення його конструкції і підвищення надійності; широке 
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розгортання науково–дослідних робіт з удосконалення конструкції, 

підвищення надійності, довговічності та ефективності роботи млинів 

самоподрібнення. 

 

4. Механіка руху матеріалу в млині самоподрібнення 

Основи теорії барабанних млинів розроблені ще Е. Девісом [14], в 

подальшому були розвинені іншими вченими [15, 16].  

Теорія Е. Девіса (рис. 7) заснована на припущенні, що при достат-

ньому терті між футеровкою і кулею остання рухається спільно з барабаном 

по круговій траєкторії до тих пір, поки радіальна складова його ваги  

(N= mg cos α) буде менше або дорівнює відцентровій силі (Q =m R): 
 

mg cos α ≤  m R, cos α = R/g, 
 

де R – відстань від осі обертання барабана до центру ваги кулі; w – кутова 

швидкість обертання барабана; g – прискорення вільного падіння, α – кут 

відриву (кут між вертикальною віссю та радіусом, проведеним із центру 

млина до точки розташування кулі). 

Після того як вага N стає більше сили Q, куля припиняє рух разом з 

барабаном і переходить з кругової траєкторії на параболічну.  

Вводимо поняття умовної критичної швидкості, при якій кулі 

починають центрифугувати, так як у цьому випадку відцентрова сила 

дорівнює силі тяжіння вільного падіння: 

m 2 (R 1 –
2

d
)=gm, 

кр = = 11 /
2

/ Rg
d

Rg − , так як R 1 >>
2

d
 

Тут R 1 – радіус барабана по футеровці; d – діаметр розглянутої кулі. 

Приймаємо R/R 1  = К і запишемо швидкість обертання в частках від кр , 

тобто  = / кр . Тоді cos = 2

1

22)(



K

R

R

g

Rкр
==  (1.1) 

 
 

Рис. 7. Траєкторія руху куль (за Девісом) 
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де R – відстань від осі обертання барабану до центру тяжіння кулі;  – кутова 

швидкість обертання барабану; g –  прискорення вільного падіння;   – кут 

відриву (кут між вертикальною оссю та радіусом, який проведений з центру 

млина  до розглядаємої точки месцезнаходження кулі). 

Рівняння (1.1) визначає геометричне місце точок переходу куль з 

кругових траєкторій на параболічні, які, у свою чергу, в загальному вигляді 

(при початку координат в точці відриву з кругової траєкторії) описуються 

рівнянням  

y= x tg   – 
22

2

cosv

gx
,    (1.2) 

 

 де v – лінійна швидкість кулі; х, у – координати центру ваги кулі у фазі 

польоту. При спільному рішенні рівнянь параболи та кола з урахуванням 

рівняння (1.2) визначають параметри руху кулі в точці підйому.  

Схема руху матеріалу в млинах первинного самоподрібнення, фізична 

сутність протікаючих явищ описані Д. Вестоном [17]. Згідно його припу-

щенням, вихідний матеріал, що надходить у барабан млина, деформується 

при ударі падаючих шматків руди об матеріал, що знаходиться в нижній 

частині млина. При обертанні барабана матеріал під дією відцентрових сил і 

ліфтерів піднімається вгору. Одночасно відбувається сегрегація матеріалу за 

крупністю: дрібні шматки зосереджуються на периферії, великі – ближче до 

осі обертання, що обумовлює їх рух за різними траєкторіями (рис. 8). 

Руйнування матеріалу відбувається в результаті удару шматків один об 

одного при падінні, стирання при коченні шматків в каскадній зоні, а також 

внаслідок ударів від набігаючих ліфтерів. Дія ліфтерів в цьому випадку 

подібна до дії розсувної щоки в щоковій дробарці. Додаткове руйнування 

матеріалу відбувається в зоні «істинного носка», де матеріал   піддається 

всебічному стиску, а потім при його підйомі це навантаження знімається, що 

призводить до розвитку природних дефектів і зниженню міцності 

самоподрібнювального матеріалу. 

 
 

Рис. 8. Розріз млина сухого самоподрібнення «Аерофол» (а) і схема руху  

матеріалу (б): 1, 2 – відповідно плити, що дроблять і відбивні плити 
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У млинах сухого самоподрібнення матеріал, залишаючи кругові 

траєкторії, перетинається потоком повітря, що проходить через порожні 

цапфи. Частинки матеріалу певної крупності  витягуються потоком повітря із 

зони вільного падіння і видаляються із млина, що є первинною 

класифікацією подрібнювального матеріалу. Готовий за крупністю матеріал 

виділяють в спеціальних сепараторах і циклонах. 

У млинах мокрого самоподрібнення виділення матеріалу певної круп-

ності відбувається фільтрацією через компактну і пухку частину заванта-

ження. Швидкість видалення матеріалу в останньому випадку нижче, ніж при 

вилученні його повітряним потоком із зони вільного падіння, що зумовлює 

різницю в характеристиці крупності одержуваних продуктів подрібнення. 

 Однією з основних особливостей млинів самоподрібнення  є постійне 

(більш швидке, ніж у млинів з металевими подрібнювальним тілами) 

оновлення подрібнювального середовища, що вимагає прийняття 

спеціальних заходів із забезпечення динамічної рівноваги як між 

подрібнювальним середовищем і подрібнюваним матеріалом, так і між 

кількістю вхідного до циклу самоподрібнення і вихідного матеріалу. 

 

 
Рис. 9. Розрахункова схема позонного руху завантаження в млині (а) і сил, 

діючих на елемент завантаження в ліфтерній зоні (б): I, II, III – ліфтерна, 

водоспадна і каскадна зони відповідно. 

 

Гіпотеза Д. Вестона піддалася уточненням. Зокрема, меншого значення 

стали надавати збереженню в млинах співвідношення D : L = 3 : 1 (для 

великих млинів сухого самоподрібнення співвідношення D : L > 3 : 1 , у  

багатьох млинів мокрого самоподрібнення D : L < 3 : 1), а також руйнуванню 

матеріалу в зоні істинного носка; встановлено суттєвий вплив стирання 

футеровки; запропоновано ряд математичних моделей руху матеріалу 

всередині млинів [4].  

Аналіз запропонованих математичних описів законів руху матеріалу 

завантаження млинів самоподрібнення дозволив виділити два основних 

напрями: можливість перенесення розроблених теорій руху куль на процес 

самоподрібнення і використання в більшій чи меншій мірі окремих положень 
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теорії руху куль для опису руху матеріалу в млинах при одночасному 

врахуванні специфіки останніх. 

Перший напрямок, як показала експериментальна перевірка, може бути 

застосований для млинів рудно–галькового подрібнення, які незначно 

відрізняються від кульових [18]. Другий напрямок отримав  найбільшого 

поширення при описі руху матеріалу в млинах первинного самоподрібнення. 

Характер і закономірності руху матеріалів барабанних млинів вивчали 

багато дослідників [17, 19, 21]. Серед них стосовно до млинів 

самоподрібнення найбільший інтерес являють роботи С. М. Гольдмана, в 

яких поряд з урахуванням специфіки млинів первинного самоподрібнення 

використані добре розроблені вітчизняними дослідниками положення 

механіки кульових млинів. Запропоновані ним математичні моделі руху 

матеріалу в робочій камері млинів, уточнені в наступних дослідженнях, 

використані при подальшому розгляді даного питання. 

Рух матеріалу в ліфтерній зоні. Схеми руху матеріалу завантаження 

кульових млинів і млинів самоподрібнення, що мають особливу 

конструктивну будову і завантажуваних частками матеріала кутової 

неправильної форми, особливо відрізняються в ліфтерній зоні (рис. 9). 

Спостереження за роботою промислових млинів самоподрібнення, а також 

дослідження, проведені з прозорими моделями, показують, що матеріал, який 

знаходиться у ліфтерній зоні, піднімається по кругових траєкторіях значно 

вище, ніж у кульових млинах. 

Для розгляду умов рівноваги матеріалу, що знаходиться в ліфтерній 

зоні млина самоподрібнення і рухається по круговій  траєкторії 

(допускається, що прослизання відсутні), виділений елемент завантаження – 

ділянка нескінченно малої товщини в радіальному напрямку, обмежена 

двома концентричними дугами, причому розглянута частинка перебуває у 

верхній частині виділеної ділянки (див. рис. 9). 

На цю частинку (зерно) під час обертання млина діють сила тяжіння (Р 

= mg, Q = mg cos  ) і відцентрова сила (I = m 2 R = m
R

b2
). Поблизу 

рівноважної точки тангенціальна складова сила mg sin   врівноважується 

реакцією нижчележачих зерен або полиці ліфтера, під дією якої виникає сила 

тертя Т = mg sin  f 0 , спрямована по радіусу до периферії барабана. З 

урахуванням цього умови рівновагу елемента завантаження в радіальному 

напрямку можна представити наступним чином:  

               I +T – Q 0;   (1.3) 

0

2

sin f
g

Rg



+ – 0cos                         (1.4) 

Враховуючи, що  = /
кр

=n/n кр , кр  = 1Rg − ,  = кр = Rg / , і, вводячи 

К=R/R 1 (відносний радіус), отримуємо 

K 2 + 0cossin 0 − f                (1.5) 

або, вирішуючи відносно соs , маємо 
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        cos = 
0

2

24
0

2

0

2

1

1

f

KffK

+

−++ 
 .       (1.6) 

Рівняння (1.4) – (1.6) характеризують геометричне місце точок відриву 

елементного завантаження від кругових траєкторій. 

Умови руху виділених мас зерен після проходження точки рівноваги 

різні: матеріал приліфтерної частини починає ковзати по полиці ліфтера, 

продовжуючи разом з ним обертатися навколо осі барабана, і тільки потім 

починає рух у фазі вільного польоту; матеріал міжліфтерної частини відразу 

починає рух у фазі вільного польоту. 

Розрахунки параметрів руху матеріалу, що знаходиться в ліфтерній 

зоні, а також визначення частки матеріалу, що знаходиться в при– і 

міжліфтерній частинах аналізованої зони, показують, що у промислових 

млинів відносна частка матеріалу в приліфтерній частині невелика і 

зменшується при збільшенні їх діаметра. Згідно роботи [17], у млинів 

діаметром 0,8; 2; 3,6; 5,7 м величина С складає відповідно 20; 8; 4,5; 3%. 

Наведені дані при розгляді характеру руху матеріалу промислових млинів 

дозволяють знехтувати впливом приліфтерної частини завантаження. Для 

напівпромислових млинів, особливо малого розміру, неврахування цього 

чинника призводить до значних помилок. 

Таким чином, при завантаженні ліфтерної зони промислових млинів 

параметри руху матеріалу визначаються параметрами руху міжліфтерної 

частини завантаження. З рівняння рівноваги (1.5) визначаємо кут   і 

швидкість відриву v. Подальший рух частинок відбувається по параболі, що 

задовольняє цим початковим умовам. 

Координати точки падіння В можуть бути отримані при спільному 

рішенні рівнянь кола радіусу КR 1  (початок руху по круговій траєкторії) і 

параболи руху (кінець руху по параболі). 

Розташувавши  початок координат в точці А (точка відриву від 

кругової траєкторії), при сумісному рішенні отримаємо координати точки В: 

 

    )1(cossin)sin(cos2 0 AfRxB +−=    (1.7)    

              

(1.8) 

при 

 sin)sin(cos
1

0

0

f

f
A

+
+= ; 

кут падіння 

]
sin)1(cossin)sin(cos2

cos)1(sin)sin(cos2
[90

0

2

0






−+−

−+−
+=

Af

AAf
arctg               (1.9) 

 

час руху розглянутого елемента по круговій траєкторії 

                                     обкруг tt




2

)(2 +−
= ,                               (1.10) 

)1(sin)sin(cos2 2

0 AAfRyB +−= 
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де обt  – час одного оберту млина,  gRtоб //2 1= ; 

полt = обt
Af



 )1(sin)sin(cos 0 +−
      (1.11) 

швидкість елемента завантаження в точці падіння 

])1(4[sin1 2 AAв +++=  ,       (1.12) 

або, розкладаючи на складові, 





 ++−=  cossin1)1(4sincos AAп ,    (1.13) 





 +++=  sinsin1)1(4coscos AAt .    (1.14) 

Відносну швидкість падаючого елемента завантаження (по відношенню 

до шматків руди, що обертаються разом з барабаном) можна визначити, 

використовуючи загальну теорію удару. 

Рух матеріалу в центральній частині млина. Відповідно до гіпотези 

Д. Вестона, в центральній частині поперечного перерізу млина 

концентруються більші шматки завантаження, що мають переважно обкатану 

форму. Тому для цієї частини поперечного перерізу можуть бути застосовані 

основні положення загальної теорії барабанних млинів, тобто, центральну 

частину млина можна розглядати як умовний барабанний млин радіусом R 2 . 

Рух матеріалу в цьому умовному млині може бути каскадним, водоспадним, 

змішаним або центрифугальним (режим махового колеса). 

Сучасна теорія барабанних млинів зазвичай розглядає в аналітичному 

вигляді або водоспадний, або каскадний режим. В даний час прийнято 

вважати, що чисто водоспадний режим при 0,65n кр <  <0,85n кр  не існує, тому 

що супроводжується каскадуванням частини завантаження. У зв'язку з цим 

видається найбільш доцільним розглянути граничні умови переходу від 

каскадного режиму до водоспадного. Зокрема, в цьому випадку може бути 

використаний метод В. А. Олевського [16], розвинений в роботі [19].  

При режимі каскадного руху, тобто без підкидання завантаження, 

матеріал рухається по кругових траєкторіях разом з барабаном млина (без 

урахування прослизання), а потім скочується по похилих прямих при куті 

укосу ε (рис. 10).  

 

 
Рис.10. До розрахунку позонного заповнення умовного млина радіусом R л  
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На розташовану у верхній точці С кругової траєкторії частинку (точка 

переходу з кругової траєкторії на похилу) діють сили тяжіння mg, від-

центрова сила інерції m 2

2 R , сила тертя Nf0 , яка перешкоджає переміщенню 

частинки по нахилу площини, сила N, яка характеризує підпір частинки з 

боку зовнішніх по відношенню до точки С прошарків матеріалу. 

За допомогою стану рівноваги частинки у точці С можна визначити 

значення кута  , що характеризує граничні умови існування каскадного і 

водоспадного режимів руху центральної частинки завантаження. 

Умовою, за якої розглянутий шар завантаження може змінити режим 

руху (каскадний на водоспадний), є рівність кута   куту підкидання: 
 cos2 =K . Знаючи   и 2K  визначаємо значення кута  , що забезпечує 

початок підкидання. Визначивши граничне значення  , знайдемо   і  . 

Рівновага елемента завантаження в точці С має місце, коли сума всіх 

діючих на нього сил дорівнює нулю. У проекції на осі х і у цю умову можна 

записати таким чином: 

 

– 0cossincossin 2

2

002

2 =++−−  RmNfmgNfRm ,  (1.15) 

де 00 tgf = ; 0 – кут природного укосу; 
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Тоді значення кута   можна визначити за рівнянням 

).180(2  −−=    (1.17) 

Розподіл матеріалу по зонах. Для робочих областей значень ψ (nci) 

(0,6
крn <  <0,9

крn ) і  (20% <  <50%) характер руху завантаження в млині 

дозволяє виділити три основні зони: ліфтерну (I), водоспадну (II) і каскадну 

(III). Загальний коефіцієнт заповнення барабана  = IIIII  ++1 , де 

LRVI 1

2

1 / = . При визначенні I  припустимо, як і раніше, що формули, 

отримані для міжліфтерної частини, будуть дійсні для всієї ліфтерної зони:  

межлI 1  . 

Для елементарного шару завтовшки dR компактної частини 

завантаження ліфтерної зони об’єм dRLRdV
круг

)2(1  −−= . Загальний об’єм 

елементарного шару, який знаходиться в компактній частині завантаження 

( кругdV1 ) і в польоті ( полdV1 ), можна визначити за рівнянням 

dV= dV
круг

пол

кругполкруг
t

t
dVdV +=+ 1(111 )= dR

t

tппо
LR

круг

)1)(2( +−−  .  

Одночасно з основного рівняння рівноваги (1.5) отримуємо 
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звідки 
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Вирішення цього інтеграла в загальному вигляді пов'язано з великими 

труднощами. Чисельне інтегрування дозволяє отримати більш просте 

рішення. Для випадку, коли 45.00 =f , результати подібного розрахунку 

показані на номограмі рис. 11. 

 

 
Рис.11. Номограма залежності коефіцієнта заповнення млина від 

відносного радіусу ліфтерів і відносній швидкості обертання  (при f = 0,45): 

1– =1,0; 2 –  =0,95; 3 –  =0,90; 4 – =0,85; 5 –  =0,80; 6 –  =0,75; 7–

 =0,70; 8– =0,65; 9– =0,60 

 

Далі всередині реального млина радіусом 1R виділимо умовний млин 

радіусом R , в якому існує тільки дві зони – каскадна і водоспадна. 

Заповнення цього умовного млина 

                .)(
2
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2

2

1
1






KR

R −
=−=                      (1.19) 

Усередині умовного млина радіусом лR  виділимо новий умовний млин 

з радіусом 2R , для матеріалу якого (при 2RR  ) характерний тільки каскадний 

рух. Для точки С цього млина виконана умова 
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Крім того, для матеріалу в цій точці і далі в радіальному напрямку при  

2RR   починається водоспадний режим, для якого у відповідності з теорією 
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Девіса 2

2cos  K=  при 122 / RRK = . Для заповнення млина радіусом 2R , як і 

для площі сегмента з центральним кутом  , віднесеної до 2

2R , маємо 

.
2

sin




−
=

III  

Як було показано раніше, ).180(2  −−=  Звідси 
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1 00






+
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III                           (1.21) 

З урахуванням рівняння (1.21) заповнення умовного млина радіусом 1R  

можна записати рівнянням 
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де  4sin
4

1
2sin2cos)2()( ++−−=  

Введемо позначення 2cos  = , причому 12  . Розкладаючи )(x за 

ступенями x  в ряд Тейлора, отримуємо 
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Нехтуючи ступенями вище шостої та забезпечуючи необхідну точність, 

записуємо спрощений вираз формули Канторовича – Осецького: 
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Вирішуючи рівняння (1.24) щодо 2K , отримуємо 
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Підставляючи цей вираз у рівняння (1.22), маємо 
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Рішення рівняння (1.26) спільно з рівнянням для I  дає уявлення про 

розподіл матеріалу завантаження по зонах. Ураховуючи складність 

обчислень розподілу матеріалу завантаження по зонах, розглядаємо приклад 

подібного розрахунку для наступних вихідних даних: 0f  = 0,45;   = 0,76 кр ;  

0  = 37 °;   = 40%;  Кл = 0,95. Значення 1 знаходимо за номограмою на 

рис. 11: 1 = 7,6%. Далі визначаємо 
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2

2sin2

2

1 00 =
+

−=



III  



29 
 

Для визначення III  за рівнянням (1.24) застосовуємо метод ітерацій 

(корені цього кубічного рівняння можна знайти за допомогою формули 

Картана), за яким III = 23%, отже, 

%55,25
95,0

1
23

1
2

===



K

II . 

Оскільки I  = 7,6 %, а II  = 25,55 %, знаходимо 

%85,655,256,7401 =−−=−−= IIIII  . 

Потужність, що витрачається на рух матеріалу в млині. Знаючи роз-

поділ матеріалу завантаження по зонах, теоретично можна визначити потуж-

ність, споживану двигуном млина на приведення його завантаження в рух. 

Для ліфтерної зони млина ( I ), як і для периферійної частини умовного 

млина радіусом Rл ( II ), характерний водоспадний режим роботи (зі своїми 

параметрами руху). Для розрахунку потужності млина, що працює в 

водоспадному режимі, найбільш придатна формула Девіса [21]. З 

урахуванням цього для ліфтерної зони 
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Для водоcпадної зони ( II ) 
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при )141,1(
1 3

22

2

2 IIK 


−=   де 2  – відносна умовна швидкість на радіусі 

  KR =2 . Оскільки для більшості промислових млинів Кл складає близько 

1, практично можна прийняти  2 . Для каскадної зони ( III ) потужність 

може бути обчислена за формулою Джильберта – Андреєва [4]: 

                         sin
2

sin231,2 23

2


= KDKVN лIII .                  (1.29) 

Загальна теоретична потужність, що витрачається у млині на приведення 

в рух завантаження визначається як сума потужностей, що витрачаються в 

кожній з виділених зон: 

                                    IIIIII NNNN ++=                                 (1.30) 

Як випливає з виведених аналітичних залежностей, частина потужності 

витрачається тільки на переміщення матеріалу всередині барабана млина. 
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РОЗДІЛ 2 

 

МЛИНИ САМОПОДРІБНЕННЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА 

ЗАРУБІЖНІЙ ГІРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ  

 

1. Особливості конструкцій  

У зв'язку з розширенням сфер застосування млинів самоподрібнення 

збільшуються масштаби їхнього виробництва. В даний час млини само-

подрібнення виготовляються низкою великих зарубіжних машинобудівних 

фірм, таких, як «Гардіпж» і «Алліс–Чалмерс» (США), «Аерофор Мілс» (Ка-

нада), «Ден–Форн інжинірінг» (Англія), «Гардінж – Льоші» (ФРН), «Лорейс 

Ескаужі Штейн» (Франція), «Моргердсхаммар» (Швеція), Сизранський 

машинобудівний завод (РФ).  

Перші млини мали порівняно невеликі розміри і в конструктивному 

виконанні були досить прості. На рис. 12 наведена принципова схема одного 

з перших у залізорудній промисловості млинів самоподрібнення «Каскад» 

виробництва фірми «Гардінж» (США) [3].  

Барабан млина є зварною конструкцією з листової сталі, жорстко 

з'єднаною з обох боків з циліндричними цапфами, які спираються на 

вальниці (підшипники). Як правило, застосовуються підшипники ковзання з 

бабітовою заливанням вкладишів. З цапфою, розташованою на завантажу-

вальному кінці барабана, з’єднано завантажувальний пристрій. На консоль-

ній частині розвантажувальної цапфи встановлено вінцеве зубчасте колесо 

(зубчастий вінець), що знаходиться в зачепленні з приводною шестернею. 

Приводна шестерня встановлена на валу, з'єднана за допомогою муфти з 

вихідним валом редуктора. Вхідний вал редуктора за допомогою пружної 

муфти з'єднаний з валом електродвигуна. Таке консольне розташування 

зубчастого вінця на розвантажувальній цапфі барабана призводить до 

нерівномірного навантаження торцевих стінок барабана і передачі крутного 

момента на завантажувальну сторону через його обичайку. Ці недоліки 

особливо позначаються при роботі великих млинів самоподрібнення. Тому 

для таких млинів зубчастий вінець частіше розташовують на барабані в місці 

з'єднання його з торцевою стінкою або по центру обичайки барабана. Така 

схема забезпечує рівномірний розподіл навантажень на елементи конструкції 

млинів і створює більш сприятливі умови для їх роботи (рис. 13).  

За потужності привода понад 4,0–4,5 тис. кВт зарубіжні фірми 

застосовують дводвигуновий привод, при якому крутний момент від двох 

двигунів через дві зубчасті шестерні підводиться до одного зубчастого вінця, 

розташованого на обичайці барабана, і рівномірно розподіляється між обома 

торцевими стінками барабана. 
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Рис. 12. Схема млина самоподрібнення «Каскад»з розміром барабана 

5,4 X 1,8 м: 

1 – електродвигун, 2 – пружна муфта, 3 – редуктор, 4 – приводна 

шестірня; 5 – зубчастий вінець; 6 – барабан; 7 – цапфа; в – завантажувальний 

пристрій; 9 – корінні підшипники. 

 

У цьому випадку обидві торцеві стінки витримують однакові силові 

навантаження, а відсутність консольних, виступаючих за підшипники, частин 

цапф сприятливо позначається на роботі підшипників і барабана. При такому 

типі привода потужність підводиться до зубчастого вінця з двох боків від 

двох двигунів через редуктори і приводні шестірні. Розосередження силового 

потоку на дві гілки: на зубчасте зчеплення і барабан, проте така система 

привода вимагає чіткої синхронізації двох двигунів, що є складною 

інженерно–технічною проблемою. Провідні зарубіжні машинобудівні фірми 

успішно вирішили цю проблему, випускають великі млини великої 

одиничної потужності з двома двигунами синхронізованим приводом. 

 
Рис. 13. Схема млина для сухого самоподрібнення розміром 10,5 X 3,6 м: 

1 – синхронний електродвигун; 2 – повна цапфа; 3 – корінний підшипник; 4 – 

отвори для периферійного розвантаження шматків руди після подрібнення; 5 

– барабан; 6 – кожух, що закриває зубчасте колесо; 7 – приводна шестірня, 

накрита кожухом; 8 – редуктор. 



32 
 

 

Розглянемо конструктивні особливості млинів самоподрібнення, виго-

товлених деякими провідними зарубіжними фірмами, що спеціалізуються на 

виготовленні дробильно–подрібнювального і збагачувального устаткування. 

 

2. Млин ММС–70–23 

Млин ММС–70–23 призначений для мокрого самоподрібнення руд 

чорних і кольорових металів, в барабані якого подрібнення проводиться 

шматками тієї ж руди (рис. 14). 

Робота млина здійснюється при безперервній подачі в порожнину 

барабана, що обертається, шматків руди і води. Матеріал, що надійшов у 

барабан, захоплюється ліфтерами і піднімається на певну висоту. Падаючи 

зверху, шматки матеріалу вдаряються один об одного і об броню. При цьому 

відбувається постійне перемішування матеріалу, під час якого він подріб-

нюється шляхом розколювання, роздавлювання і стирання. Подрібнений 

матеріал, крупність якого стає менше щілини розвантажувальної решітки, 

разом з водою проходить через щілини в порожнині підрешітних футеровок і 

вивантажується з барабана млина. 

Млин складається з наступних основних частин: барабан, підшипник 

опорний, підшипник опорно–упорний, завантажувальний пристрій, редуктор, 

установка приводної шестірні, кожух вінця, муфта пружна, кожух муфти, 

муфта зубчаста, огорожа муфти, розводка трубопроводів на млині, станція 

рідкого мастила підшипників барабана, станція рідкого змащення редуктора 

головного привода, установка станції густого мастила, установка гідро під-

пору підшипників барабана. 

У залежності від замовлення з млином поставляються наступні присто-

сування й комплекти: пристосування для підйому барабана, привод допоміж-

ний, бутара, спеціальні пристрої для механізації ремонту млина, гайковерт 

(на три млини), комплект монтажних деталей, комплект запасних частин, 

комплект спеціального інструменту, комплект електроустаткування голов-

ного привода. 
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Технічна характеристика 

Внутрішній діаметр барабана (без футеровок), мм 7000 

Внутрішня довжина циліндричної частини 

барабана, мм 

2300 

Продуктивність млина, т / год 80–500 (в залежності 

від властивостей 

матеріалу) 

Частота обертання барабана, хв.–1  13 

Крупність руди, що завантажується у млин, мм 400 

Частота обертання барабана від допоміжного 

привода, хв. –1   

0,05 

Електродвигун:  

тип СДМ–15–49–6 

потужність, кВт 1600 

напруга, В  6000 

частота обертання, хв.–1 1000 1000 

ККД,% 95 

маса, кг 10250 

Редуктор:  

тип  Ц2Ш–1000 (МБ–70–23) 

Ц2Ш–1250 (ММС–70–

23) 

частота обертання вхідного вала, хв.–1 1000 

передавальне число  13,05 

Відкрита зубчаста передача:  

число зубів шестірні, шт.  43 

число зубів колеса (вінця), шт.  254 

модуль нормальний, мм  20 

крутний момент на валу шестірні, Н • м  191 000 

матеріал шестірні  Сталь 35ХМ 

матеріал коліс  Сталь 45ЛП 

 

Барабан. Це головна і найбільш металомістка складова частина млина 

Складається він з корпусу, порожніх цапф, завантажувальної та розванта-

жувальної втулок, футеровок, ліфтерів і решіток. 

Корпус барабана має зварювально–литу конструкцію, розділену діамет-

ральною площиною на дві частини. Ці частини з'єднуються між собою за 

допомогою болтів, після чого зварюються на монтажі. Після зварювання 

корпус барабана є нероз'ємною конструкцію. Для монтажу і демонтажу 

футеровок і ліфтерів в корпусі барабана є три люки. 

Цапфи (завантажувальна та розвантажувальна) являють собою монолітні 

деталі, виготовлені зі сталевих виливків. Вони приєднуються до корпусу 

барабана фланцевим болтовим з'єднанням. Болти спеціальної конструкції 
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виготовляються з легованої сталі. Фланцеве з'єднання ущільнюється гумовим 

шнуром. 

Втулка завантажувальної цапфи має спіралі, що сприяють рівномірній 

подачі руди в барабан. Втулка розвантажувальної цапфи має спіралі, що 

сприяють розвантаженню пульпи (суміш подрібненої руди з водою). 

Вхідний кінець розвантажувальної втулки висунутий всередину 

барабана і являє собою зварну приймальню частина з ребрами, які 

направляють потік пульпи в розвантажувальну втулку. 

Внутрішні поверхні барабана мають змінне облицювання, що 

складається з футеровок, ліфтерів і решіток. Кріплення футеровок і ліфтерів 

здійснюється болтами з потайними голівками. Для ущільнення отворів під 

болти є кільця з технічної гуми, а також спеціальні шайби. Для запобігання 

внутрішньої поверхні корпусу барабана від абразивного зносу та зменшення 

шуму під футеровки укладається листова гума. 

До розвантажувальної частини барабана також відносяться решітки, 

клини і підрешітні футеровки. Радіальні стики решіток мають похилі скоси 

для сполучення з клинами, що забезпечують кріплення решіток. Щілини в 

решітці клиноподібної форми. 

За решітками розташована футеровка, яка крім захисної ролі забезпечує 

вивантаження з млина подрібненого матеріалу безперервним потоком. Ця 

футеровка має ребра, які перешкоджають поверненню пульпи в барабан. 

Розвантаження матеріалу відбувається через двоступеневу бутару, перша 

ступінь якої розміщується всередині розвантажувальної втулки та має 

отвори, друга – виступає назовні і отворів не має. 

Підшипники (вальниці) барабана. Опорами обертового барабана є два 

підшипники. Підшипник, розташований біля зубчастого вінця, сприймає не 

тільки радіальні, а й осьові навантаження, завдяки наявності упорних буртів 

на розвантажувальній цапфі. Інший підшипник сприймає тільки радіальні на-

вантаження. Обидва підшипника монтуються на опорних і фундаметнних 

плитах. 

Нижня опорна частина підшипників має сферичну поверхню, що дозво-

ляє компенсувати неточності монтажу і рівномірно розподіляти наванта-

ження на робочу поверхню підшипників. Сферична поверхня корпусів під-

шипників змащується жировим солідолом УС–1 або УС–2 за допомогою руч-

ного шприца, для чого в опорних плитах передбачені отвори для підведення 

мастила. 

Внутрішні порожнини підшипників, на які спираються цапфи, залиті 

бабітового заливкою (бабіт Б–16). У бабітовій заливці підшипників є 

порожнини й отвори для системи гідропідпору. 

Система гідропідпору служить для зниження втрат потужності на тертя в 

підшипниках у момент пуску млина, а також для запобігання бабітового 

заливання від задирів при пуску і зупинці млина. Пристрій і робота 

гідропідпору викладені у технічному описі та інструкції з експлуатації 

системи мастила. 
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Мастило підшипників рідке, циркуляційне. Контроль його подачі ведеть-

ся за допомогою приладів. Опис систем змащення наведено в інструкції з 

експлуатації. Для відведення відпрацьованого масла слугують спеціальні 

канали. Для контролю температури в корпусі кожного підшипника перед-

бачені по два отвори під термометри опору або термопари. Ущільнення під-

шипників виконані повстяними. Для скидання масла цапфи мають масло-

скидні гребінці. 

Завантажувальний пристрій. Подача руди в млин здійснюється через 

завантажувальний пристрій, яким слугує патрубок зварної конструкції; 

Для забезпечення вільного доступу всередину млина завантажувальний 

пристрій виконаний пересувним на рейках з механічним і ручним приводами. 

Фіксується завантажувальний пристрій у певному положенні двома 

рейковими захватами. Для зменшення зносу патрубка внутрішні поверхні 

облицьовані броньовими листами. 

Сполучення завантажувального пристрою з втулкою здійснено із 

зазором 10 мм. Для ліквідації можливих протікань пульпи через зазор є 

гумове ущільнення. У внутрішній порожнині патрубка розташований відсік 

для класифікуючих пісків. Вихідна частина патрубка з’ємна. 

Привод завантажувального пристрою здійснюється від мотор–редуктора 

через черв'ячний редуктор, в якому передбачена можливість здійснення 

ручного привода за допомогою спеціальної рукоятки. 

Головний привод млина. Призначений для обертання барабана з 

робочою частотою обертів з повним навантаженням млина. Складається з 

циліндричного косозубого вінця, змонтованого на фланці розвантажувальної 

цапфи, приводної шестерні, напресованої на вал і встановленої на роликових 

сферичних підшипниках, муфти, що з'єднує вал приводної шестерні з 

тихохідним валом редуктора, двоступінчастого циліндричного редуктора з 

шевронними зубчастими колесами. 

Швидкохідний вал редуктора має вихід своїх кінців на обидва боки: 

один кінець з'єднаний з валом електродвигуна за допомогою зубчастої 

муфти, інший – з валом редуктора допоміжного привода з допомогою 

кулачкової муфти. Корпус приводної шестерні встановлений на рамі. 

Для контролю температури в корпусі кожного підшипника приводної 

шестерні передбачено по одному отвору під датчики температури. 

Зубчастий вінець, приводна шестірня і муфти мають огорожі. 

Пристосування для підйому барабана. Використовується при підйомі 

барабана млина із завантаженням у процесі ремонтних робіт (заміні корпусів 

підшипників та ін), а також при монтажі млина (зокрема, барабана). 

Складається з двох опор зварної конструкції, чотирьох гідравлічних 

домкратів вантажопідйомністю по 180 т кожен і насосної установки. 

До підйому барабана необхідно зняти кришки підшипників барабана, 

відвести завантажувальний пристрій в крайнє положення від млина, зняти 

чохли з домкратів. 
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При підйомі барабана повинні працювати одночасно тільки два 

домкрата. Спочатку працюють два домкрата, розташовані з боку 

розвантаження. Після підйому барабана на 5–7 мм поршні домкратів 

фіксуються стопорними гайками. Потім працюють домкрати, розташовані з 

боку завантаження. Після підйому барабана на 5–7 мм поршні домкратів 

також фіксуються стопорними гайками. Потім знову працює перша пара 

домкрата і так далі до досягнення необхідної висоти підйому барабана. 

Черговість роботи домкратів управляється вентилями, розташованими на 

насосній установці. Найбільша висота підйому барабана – 30 мм. 

Допоміжний привод. Призначений для обертання барабана млина при 

проведенні ремонтних робіт і розрахований на обертання млина із 

завантаженням при включеній установці гідропідпору. Частота обертання 

барабана від допоміжного привода 0,06 хв–1. 

Привод складається з кулачкової і пружної муфт, червячно–

циліндричного редуктора та електродвигуна, змонтованих на загальній рамі. 

Блокуючий пристрій на приводі виключає можливість включення головного 

привода при приєднаному допоміжному. Черв'ячне зачеплення в редукторі 

виконує роль гальма і виключає можливість самовільного провороту 

барабана. 

Спеціальний пристрій для механізації ремонту млина. Для монтажу і 

демонтажу бронефутеровок передбачено спеціальний пристрій, який 

складається з механізму підйому і пересування, монорельсів, блоків, візків 

монорейки і підвіски крюка. 

Для транспортування в барабан і з барабана бронефутеровок використо-

вуються дві лебідки, встановлені на рамі механізму підйому і пересування. 

Пересування візка з вантажем по монорельсі здійснюється шляхом 

змотування троса з барабана однієї лебідки і намотування на інший барабан. 

Напрямок пересування візка по монорельсу залежить від напрямку обертання 

барабанів лебідок. Передбачена автоматична зупинка візка в крайніх 

положеннях кінцевими вимикачами, які, спрацьовуючи, відключають 

двигуни лебідок. 

При транспортуванні вантажу через горловину цапфи барабана крюкова 

підвіска повинна бути піднята у верхнє положення. При переміщенні візка 

без вантажу крюкова підвіска для забезпечення натягу троса повинна 

перебувати у верхньому положенні. 

Механізмом підйому і опускання підвіски крюка є нижня лебідка 

механізму пересування. Передбачена автоматична зупинка підйомного крюка 

в крайньому верхньому положенні за допомогою кінцевого вимикача, який, 

спрацьовує, відключає двигун лебідки. 

Управління роботою спеціального пристрою здійснюється з пульта, який 

знаходиться на рамі механізму підйому і пересування. Пульт має п'ять 

кнопок: кнопки «вперед» і «назад» служать для управління переміщенням 

візка, кнопки «нагору» і «вниз» – для управління підйомом і опусканням 

підвіски крюка, загальна кнопка «стоп» – для зупинки. 
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Порядок роботи електрообладнання спеціального пристрою для монтажу 

і демонтажу бронефутеровок наводиться в технічному описі електричної 

частини. 

Для механізації робіт при монтажі і ремонтах млина призначені 

пневматичний гайковерт і спеціальний інструмент, до складу якого входять 

ключ торцевий 65 для обтягування болтів зубчастого вінця і болти віджимні 

для демонтажу завантажувальної та розвантажувальної втулок. 

Системи мастил. Змащення редуктора Ц2ш–1250 проводиться від 

станції рідкого мастила продуктивністю 125 л / хв. Марка масла – 

індустріальне І–100А. 

Мастило підшипників барабана млина виробляється від станції рідкого 

змащування продуктивністю 35 л / хв. Марка масла – індустріальне І–40А 

або І–50А. 

Зубчасте зачеплення привода змащується автоматично шляхом 

розпилення від станції густого мастила 0600–2–1–1. Марка мастила – 

графітна УСсА з додаванням масла трансмісійного автотракторного. 

Мастило системи гідропідпору – рідке, циркуляція під високим тиском 

від насосної установки. Марка масла – індустріальне І–40А або І–50А. 

Мастило роликопідшипників установки приводної шестірні – густа 

закладна. Марка мастила – солідол жировий УС–1 або УС–2. Зміна масла – 

раз на 6 міс. 

Дозволяється також робота на рідкому циркуляційному мастилі, для 

чого передбачені підвід і відвід його через отвори в кришках підшипників 

замість пробок. Здійснюється змащення від циркуляційної станції, яка 

обслуговує підшипники барабана млина. Муфта зубчаста головного привода 

заповнюється маслом трансмісійним автотракторним. Зміна масла – раз на 6 

міс. 

Монтаж млина. Порядок монтажу визначається монтажною 

організацією спільно з представником заводу–виробника. 

У процесі виробництва монтажних і пусконалагоджувальних робіт ви-

конання технічних вимог заводу–виробника обов'язкове як для замовника, 

так і для монтажної, будівельної та пусконалагоджувальної організацій. У 

разі невиконання їх завод–виробник не несе відповідальності за працездат-

ність млина, шеф–інженер виїжджає на завод, а договір на монтаж 

розривається. 

Для правильного монтажу млина слід керуватися заводським 

маркуванням. У ході монтажу відступ від технічної документації заводу–

виробника забороняється. 

Установка фундаментних рам. Для установки фундаментних рам 

необхідно підготувати сталеві підкладки з розрахунком навантаження на них 

не більше  4 МПа. У кожному пакеті повинно бути не більше трьох підкладок 

загальною товщиною 30–50 мм, причому задирки і забоїни на них не 

допускаються. Встановлені підкладки повинні щільно прилягати до бетону 

фундаменту і до нижньої опорної поверхні фундаментних рам. Для 
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полегшення і прискорення монтажу рекомендується застосовувати клинові 

підкладки шириною 80–100 мм і довжиною, що перевищує ширину рами не 

менш ніж на 100 мм. Похил кожного клину 1: 25. 

Нижні опорні поверхні фундаментних рам перед установкою необхідно 

знежирювати. Виступи на них в місцях установки підкладок не 

допускаються. 

При установці фундаментні рами орієнтують за поздовжньою і попереч-

ною осями фундаменту. Перевіряють збіг осей отворів у фундаментних 

плитах з фактичними центрами колодязів для фундаментних болтів, а також 

збіг розмітки осей симетрії на плитах з осями симетрії на фундаменті. 

Встановлення та вивірка фундаментних рам здійснюються після вивірки 

горизонтальності цапф барабана в зборі з футеровкою та зубчатим вінцем. 

Після установки і перевірки млина, закріплення рам фундаментними 

болтами будівельна організація повинна зробити підливку фундаментних рам 

бетонною сумішшю. Перед підливою підкладки в кожному пакеті необхідно 

прихопити електрозварюванням. У процесі підливки бетон не повинен 

потрапляти в анкерні колодязі. Для цього анкерні болти біля виходу з 

колодязів необхідно щільно обмотати кабельним обплетенням або 

азбестовим шнуром, потім колодязь залити кабельною мастикою. 

При підливці необхідно дотримуватися таких умов: поверхні, що 

підливаються добре очистити від сміття, масляних плям і промити водою, 

фракція щебеню в підливному бетоні не повинна перевищувати 15 мм, 

підливу виробляти без перерви і закінчити до початку схоплювання бетону. 

Особливу увагу слід звертати на те, щоб простір під фундаментними рамами 

ретельно заповнювалося бетоном. Бетонну суміш необхідно проштовхувати 

під рами та ущільнювати за допомогою металевих штирів, вібраторів і інших 

пристосувань. Час витримки бетону встановлюється організацією, що 

виконує підливу. 

Підливу необхідно виконувати строго за технологією будівельної 

організації та СНиП. Після набору міцності бетону підливки не менше 70% 

слід провести остаточне затягування болтів. 

Монтаж барабана і підшипників. Барабан млина надходить на 

монтажний майданчик у розібраному вигляді. Корпус барабана, що 

складається з двох половин, необхідно монтувати на двох опорах 

пристосування для підйому барабана, попередньо встановлених на 

фундаменті на чотирьох гідравлічних домкратах. Опори застосовуються для 

зручності монтажу: в процесі експлуатації вони використовуються при 

ремонті. На опори спочатку встановлюють одну половину корпусу барабана, 

на яку за допомогою крана накладають другу половину. Обидві половини 

кріпляться болтами. 

На встановлені фундаментні рами монтуються опорні плити, потім 

корпуси підшипників. Болти, що кріплять опорні плити, залишають 

незатягнутими. Перед установкою корпусів підшипників перевіряється 

пришабрування їх сферичних поверхонь по фарбі, після чого останні рясно 
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змащуються жировим солідолом УС–1 або УС–2. Ступінь прилягання 

сферичної поверхні корпусу підшипника до сферичної поверхні опорної 

плити і бабітової заливки до цапф барабана повинна відповідати спеціальним 

нормам. У разі відхилень пришаброваних поверхонь від норми, які можуть 

виникнути в результаті транспортування і зберігання, ці поверхні необхідно 

знову пришабрувати на монтажі силами і засобами замовника. Ступінь 

прилягання поверхні бабітової заливки підшипників до цапф перевіряють 

методом прокручування барабана від допоміжного привода. 

Потім до корпусу барабана кріпляться завантажувальна та 

розвантажувальна цапфи. Контрольні риски осі х на корпусі барабана і 

цапфах повинні збігатися. Затягування болтів, що кріплять цапфи до корпусу 

барабана, проводиться відповідно до інструкції. Ступінь прилягання цапф до 

корпусу барабана має відповідати нормам. 

Зібраний барабан за допомогою домкратів обережно опускається на 

підшипники, при цьому перевищення однієї цапфи над іншою більше 2 мм не 

допускається. Поєднання осі барабана з віссю підшипників забезпечується 

переміщенням в потрібну сторону опорних плит за допомогою віджимних 

болтів. 

Зазор між опорними буртами розвантажувальної цапфи і бічними 

поверхнями опорно–упорного підшипника не повинен перевищувати зазор, 

вказаний в інструкції. 

На підшипники барабана встановлюються кришки. Для зручності 

складання на кожному фланцевому з'єднанні кришок встановлено по два 

контрольних штифта. 

Після видалення з корпусу барабана всіх розпірок зварюються монтажні 

шви барабана та його корпус зсередини і зовні згідно з кресленнями та 

інструкції заводу. 

На фланець розвантажувальної цапфи встановлюється зубчастий вінець, 

при цьому перевіряється густина прилягання стикових поверхонь у 

площинах рознімання вінця. Допустимий зазор (місцевий) не повинен бути 

більше зазначеного в інструкції. При установці вінця необхідно керуватися 

заводським маркуванням. 

Футерування барабана доцільно виконувати у такій послідовності: 

підігнати, пробити отвори і наклеїти гумові пластини на мастику УМЗ–5, 

підігріту до 50о С (мастика наноситься шаром до 22 мм на очищену від пилу 

внутрішню поверхню корпусу барабана; стики прокладок повинні бути 

розташовані таким чином, щоб запобігти циркуляції пульпи); укласти на 

циліндричній частині барабана футеровку і ліфтери; встановити втулки 

порожнистих цапф (при цьому контрольні риски осі х на втулках і цапфах 

повинні співпадати); укласти торцеву футеровку, ліфтери та решітки. Подача 

футеровок у барабан здійснюється через люки за допомогою крана або через 

завантажувальну втулку за допомогою спеціального пристрою для 

механізації. При необхідності футеровка, решітка, ліфтери підганяються 

шляхом вогневої різки силами і засобами замовника. 
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Після закінчення футеровки барабана перевіряються радіальне і торцеве 

биття цапф і зубчастого вінця, які не повинні бути більше величин, 

зазначених у кресленнях. Після монтажу корпусу барабана захвати на 

обичайці зрізають, місця різання ретельно зачищають врівень з основним 

металом. 

Монтаж приводної шестірні. Перед установкою приводної шестерні на 

фундамент необхідно перевірити наявність зазору 20 мм між стінками 

корпусу та рами привода. При його відсутності слід змістити корпус на рамі 

привода в бік барабана. Зазор 20 мм забезпечує регулювання бічного і 

радіального зазорів між зубами шестерні і вінця, витяг валу з шестернею з 

корпусу, установку його в корпус, витяг корпусу підшипників у зборі з валом 

і кришками підшипників з рами привода, установку корпусу підшипників у 

зборі з валом і кришками підшипників на раму привода. При установці 

шестерні необхідно притискати лебідкою або таллю до вінця і котити по 

ньому до посадки на місце.  

При заливанні рами привода бетонним розчином необхідно запобігати 

потраплянню бетонного розчину і сміття у простір між корпусом і рамою. За 

необхідності повинна бути передбачена можливість переміщення корпусу по 

рамі. Після установки приводної шестерні в зазори вставляються дерев'яні 

клини. 

Для того щоб витягти шестерню будь–яким із зазначених способів, 

корпус від барабана необхідно зрушити віджимними болтами на величину 

зазору, потім обережно підняти за вал і при необхідності одночасно котити 

шестерню по вінця. Притиск шестерні до вінця забезпечується власною 

вагою шестерні. 

Приводна шестірня встановлюється по зубчастому вінці наступним 

чином: зубчастий вінець поділяється на 12 рівних частин так, щоб роз'єми 

половинок знаходилися в середині частин; в 12 точках заміряються радіальні 

і бічні биття зубчастого вінця, по точці максимального радіального биття 

вінця встановлюється радіальний зазор у передачі, що дорівнює 5 мм; бічні 

зазори з притиснутою боку повинні бути відсутні, а з протилежного боку в 

залежності від величини радіального зазору – бути в межах допустимих 

величин. Прилягання зубів вінця і приводної шестерні (пляма контакту) 

повинно відповідати нормам, зазначеним у інструкції. 

Після вивірки і закріплення установки приводної шестерні проводиться 

заливка рами привода бетонним розчином, як зазначено вище, потім 

встановлюється кожух зубчастого вінця. 

Монтаж електродвигуна. Втулка на вал електродвигуна напресовується 

при монтажі. Електродвигун необхідно встановити на фундамент. При цьому 

після центрування повинна витримуватися співвісність валів електродвигуна, 

редукторів і приводної шестерні. Допустима неспіввісність валів, що 

з’єднуються – не більше 0,2 мм. 

Після напресування втулки на вал електродвигуна торець валу ретельно 

зашпаровується (використовується епоксидна шпаклівка з наповнювачем – 
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азбестом, портландцементом або маршалітом). Після установки й вивірки 

електродвигуна на фундаменті його рами заливаються бетонним розчином. 

Потім після перевірки та огляду згідно з інструкцією з монтажу та 

експлуатації електродвигун включається під напругою, перевіряється 

правильність напрямку обертання вала; втулки, насаджені на кінці валів 

електродвигуна і редуктора, з'єднуються з обоймами муфти. 

Монтаж завантажувального пристрою. Монтаж завантажувального 

пристрою можна розпочати після закінчення установки барабана млина. Для 

цього у відповідних місцях насипається щебінь, на який укладаються шпали з 

рейками, встановлюються рами для кріплення завантажувального пристрою. 

Після установки, вивірки, закріплення рейок і рам завантажувальний 

пристрій за допомогою ручного привода встановлюється в робоче 

положення. Перевіряється зазор у сполученні патрубка завантажувального 

пристрою і завантажувальної втулки барабана (не менше 10 мм). 

Включається механічний привод, завантажувальний пристрій відсувається 

від млина, потім знову по рейках встановлюється в робоче положення. 

Переконавшись, що зазор у сполученні не змінився, проводиться заливка рам 

шпал і рейок бетонним розчином.  

Монтаж редуктора Ц2ш–1250 проводиться у відповідності з паспортом 

редуктора. 

Монтаж допоміжного привода. Допоміжний привод, що складається з 

електродвигуна і редуктора, монтується на спеціальній рамі з боку, 

протилежного головному електродвигуну. 

Редуктор допоміжного привода прицентровувається до редуктора 

головного привода і з'єднується з ним кулачковою муфтою. Допуски 

радіальних зміщень і перекосів валів вказані в паспорті допоміжного 

редуктора 5Бу134–ОПС. Електродвигун і редуктор допоміжного привода 

з'єднуються пружною втулочно–пальцевою муфтою. При складанні та 

встановленні привода необхідно перевіряти роботу механізму включення 

кулачкової муфти. 

Центрування валів. Центрування слід проводити центрувальними 

скобами, що встановлюються так, щоб при обертанні одного валу щодо 

іншого вони не зачіпали один одного, а вимірюваний зазор між ними був у 

межах 0,5–1,0 мм. Необхідно, щоб скоби були надійно закріплені на втулках, 

мали достатню жорсткість і не пружинили при замірах. Радіальні і торцеві 

зазори заміряються щупом або індикатором. 

Центрування проводять в наступному порядку. При суміщених 

монтажних мітках втулок скоба ставиться у вертикальне нульове положення. 

Потім для запису замірів радіальних і торцевих зазорів у положеннях 0, 90, 

180, 270 °, а також результуючих даних готується схема з п'яти кіл. Всередині 

кола заносяться торцеві зазори, поза нею – радіальні. 

Торцеві зазори в нульовому положенні заміряються у чотирьох точках 

(зверху, знизу, праворуч, ліворуч), а радіальний зазор по скобі – зверху. 

Результати вимірів заносяться в коло при положенні 0°. Якщо замір 
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торцевого зазору в нижній точці зробити неможливо, то його величину 

приймають рівній сумі бічних зазорів мінус величина верхнього зазору, а 

потім, повертаючи одночасно вали послідовно до положень 90, 180, 270 °, 

вимірюють торцеві та радіальні зазори в кожному положенні. 

Для контролю правильності вимірів після чотирьох вимірів вали слід 

встановити в первинне положення (0°). Результати повинні збігатися з 

початковими. 

Дані вимірювань торцевих зазорів, дані отримані в кожній однаково 

розташованій точці на втулці, підсумовують, визначають середню величину 

поділяючи на число вимірювань. Це і є результуючим записом центрування 

по торцю. 

Заміри вважаються правильними, якщо сума верхніх і нижніх вимірів 

дорівнює сумі бічних (як по торцю, так і по колу). 

Різниця сум протилежних зазорів допускається не більше 0,02 мм. При 

більших різницях необхідно знайти і усунути причину неточності вимірів та 

повторити виміри торцевих і радіальних зазорів у всіх положеннях. 

Центрування вважається задовільним, якщо різниця протилежних 

зазорів по колу і по торцю не перевищує 0,1 мм. У разі незадовільних 

результатів центрування необхідно перемістити прицентрований вузол в 

горизонтальній або вертикальній площині та всі операції по центруванню 

провести заново.  

Підготовка до пуску і холоста обкатка. Після закінчення монтажу 

проводиться холоста обкатка млина, при цьому необхідно заздалегідь 

перевірити стан кріплення ліфтерів, футеровок і решіток, переконатися у 

відсутності сторонніх предметів у кожусі зубчастого вінця, зубах вінця і 

приводної шестерні, роз'єднати зубчасту муфту, що з'єднує вал 

електродвигуна з валом редуктора, на повільних обертах за допомогою 

допоміжного привода провернути барабан, проконтролювати поверхні 

прилягання зубів зубчастого вінця і шестерні по всій спряженій довжині. 

Після перевірки та огляду млина допоміжний привод відключається, 

включається електродвигун головного привода і перевіряється правильність 

напрямку обертання вала. Потім вал електродвигуна з'єднується з валом 

редуктора за допомогою зубчастої муфти, включаються в роботу система 

змащення млина. Після перевірки готовності та усунення всіх виявлених 

дефектів проводиться обкатка млина на холостому ходу при подачі води і 

робочій частоті обертання барабана протягом 8 год. 

При обкатці млина необхідно стежити за плавністю роботи привода, 

температурою масла, роботою мастильної системи. Виявлені несправності 

усунути в процесі обкатки. Переконавшись у справній роботі млина, обкатка 

її припиняється і проводиться ревізія кріпильних деталей. 

Обкатка млина під навантаженням. Контрольне випробування млина 

проводиться під навантаженням з подачею в нього подрібнюваного продукту 

з водою протягом 72 годин безперервно, з короткочасними зупинками для 

огляду механізмів. 
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При контрольних випробуваннях необхідно керуватися наступними 

вимогами: перевіряти правильність монтажу, відсутність протікання через 

отвори для болтів кріплення броньових плит, через кришки люків і 

ущільнення, плавність роботи зубчастої передачі та з'єднувальних муфт, 

температуру нагрівання підшипників барабана (не повинна перевищувати 60° 

С). Слід перевіряти роботу допоміжного привода шляхом обертання за його 

допомогою  млина на один оберт барабана в двох напрямках (в дві сторони). 

Здача в експлуатацію змонтованого млина. Млин, що безперебійно і 

надійно пропрацював при контрольних випробуваннях протягом 72 год., 

вважається прийнятим в експлуатацію. При цьому повинен бути складений 

приймально–здавальний акт, що підписується замовником і представником 

заводу–виробника. 

Млин, не прийнятий замовником за актом, не може бути допущений до 

експлуатації без дозволу заводу–виробника. В іншому випадку млин 

вважається остаточно прийнятим замовником і завод–виробник звільняється 

від усіх гарантій по роботі млина. 

Технічне обслуговування. Роботу млина повинен контролювати 

обслуговуючий персонал. Необхідно стежити за станом підшипників 

барабана, перевіряти подачу масла. Масло через бризкало має рівномірно 

потрапляти на всю робочу поверхню цапф, а також на упорні бурти 

розвантажувальної цапфи. Знос бабіту на торцях корпусу опорно–упорного 

підшипника допускається не більше 5 мм і підлягає перевірці після 24 міс. 

експлуатації. Слід контролювати наявність достатньої кількості мастила в 

підшипниках приводної шестерні. У разі забруднення мастило необхідно 

змінити, а деталі виробів промити гасом. 

При роботі млина зсув корпусу підшипників по сфері щодо опорної 

плити як у поперечному, так і в поздовжньому напрямку допускається не 

більше 1,5 мм від цього номінального розташування. 

Сферичні поверхні корпусів підшипників, підшипники приводної 

шестерні періодично (не рідше одного разу на місяць) повинні змазуватися 

жировим солідолом УС–1 або УС–2 за допомогою ручного шприца через 

отвори і опорні плиті підшипників барабана і в кришках підшипників 

приводної шестерні. Нагрівання підшипників барабана вище 60° С свідчить 

про надмірне навантаження і може спричинити розплавлення бабіту. 

Привод млина повинен працювати м'яко, без стукоту і вібрацій. У 

процесі експлуатації млина не допускається ослаблення затяжки болтів, що 

кріплять ліфтери, футеровку і грати, знос футерувальних плит до повного їх 

випадання (може призвести до пошкодження і швидкого зносу корпусу 

барабана), потрапляння пульпи на зубчастий вінець, підтікання масла на 

фундамент. В випадку попадання пульпи на зубчастий вінець завод–

виробник звільняється від гарантій по терміну служби зубчастого вінця і 

приводної шестерні. Пролита олія повинна бути негайно видалена. 

Незалежно від стану млина всі його робочі частини та механізми повинні 

ретельно обстежуватися не рідше 3–4 разів на рік, а в перші 6 місяців роботи 
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після пуску – не рідше одного разу на місяць. Затягування болтів 

перевіряється щотижня. При обтягуванні болтів фланцевого з'єднання 

корпусу барабана з цапфами слід керуватися інструкцією, дефекти і 

неполадки в роботі повинні негайно усуватися. 

Перед пуском млина центр ваги рудного завантаження може займати 

положення, несприятливе для пуску млина. У цьому випадку рекомендується 

допоміжним приводом провернути барабан у зворотному напрямку на 

величину дуги по зовнішній поверхні барабана, що дорівнює 3 м. Виконання 

цієї операції дозволить змістити центр ваги рудного завантаження від осі 

барабана в протилежну сторону установки приводної шестерні і тим самим 

полегшити пуск млина від основного електродвигуна (табл. 3). 

При ремонтних роботах переставляти барабан млина з одного робочого 

місця на інше не рекомендується. У разі неможливості ремонту на місці 

установки дозволяється переставляти барабан при дотриманні наступних 

технічних вимог: разом з барабаном і зубчастим вінцем слід переставити, і 

підшипники з опорними плитами; виставити підшипники на новому 

робочому місці з дотриманням вимог інструкції «Монтаж барабана і 

підшипників»; видалити задирки, напливи та інші нерівності на зубах 

шестерні та зубчастого вінця напилком або шліфувальною машинкою, а 

також прочистити западини зубів до основного металу. 

Регулювання зубчастого зачепленні «шестерня – вінець» незалежно від 

зносу зубів проводиться відповідно до вимог інструкції. Радіальний зазор в 

зачепленні регулюється пересуванням опорних плит підшипників спеціально 

передбаченими для цієї мети віджимними болтами. 

 

Таблиця 3. Характерні несправності млинів і методи їх усунення 

Характер 

несправності 

Ймовірна причина Метод усунення 

Вібрація 

електродвигуна 

Перевантаження при пуску від 

злежалого в барабані 

матеріалу. 

Розплавлювання вальниць 

барабана млина 

Прокрутка млина на малих 

обертах 

 

Заміна корпусу вальниці 

Стук у корпусі 

барабана 

Попадання металічних 

предметів 

Зупинка млина, видалення 

сторонніх предметів 

Стук у зубчастій 

передачі 

Порушення зачеплення 

внаслідок зносу зубів 

Знос вальниці барабана 

Ослаблення кріплення 

установки до фундаменту 

Заміна шестерні 

 

Заміна вальниці 

Затягування 

фундаментних болтів  

Перегрів 

підшипників 

барабана 

Попадання сміття в масло, 

недостатня кількість мастила 

на підшипниках 

Заміна масла, промивка 

підшипників гасом, 

збільшення подачі масла 

Стукіт зубчастої 

муфти 

Утворення зазору між 

напівмуфтами, ослаблення 

Розбирання муфти, 

усунення несправності або 
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шпонок, порушення центровки 

валів, спрацьованість зубів 

заміна деталі 

Потрапляння 

води під футе-

ровку і ліфтери 

Розрив болтів кріплення, ос-

лаблення їх затяжки, знос 

ущільнювальних шайб 

Заміна зруйнованих бол-

тів, підтяжка болтів, 

заміна ущільнюючих 

шайб 

Масло тече з 

підшипників 

 

Несправність ущільнення, 

закриті вентилі на зливному 

трубопроводі, засмічення 

зливної труби, подача зайвої 

кількості масла 

Виправлення або заміна 

ущільнень, відкриття  

вентилів, прочистка і 

регулювання подачі 

масла 

Оплавлювання  

підшипника 

барабану 

Припинення подачі масла на 

цапфу 

Негайна зупинка млина; 

промивка і зачистка під-

шипника, зміна масла; 

зачистка підшипника і 

цапфи, відновлення ба-

бітової заливки корпуса 

підшипника, ретельна 

пришабровка її поверхні  

Нагрів 

підшипників 

редуктора 

Пошкодження підшипників, 

припинення подачі на них 

мастила 

Заміна підшипників, 

регулювання подачі 

мастила 

Підвищений шум 

в зубчастих 

передачах 

редуктора 

Знос або викришування зубів Заміна зубчастих пар 

Вібрація 

редуктора 

Знос підшипників редуктора 

Порушення центрування ре-

дуктора з млином і електро-

двигуном 

Заміна підшипників 

Відновлення центрування 

Протікання масла 

через роз’єм 

редуктора 

Підвищення тиску парів 

масла 

Засмічення душників 

Прочистка душників 

 

3. Млин ММС–90–30А 

 

Млин ММС–90–30А призначений для мокрого самоподрібнення руд 

чорних і кольорових металів, а також інших матеріалів, при якому в якості 

помельних тіл використовуються великі шматки того ж матеріалу (рис. 15). 

Робота млина здійснюється при безперервній подачі в порожнину 

барабана, що обертається шматків руди різних розмірів і води. Матеріал, що 

надійшов у барабан, захоплюється ліфтерами і піднімається вгору до тих пір, 

поки радіальна складова сили тяжіння не перевищить відцентрову силу, після 

чого шматки послідовно скочуються вниз. Таким чином, встановлюється 
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постійне перемішування матеріалу, під час якого відбувається його 

подрібнення шляхом розколювання, роздавлювання і стирання. 
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Подрібнений матеріал, крупність якого стає менше щілини 

завантажувальної решітки, разом з водою проходить через щілини і 

вивантажується з млина спеціальними підйомниками підрешітної футеровки. 

Перший дослідно–промисловий зразок млина самоподрібнення діаметром 9 

м (МБ–90–30) був виготовлений на СТЗ у 1969 р. 

Млин має такі складові частини: барабан, підшипник опорний, підшип-

ник опорно–упорний, завантажувальний пристрій, приводна шестерня, муфта 

МЗП19, стопорний пристрій, пристосування для підйому барабана, 

пристосування для повороту завантажувального пристрою, система мастила 

млина, система мастила електродвигуна, гідропривод стопорного пристрою, 

розводка трубопроводів на млині, електрообладнання. 

 

Технічна характеристика 

Внутрішній діаметр циліндричної частини барабана 

(без футеровок), мм  

Внутрішня довжина циліндричної частини барабана 

(без футеровок), мм  

Об'єм робочої камери барабана (до решітки), м3  

 Продуктивність млина *, т / год  

Частота обертання барабана, хв–1  

Крупність завантажуваного матеріалу, мм  

 Розрахункова максимальна споживана потужність, 

кВт  

Відкрита зубчаста передача:  

модуль нормальний, мм   

кут нахилу зубів, град   

число зубів вінця, шт.   

число зубів шестерні, шт,   

передавальне число  

Електродвигун привода:  

тип  

потужність, кВт  

напруга, В  

частота обертання, хв–1  

Габарити млини, мм:  

довжина  

ширина  

висота  

Маса млина без електроустаткування і 

пристосувань, кг  

9100 

 

3000 

 

160 

300 

11,1 

400 

3500 

 

 

28 

6,26 

284 

42 

6,76 

 

СДМЗ–2–24–55–80 

4000 

6000 

75 

 

26000 

15000 

11000 

 

700000 
 

* Продуктивність млина визначається при експлуатації і залежить від крупності 

вихідного живлення та кінцевого продукту, фізичних властивостей руди, густини 

пульпи та інших факторів.  
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Барабан. Корпус барабана зварний, розділений поперечними 

діаметральними площинами на чотири симетричні частини, що спершу 

з'єднані між собою болтами і потім зварені при монтажі.  

Цапфи (завантажувальна і розвантажувальна) являють собою монолітні 

сталеві виливки, кріпляться до корпусу барабана фланцевим болтовим  

з'єднанням. Болти спеціальної конструкції виготовляються з легованої сталі.  

Втулка завантажувальної цапфи має спіралі, що сприяють приско-

ренню живлення млина, а втулка розвантажувальної цапфи – спіралі, що 

сприяють розвантаженню пульпи. Вхідний кінець розвантажувальної втулки 

введений всередину барабана і являє собою приймальну частину з ребрами, 

розташованими в такому порядку, що разом з підґратною футеровкою, 

виконують також роль підйомників, спрямовують потік пульпи в 

розвантажувальну цапфу.  

Внутрішні поверхні барабана мають змінне облицювання, що скла-

дається з футеровок, ліфтерів і решіток (ґраток). Кріплення футеровок і 

ліфтерів здійснюється болтами з потайними головками. Для ущільнення 

отворів під болти застосовують кільця з технічної гуми, а також спеціальні 

шайби. Для запобігання абразивного зносу внутрішньої поверхні барабана  і 

зменшення шуму під футерування укладається листова гума.  

У розвантажувальну частину входять також решітки (ґрати), ліфтери і 

підґратові футерування–елеватори. Радіальні стики решіток мають похилі 

скоси для сполучення з ліфтерами, що забезпечують кріплення решіток і 

виконують роль відбивачів. Щілина в решітці клиноподібної форми. 

Підґратове футерування (розвантажувальні елеватори) крім захисної 

ролі забезпечує вивантаження з млина подрібненого матеріалу безперервним 

потоком. Ці футерування мають ребра, які утворюють кишені, що 

перешкоджають поверненню пульпи в барабан.  

Корінні підшипники. Опорами обертового барабана служать два ко-

рінних підшипника (вальниці). Підшипник, розташований біля зубчастого 

вінця, сприймає не тільки радіальні, але і осьові навантаження, завдяки 

наявності упорних буртів на цапфі розвантажувальної частини. Інший 

підшипник сприймає тільки радіальні навантаження. Обидва підшипника 

містять сталеві знімні вкладиші, які мають бабітові заливку; вкладиші 

встановлюються в чавунні корпуси.  

Сферична поверхня нижньої опорної частини корпусів підшипників 

дозволяє компенсувати неточності монтажу і рівномірно розподіляти 

навантаження на робочу поверхню підшипників. Змащується вона мастилом 

УС–1 за допомогою ручного шприца, для чого на сферичній поверхні 

опорних плит передбачені канали для підведення мастила.  

У бабітовій заливці підшипників і в корпусах є кишені з отворами для 

підведення мастила під тиском від спеціальної насосної установки. В 

корпусах підшипників є канали для відводу відпрацьованого масла.  

Вкладиші підшипників виконані з кутом охоплення 120º кріпляться до 

корпусів за допомогою клинів. Роз'єм кришок підшипників виконаний по 
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осьовій лінії. Кришки кріпляться до корпусів підшипників через проміжні 

підставки. Для спостереження за надходженням масла на кришці підшипника 

встановлений ліхтар з підсвічуванням.  

Контроль подачі мастила ведеться за допомогою приладів. Для 

контролю температури в корпусі кожного підшипника розміщені два 

термометра опору. Ущільнення підшипників повстяні. Для скидання масла 

цапфи мають маслоскидні гребінці.  

Завантажувальний пристрій. Подача руди в млин здійснюється через 

завантажувальний пристрій – патрубок зварної конструкції. Для забезпечення 

вільного доступу всередину млина застосовується пересувний завантажу-

вальний пристрій. Привод здійснюється від мотор–редуктора через 

черв'ячний редуктор, в якому передбачений ручний привод за допомогою 

спеціальної рукоятки. 

Для запобігання від зносу патрубок всередині облицьований 

броньованими листами. Вихідна частина патрубка знімна.  

Привод. Призначений для обертання барабана з робочою частотою під 

навантаженням, а також для повільного повороту і гальмування барабана при 

виконанні ремонтних робіт. Ця операція здійснюється головним 

електродвигуном із застосуванням групового перетворювача частоти (може 

застосовуватися також спеціальний допоміжний привод). Привод млина 

складається з циліндричного косозубого вінця, змонтованого на фланці 

розвантажувальної цапфи; приводної шестерні, напресованої на вал і 

встановленої на роликових сферичних підшипниках; проміжного вала з 

муфтами, що з'єднують вал приводної шестерні з валом синхронного 

електродвигуна. Кінці вала приводної шестерні мають вихід на обидві 

сторони. З боку, протилежного електродвигуну, на вал насаджується зірочка 

стопорного пристрою. Зубчастий вінець, приводна шестерня, проміжний вал 

з муфтами, зірочка стопорного пристрою мають огородження.  

Стопорний пристрій. Застосовується для стопоріння барабана млина 

із завантаженням при проведенні ремонтних робіт. Складається з корпуса, 

двох гідравлічних циліндрів, двох важелів з тягами, зірочки, чотирьох 

кінцевих вимикачів та насосної установки. 

Стопоріння здійснюється двома важелями, замикаючими вал приводної 

шестерні через уступи в зірочці, в такій послідовності: електродвигун 

головного привода вручну включається в режим гальмування; вручну 

включається електродвигун насоса; після підходу стопорних зубів з 

радіальним зазором 3–5 мм до западини зірочки (обидва поршня в цей час 

знаходяться в циліндрах в крайніх положеннях) головний електродвигун і 

електродвигун насоса автоматично відключаються.  

Зняття стопора здійснюється після закінчення ремонтних або монтаж-

них робіт таким чином: електродвигун головного привода вручну включа-

ється в режим гальмування; вручну включається електродвигун насоса; сто-

порні зуби відходять від зірочки у вихідні положення; для роботи на повіль-

них або робочих частотах обертання включається головний електродвигун.  
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Пристосування для підйому барабана. Служить для підйому 

барабана млина з рудним завантаженням при виконанні ремонтних робіт 

(заміні корпусів або вкладишів підшипників). Складається з двох опор 

звареної конструкції, чотирьох гідравлічних домкратів вантажопідйомністю 

по 300 т кожен і насосної установки.  

При підйомі одночасно повинні працювати тільки два домкрата: спо-

чатку два домкрата, розташовані з боку розвантаження; після підйому бара-

бана на 5–7 мм поршні домкратів фіксуються стопорними гайками; потім 

працюють домкрати, розташовані з боку завантаження; після підйому бара-

бана на 5–7 мм поршні домкратів також фіксуються стопорними гайками: 

далі знову працює перша пара домкратів до досягнення необхідної висоти 

підйому барабана. Черговість роботи домкратів керується вентилями 

насосної установки. Найбільша висота підйому барабана 30 мм.  

Пристосування для повороту завантажувального пристрою. При-

значене для повороту на 90° завантажувального пристрою, висунутого з зава-

нтажувальної втулки млина. Складається з поворотного круга, який оберта-

ється на підшипниках навколо центральної осі. На поворотний круг встанов-

люються рейки для пересування завантажувального пристрою. Спирається 

поворотний круг на ролики, рівномірно розташовані по колу. Поворот заван-

тажувального пристрою здійснюється вручну. Після повороту поворотний 

круг закріплюється планками, завантажувальний пристрій по рейках відкочу-

ється перпендикулярно до осі обертання млина, забезпечуючи вільний підхід 

у внутрішню порожнину барабана при проведенні ремонтних робіт.  

Система змащення. Для змащення млина застосовані два види 

змащення: рідке циркуляційне, яке забезпечує маслом корінні підшипники, 

підшипники приводної шестерні і підшипники електричних машин; густе 

автоматичне для змащення зубчастого зачеплення привода млина.  

Змащення корінних підшипників млина і підшипників приводної 

шестерні – групове на три млини від станції рідкого мастила продуктивністю 

300 л / хв. У систему змащення підшипників входять станція рідкого 

мастила, трубопровід з арматурою і контрольно–вимірювальною апаратурою.  

Для кожного підшипника встановлені вентилі, якими регулюється кіль-

кість мастила, що подається, і реле течії мастила, що контролює наявність 

масла в трубопроводі. При зменшенні кількості масла реле спрацьовує на від-

ключення електродвигуна млина. Для спостереження за подачею мастила до 

підшипників млина встановлені покажчики течії масла. Відпрацьоване масло 

зливається у відстійник по зливній магістралі самопливом з ухилом 1:40.  

Система гідропідпору. Для зниження втрат на тертя в підшипниках 

млина в момент пуску і зупинки передбачена система гідропідпору, яка 

забезпечує подачу масла під тиском у робочу зону підшипника. Система 

гідропідпору включається в роботу після пуску станції рідкого мастила.  

Масло до кишень підшипників барабана подається радіально– 

поршневими насосами типу Н–451 продуктивністю 8 л / хв і тиском 30 МП а. 

Забір масла цими насосами проводиться з нагнітального трубопроводу 
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станції рідкого мастила. Пуск і зупинка млина повинні проводитися при 

працюючій системі гідроподпору.  

Дозвіл на включення насоса системи гідроподпору дає реле течії. Пуск 

двигуна відбувається автоматично по досягненні необхідного тиску в 

кишенях підшипників. Гідропідпір здійснюється по досягненні барабаном 

млина розрахункового числа обертів. Інтервал часу, необхідний для цього 

встановлюється в процесі експлуатації.  

Змащення підшипників електричних машин здійснюється від 

станції рідкого мастила продуктивністю 35 л/хв. В систему змащення входять 

станція рідкого мастила і трубопровід. Система густого автоматичного 

змащення забезпечує мастило зубчастого зачеплення привода млина від 

установки станції густого мастила 060–П–1–1. В систему змащення входять 

установка станції густого мастила, чотириходові розподільники РЧЕ–П, 

форсунки, які розпилюють мастило за допомогою повітря, мастилопровід і 

контрольно–вимірювальні прилади.  

Станція працює на одну магістраль; отвір для іншої магістралі 

заглушується пробкою. Підвід густого змазування до форсунок здійснюється 

через чотириходові розподільники РЧЕ–П. При включенні двигуна станції 

густого мастила графітне мастило насосом нагнітається в трубопровід.  

По досягненні тиску в системі приблизно 3–4 МПа електроконтактний 

манометр, встановлений на центральній магістралі, дає дозвіл на 

переміщення золотника розподільника РЧЕ–П. Величина тиску уточнюється 

при пусконалагоджувальних роботах.  

Тривалість розпилення форсункою 20–30 с. Повторне включення в 

роботу – через 1,5–2,0 год. В процесі експлуатації цей час необхідно 

уточнити. Тиск повітря в мережі має бути не менше 0,5 МПа.  

Електрообладнання. Електричне обладнання млина ММС–90–30А за-

безпечує автоматизований пуск, контроль його роботи, зупинку та 

управління у процесі ремонтних робіт.  

Система електрообладнання складається з наступних основних вузлів: 

головного привода; стопорного пристрою; станції рідкого мастила; станції 

густого мастила; завантажувального пристрою; установки для підйому 

барабана; контролю температури підшипників млина; гідропідпору 

підшипників млина; контролю температури масла станцій рідкого мастила. 

Детальний опис роботи електричних схем і технічні характеристики 

електрообладнання викладені у відповідних технічних описах. Крім того, в 

систему електрообладнання входить груповий перетворювач частоти, 

призначений для управління головним двигуном при ремонтах млина. 

Порядок монтажу, характерні несправності і технічне обслуговування млина 

ММС–90–30А аналогічні млину ММС–70–23.  

 

4. Млин ММС–70–60 

Млин ММС–70–60 призначений для мокрого самоподрібнення в одну 

стадію різних руд, де в якості помельних тіл використовуються великі 
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шматки тієї ж руди. Млин працює при безперервній подачі в порожнину 

обертового барабана шматків руди різних розмірів і води. 

Матеріал, що надійшов в барабан, захоплюється ліфтерами і підніма-

ється вгору до тих пір, поки радіальна складова сили тяжіння не перевищить 

відцентрову силу, після чого шматки послідовно скочуються і падають вниз.  

Таким чином, встановлюється постійне перемішування матеріалу, під 

час якого відбувається його подрібнення шляхом розколювання й стирання. 

Подрібнений матеріал, крупність якого стає менше розміру щілини розванта-

жувальної решітки (ґратки), разом з водою проходить через щілини і 

вивантажується з млина за допомогою підйомників підґратової футеровки.  

Млин складається з наступних основних частин: барабан в зборі; 

підшипник опорний; підшипник опорно–упорний; завантажувальний 

пристрій; установка приводної шестерні; вінець зубчастий; муфта з 

проміжним валом; установка для підйому барабана; пристосування для 

повороту завантажувального пристрою; стопорний пристрій; гідравлічні 

системи змащення млина, а також електродвигуна і перетворювача; насосна 

установка стопорного пристрою; система електроустаткування.  

 

Технічна характеристика 

Внутрішній діаметр циліндричної частини барабана 

(без футеровок), мм  

Внутрішня довжина циліндричної частини барабана 

(без футеровок), мм  

Об'єм робочої камери барабана (до решітки), м3  

Продуктивність млина, т / год  

Розрахункова максимальна споживана потужність 

млина, приведена до валу електродвигуна, кВт  

Частота обертання барабана, хв–1  

Крупність матеріалу, що завантажується в млин, мм  

Відкрита зубчаста передача:  

модуль нормальний, мм   

модуль торцевий, мм   

число зубів вінця, шт.   

число зубів шестерні, шт.   

передавальне число                                                         

Електродвигун головного привода:  

тип  

напруга, В   

потужність, кВт  

частота обертання, хв–1  

Маса млина без електроустаткування і 

пристосувань, кг  

 

 

7000 

 

6000 

200 

250 

 

3500 

9,8–11,4 

400 

 

28 

28,177 

284 

45 

6,3 

 

СДМЗ–2–24–55–80 

6000 

4000 

75 

 

700 000 
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Барабан. Складається він з наступних основних частин: корпуса, двох 

торцевих стінок з встановленими в них завантажувальної і розвантажуваль-

ної втулками, футеровок, ліфтерів і решіток.  

Корпус барабана являє собою шість зварних напівкорпусів, що 

з'єднуються за допомогою фланців. При монтажі після зварювання по 

роз'ємах фланців барабан стає нероз'ємною конструкцією. До корпусу 

барабана болтами прикріплюються порожнисті цапфи, якими він спирається 

на корінні підшипники.  

Корпус барабана і торцеві стінки захищені від зносу футеровкою і 

ліфтерами; футеровка циліндричної частини барабана двох видів – ліфтерна і 

безліфтерна, виконана без ліфтерів або зі змінною кількістю рівномірно 

розташованих рядів ліфтерів. Ліфтери розташовуються паралельно 

горизонтальній осі барабана. 

Подрібнений матеріал проходить через розвантажувальну решітку і 

потрапляє в розвантажувальну втулку. Розвантажувальні решітки виконані з 

розмірами щілин на вході 20 мм, розташованих концентрично.  

Між футеровками і стінками барабана укладаються прокладки з 

технічної листової гуми. 

 Втулка завантажувальної цапфи має спіралі, що сприяють 

прискоренню живлення млина, втулка розвантажувальної цапфи – спіралі, 

сприяють розвантаженню пульпи.  

Вхідний кінець розвантажувальної втулки введений всередину 

барабана і являє собою зварну приймальну частину з ребрами, 

розташованими в такому порядку, що разом з підрешітними футеровками, які 

виконують роль підйомників, забезпечують спрямований потік пульпи в 

розвантажувальну цапфу.  

Для розвантаження матеріалу, що знаходиться в барабані млина та ви-

даляється на час ремонту чи зміни футеровок, в корпусі барабана передбачені 

люки.  

Футеровки, решітки та ліфтери кріпляться до корпусу барабана і 

торцевих стінок болтами. Зміна ліфтерів може проводитися незалежно від 

футеровок.  

Корінні підшипники. Опорами обертового барабана служать два 

корінних підшипника з гідропідпором, який включається при пуску і зупинці 

млина. Підшипник, розташований біля зубчастого вінця, сприймає не тільки 

радіальні, але і осьові навантаження, завдяки наявності упорних буртів на 

цапфі розвантажувальної частини. Інший підшипник сприймає тільки 

радіальні навантаження.  

Нижня опорна частина підшипників має кульову поверхню, що 

дозволяє компенсувати неточності монтажу і рівномірно розподіляти 

навантаження на робочу поверхню підшипників.  

Підшипники мають сталеві знімні вкладиші з бабітовою заливкою на 

кут обхвату 120°, до яких по каналах від спеціальної насосної установки під 

тиском подається мастило. Ущільнення підшипників повстяні. 
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Завантажувальний пристрій. Подача руди в млин здійснюється через 

завантажувальний пристрій, який виконано у вигляді патрубка зварної 

конструкції, що виготовляється з листового прокату.  

Для забезпечення доступу персоналу всередину барабана через цапфи 

завантажувальний пристрій виконано пересувним на рейках з механічним і 

ручним приводом. Для запобігання зносу проточна частина облицьована 

броньовим листом.  

Привод. Призначений для обертання барабана з робочим числом 

обертів під навантаженням, повільного повороту і гальмування барабана при 

виконанні ремонтних робіт. Ці операції здійснюються головним електродви-

гуном. Складається з циліндричного косозубого вінця, змонтованого на 

фланці розвантажувальної цапфи, приводної шестерні, напресованої на вал і 

встановленої на роликових сферичних підшипниках, проміжного вала з 

муфтами, що поєднують вал приводної шестерні з валом електродвигуна.  

Кінці валу приводної шестерні мають вихід на обидві сторони. З боку, 

протилежного електродвигуну, на вал насаджується зірочка стопорного 

пристрою. Зубчастий вінець, приводна шестерня, проміжний вал з муфтами, 

зірочка стопорного пристрою мають огородження.  

Стопорний пристрій. Служить для стопоріння барабана млина із 

завантаженням при ремонтних роботах. Складається з корпуса, двох 

гідравлічних циліндрів, двох важелів з тягами, зірочками, чотирьох кінцевих 

вимикачів та насосної установки. 

Стопоріння здійснюється двома важелями, замикаючими вал приводної 

шестерні через уступи в зірочці, в такій послідовності: спочатку 

електродвигун головного привода включається вручну в режим гальмування, 

потім також вручну включається електродвигун насоса. Після підходу 

стопорних зубів з зазором 3–5 мм до западини зірочки (обидва поршня в цей 

час знаходяться в циліндрах в крайніх положеннях) головний електродвигун і 

електродвигун насоса автоматично відключаються.  

Зняття стопора здійснюється після закінчення ремонтних або монтаж-

них робіт в такій послідовності: електродвигун головного привода включа-

ється вручну в режим гальмування; потім включається електродвигун насоса 

також вручну; стопорні зуби відходять від зірочки у вихідні положення; 

включається головний електродвигун на повільну або робочу частоту 

обертання. Електричне блокування не допускає включення електродвигуна 

насоса гідропривода гальмівного пристрою. Включення електродвигуна 

насоса можливе тільки після повного гальмування і зупинки головного 

електродвигуна.  

Пристосування для підйому барабана. Служить для підйому 

барабана млина з рудним завантаженням при виконанні ремонтних робіт 

(заміні корпусів або вкладишів підшипників). Складається з двох опор 

зварної конструкції, чотирьох гідравлічних домкратів вантажопідйомністю 

по 300 т кожен і насосної установки.  
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При підйомі барабана повинні працювати одночасно тільки два 

домкрата; спочатку два домкрата, розташовані з боку розвантаження; після 

підйому барабана на 5–7 мм поршні домкратів фіксуються стопорними 

гайками, потім працюють домкрати, розташовані з боку завантаження; після 

підйому барабана на 5–7 мм поршні домкратів також фіксуються стопорними 

гайками, потім знову працює перша пара домкратів і так далі до досягнення 

необхідної висоти підйому.  

Управління черговістю роботи домкратів здійснюється вентилями, 

розташованими на насосній установці. Найбільша висота підйому барабана 

30 мм.  

Пристосування для повороту завантажувального пристрою. 

Призначено для повороту завантажувального пристрою, висунутого з 

горловини завантажувальної втулки. Складається з поворотного круга, який 

обертається на підшипниках навколо центральної осі. На поворотний круг 

встановлюються рейки для пересування завантажувального пристрою. 

Спирається поворотний круг на ролики, рівномірно розташовані по колу. 

Поворот завантажувального пристрою здійснюється вручну.  

Після повороту круг закріплюється планками, відкочується завантажу-

вальний пристрій по рейках перпендикулярно до осі обертання млина, 

забезпечуючи вільний підхід у внутрішню порожнину барабана при 

проведенні ремонтних робіт.  

Система змащування. Для змащення млина застосовані два види 

змащення: рідке циркуляційне для забезпечення маслом головних 

підшипників, підшипників приводної шестерні та електричних машин; густе 

автоматичне для подачі мастила на зубчасте зачеплення привода млина. 

Мастило головних підшипників млина і підшипників приводної шестерні 

проводиться від станції рідкого мастила продуктивністю 125 л/хв. 

У систему змащення підшипників входять станція рідкого мастила, 

трубопровід з арматурою і контрольно–вимірювальною апаратурою. Для 

кожного підшипника встановлені вентилі, якими регулюється кількість 

подаваного змащення, і реле течії, що контролює наявність струменя масла в 

трубопроводі. При протіканні достатньої кількості масла реле течії 

спрацьовує на включення головного двигуна млина. При зменшенні кількості 

мастила реле спрацьовує на відключення двигуна млина. Для спостереження 

за подачею масла до підшипників млина встановлені покажчики 

надходження масла. Відпрацьоване масло зливається у відстійник по зливній 

магістралі самопливом. Похил 1: 40.  

Система гідропідпору. Для зниження втрат на тертя в підшипниках 

млина в момент пуску і зупинки передбачена система гідропідпору. Це 

досягається за рахунок подачі масла під тиском у робочу зону підшипників. 

Включення в роботу системи гідропідпору повинно проводитися після пуску 

станції рідкого мастила. Подача масла до кишень підшипників барабана 

здійснюється насосами Н–451 продуктивністю 8 л/хв і тиском 30 МПа. 

Масло забирається цими насосами з нагнітального трубопроводу станції 
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рідкого мастила. Пуск і зупинка млина повинні проводитися при працюючій 

системі гідропідпору. Включення насоса системи гідропідпору виконується 

реле течії. Пуск головного двигуна відбувається автоматично по досягненні 

необхідного тиску в кишенях підшипників. Відключення гідропідпору 

відбувається по досягненні барабаном розрахункової частоти обертів. Час, 

необхідний для цього, встановлюється в процесі експлуатації.  

Змащування підшипників електричних машин. Здійснюється від 

станції рідкого мастила продуктивністю 35 л/хв. У систему змащування 

входять станція рідкого мастила і трубопровід.  

Змащування зубчастого зачеплення привода млина забезпечує 

установка станції густого мастила 060–П–1–1. В систему змащення входять 

власне станція густого мастила, чотириходові розподільники РЧЕ–11, 

форсунки, які розпилюють мастило за допомогою повітря, мастилопровід і 

контрольно–вимірювальні прилади. Станція працює на одну магістраль, отвір 

для іншої заглушується пробкою.  

Підвід густого змащування до форсунок здійснюється через 

розподільники РЧЕ–11. При включенні двигуна станції графітне мастило 

насосом нагнітається в трубопровід. При досягненні тиску в системі 

приблизно 3–4 МПа електроконтактний манометр, встановлений на 

центральній магістралі, спрацьовує на відключення розподільника РЧЕ–11. 

Величина тиску уточнюється при пусконалагоджувальних роботах. 

Тривалість розпилення форсункою 20–30 с. Повторне включення в роботу – 

через 1,5–2,0 год. У процесі експлуатації цей час необхідно уточнювати.  

Тиск повітря в мережі має бути не менше 0,5 МПа. Монтаж і технічне 

обслуговування млина мокрого самоподрібнення ММС–70–60 аналогічні 

умовам обслуговування млина ММС–70–23. 

 

5. Млин самоподрібнення фірми «Моргердсхаммар»1 

 

Для збагачувальної фабрики рудника Зіннгруван (Швеція) фірма 

«Моргердсхаммар» (Morgårdshammar) розробила і виготовила декілька 

млинів самоподрібнення з подовженим барабаном розміром 6,5 × 8,0 м. 

Пов'язано це з тим, що млин призначений для подрібнення в одну стадію 

важкоподріблюваних свинцево–цинкових руд родовища на півдні Швеції в 

районі оз. Веттерн. У цілому при конструюванні млина витриманий принцип, 

якого дотримуються провідні машинобудівні фірми, які виготовляють 

барабанні млини: для кожного родовища своя конструкція млина з 

максимальною уніфікацією основних вузлів [22]. Млин призначений для 

роботи з об'ємом завантаження до 40% при густині подрібнюємого 

середовища 1,9 т/м3. 

 

1 Morgardshammar Grinding Mills https://pdfcoffee.com/morgardshammar–grinding–
mills–pdf–free.html 

https://www.morgardshammar.se/
https://pdfcoffee.com/morgardshammar-grinding-mills-pdf-free.html
https://pdfcoffee.com/morgardshammar-grinding-mills-pdf-free.html
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Барабан млина виготовлений з листової сталі і складається з трьох 

частин (циліндрів), які з'єднуються між собою болтами при монтажі млина. 

Привод млина складається з двох асинхронних двигунів з контактними 

кільцями. Потужність двигунів – по 1600 кВт, частота обертання 700 хв–1, 

напруга 6000 В. Система охолодження двигунів – повітряна при потоці 

повітря 11 200 м3/год. Двигуни й пускачі до них поставляє фірма «Сіменс». 

Для зменшення частоти обертання барабана привод обладнаний 

одноступінчастою передачею з трансмісіями, що дозволяє отримати частоту 

обертання 10,1 хв–1, або 59% критичної. Всі вузли та деталі механічної 

частини привода виготовляє фірма. 

Коробки зубчастих передач змащуються за допомогою системи рідкого 

мастила. Масло надходить зі спеціальних резервуарів об'ємом 400 л, в які 

подається гвинтовими насосами. Змащення шестерні відкритої зубчастої 

передачі виконується за допомогою системи змащування. 

Завантажувальна цапфа барабана забезпечена завантажувальним 

конусом з мінімальним діаметром отвору 1850 м. Цапфа спирається на 

гідростатичну систему підшипників. 

Тиск у гідравлічній системі, достатній для утворення масляної подушки 

для підйому цапф барабана млина, створюється двома масляними насосами, 

що працюють паралельно. 

Паралельно з працюючою, встановлена запасна гідравлічна система. 

Передбачена система контролю тиску і витрати масла, а також температури 

підшипників, що автоматично відключає привод млинів при відхиленні 

одного з параметрів від нормального режиму. Масло піддається подвійній 

очистці за допомогою фільтрів по класу 25 мкм спочатку в системі 

охолодження, потім після масляних насосів. Система контролю забивання 

фільтрів пов'язана із загальною системою контролю роботи млина. 

 

 
Рис. 16. Завантажувальний пристрій млина самоподрібнення: 

1 – завантажувальний лоток (тічка), 2 – конічна завантажувальна втулка; 3 – 

зубчаста рейка, 4 – цапфа; 5 – барабан; 6 – ущільнення. 
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При порушенні подачі електроенергії до гідронасосів передбачено 

підтримання тиску масла в гідросистемі за допомогою двох акумуляторів 

тиску. 

Розвантажувальна цапфа барабана спирається на сферичний підшипник 

діаметром 1500 м (розробляє фірма СКФ). Для млинів з цапфами діаметром 

до 1800 мм фірма «Моргердсхаммар» в ряді випадків застосовує підшипники 

кочення власного виробництва. 

Завантажувальний пристрій млина складається з живильного лотка і 

конічної завантажувальної втулки (рис. 16). Для підвищення терміну служби 

лоток футерований гумою і оснащений похилими зондами для контролю 

забивання лотка. 

Завантажувальний лоток встановлений на зубчастих рейках, 

розташованих приблизно на рівні осі обертання барабана млина. Це значно 

полегшує відкатку течки при проведенні ремонтів і перефутеровки. 

Система ущільнення між течкою і цапфою складається з циліндричного 

зносостійкого кільця, привареного до лотка, і товстого гумового кільця, 

прикріпленого до цапфи. Кільце замінюється два рази на рік. Система 

ущільнення працює надійно і виключає розсип матеріалу, проливання пульпи 

у завантажувального кінця млина. 

Спочатку барабан млина був футерований гумовими ліфтерами і 

плитами типу Скега. Ліфтери застосовувалися двох типів – високі й низькі і 

встановлювалися поперемінно. Високі ліфтери мали висоту 330 мм, товщина 

гумових плит 80 мм, товщина решітки 90 мм. При зносі високих ліфтерів 

приблизно наполовину низькі ліфтери замінялися новими високими, а 

зношені високі виконували роль низьких. 

Для надійного кріплення ліфтери виготовляються з товстою гумовою 

основою під кріплення. Після 600 год. роботи контролюють ступінь затяжки 

кожного болта. 

Ряд млинів переобладнано футеровкою типу Скега. Перевагами таких 

футеровок є низька маса ліфтерів, зручний монтаж і оптимальні але 

зносостійкості контури. 

У процесі експлуатації млинів удосконалювалася конструкція їх 

решіток. Спочатку всі 24 сектора решітки були перфоровані дрібними 

отворами. Потім для виведення критичного класу почали встановлювати два 

сектори з отворами 30 × 70 мм. Далі розмір отворів у цих секторах збільшили 

до 75 × 85 мм. Це в якійсь мірі дозволило уникнути накопичення в млині 

фракції критичної крупності, сприяло швидкому розвантаженню млина і 

зниженню витрати енергії на 1 т подрібнюваного продукту. Далі логічним є 

перехід до решіток з отворами 70 × 70 мм. Правильний вибір конструкції 

решітки млина має велике значення для отримання оптимальних 

технологічних показників її роботи.  

Для класифікації продуктів зливу млин обладнаний циліндричною 

бутарою, розміром 3000 × 3400 мм. Бутара являє собою дводечний барабан-

ний грохот, футерований всередині гумою і перфорований отворами розмі-
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ром 12 × 23 мм. Внутрішня поверхня забезпечена спіраллю для прискорення 

проходження матеріалу. Спіраль також футерована гумою. При оснащенні 

бутари тільки металевими просіюючими поверхнями, інтенсивність їх зносу 

дуже висока, термін служби складає всього 400 год. чистого часу роботи. 

Проведено випробування гумових просівних поверхонь з отворами 7 × 7 мм. 

Ефективність грохочення була не нижче, ніж на металевих, а термін служби 

різко збільшився і досяг майже 3000 годин. Це свідчить про перспективність 

застосування гумових просівних поверхонь середня продуктивність млинів 

фірми «Моргердсхаммар» при одностадійному подрібненні цинкових руд 95 

т/год коливання погодинної продуктивності протягом доби склали ± 10 %. 

Середній коефіцієнт використання млинів протягом року 96,3 %. 

 

6. Млини фірми «Пікандз Мазер» 

 

Фірма «Пікандз Мазер» (Pickands Mather Group) в кінці ХХ ст.. мала 

п'ять залізорудних фабрик, на яких переробляла більше 90 млн. т сирої руди і 

виробляла понад 28 млн. т високоякісних котунів щорічно. На чотирьох 

фабриках застосовувалося мокре самоподрібнення. Концентрати 

самоподрібнення становили 60% всієї продукції фірми. Дві фабрики 

розташовані у Канаді, одна – в Австралії, одна – у США. Оскільки родовища 

сильно розрізняються за потужністю і складом руд, то й фабрики сильно 

розрізнялися за масштабами і конструкціями [23]. 

Рудник «Вобуш». «Вобуш» – перша фабрика з млинами 

самоподрібнення, побудована фірмою «Пікандз Мазер», і одна з перших в 

Північній Америці. Продуктивність збагачувальної фабрики рудника 

«Скуллі», розташованої біля м. Вобуш, 19 млн. т на рік сирої руди. Джерелом 

сировини є розташоване в південно–західному Лабрадорі кварцево–

гематитове родовище площею 14,24 км2 із запасами 400 млн. т в перерахунку 

на концентрат. В крихкій кварцево–гематитовій руді з середнім вмістом 36 % 

заліза в меншій кількості є магнетит, лімоніт і гематит. Марганець в руді 

представлений у вигляді піролюзиту, який знаходиться у вільних зернах або 

в зростках з гематитом. Основним мінералом пустої породи є кварц, 

присутній у вигляді вільних зерен у гематитовій руді. Проектна 

продуктивність фабрики 5,8 млн т/рік концентрату. У 1968 р. фабрику 

розширили до продуктивності 6 млн т/рік. У циклі подрібнення було 

встановлено шість млинів розміром 7,3 × 2,4 м. Привод кожного млина мав 

двоступеневу редукторну передачу і один асинхронний двигун потужністю 

1500 кВт і частотою обертання 900 мін.–1 (табл. 4).  

Рудник «Севідж Рівер». Наступною фабрикою з млинами 

самоподрібнення, спроектованою і контрольованою фірмою «Пікандз 

Мазер», є «Севідж Рівер» в Тасманії (Австралія). Родовище «Севідж Рівер» 

представлено магнетит–сульфідно–силікатними рудами, що 

перешаровуються з вулканічними породами і серпентинітами, залеглими в 

докембрійських сланцях. Експлуатація копальні розпочата після розробки 

https://hmong.ru/wiki/Pickands,_Mather_and_Company
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економічної та надійної системи транспортування концентратів з рудників на 

фабрику і в порт, розташований на відстані 80 км. Для транспорту 

використаний пульпопровід для залізорудної пульпи протяжністю 84 км. 

Система подрібнення адаптована до вимог пульпопроводу.  

 

Таблиця 4. Характеристика млинів самоподрібнення фірми «Пікандз Мазер» 

Характеристика «Вобуш» «Севідж 

Рівер» 

«Гріффіт» «Хіббііг 

Таконайт» 

Кількість, шт. 6 2 2 6 

Діаметр, м 7,30 9,80 9,80 11,0 

Довжина, м 2,40 3,70 3,70 4,60 

Відношення 

довжини до 

діаметра 

0,33 0,38 0,38 0,42 

Продуктивність, 

т/год 
377 341 352 406 

Витрата 

електроенергії, 

кВт ∙ год/т 

4,40 12,20 14,60 23,40 

Об'єм 

завантаження,% 
28,0 30,0 30,0 30,0 

Дійсна густина 

руди, т/м3 
3,60 3,67 3,40 3,40 

Частота 

обертання млина, 

хв.–1 

11,60 10,40 10,40 10,10 

Частота 

обертання 

критична, % 

76 76 76 76 

Розвантаження 
Через цапфу Через цапфу 

Через 

цапфу 

Через 

цапфу 

Отвори решітки, 

мм 
9,50 15,90 9,50 9,50 

Отвори для 

гальки, мм 
– – 63,50 – 

Відношення 

діаметра цапфи 

до довжини 

2159/813 2591/610 2591/610 3810/914 

Підшипники Гідродина–

мічні 

Гідроста–

тичні 

Гідроста–

тичні 

Гідродина–

мічні 

Фірма–виробник 
«Домініон» «Копперз» «Копперз» 

«Алліс–

Чалмерс» 

Привод, 

передаткове 
Одинарний Здвоєний Здвоєний Здвоєний 
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число: 

одноступінчатий  9,47 6,40 6,96 4,79 

двоступінчастий 8,28 11,12 9,83 18,42 

Зубчаста 

передача 

(діаметр), м 

6,10 7,20 7,24 11,94 

Фірма–виробник 
«Домініон» «Фолк» «Фолк» 

«Девід 

Браун» 

Двигун:     

тип 
Синхронний 

З фазним 

ротором 

З фазним 

ротором 

З фазним 

ротором 

споживана 

потужність, кВт 

1500 4476 5073 8952 

частота 

обертання, хв–1 

900 740 712 892 

охолодження Водяне Водяне Водяне Водяне 

Фірма–виробник «Канадіон» «Мітеубіці» «Канадіон» «Дженерал 

електрик» 

 

Найважливішими параметрами є крупність і гранулометричний склад 

продуктів подрібнення. 

Перша стадія подрібнення здійснюється в двох млинах повного 

самоподрібнення розміром 9,8 × 3,7 м з приводом потужністю 6100 кВт, 

друга стадія – у двох кульових млинах, що працюють в замкнутому циклі з 

грохотом для контролю крупності частинок, що диктується умовами 

нормальної роботи пульпопроводу. Крупний клас після першої стадії 

подрібнення подається на окремий грохот, потім на суху магнітну сепарацію 

для видалення з циркулюючого потоку немагнітних частинок.  

Привод. Вибір привода – важливий фактор при конструюванні та 

проектуванні млинів. Приводи з одним двигуном потужністю 1306 кВт для 

млинів діаметром 7,3 м, встановлених на фабриці «Вобуш», не викликали 

труднощів при проектуванні, хоча в той час (1963 р.) застосування 

синхронного двигуна з відносно високою частотою обертання (900 хв–1) і 

двоступеневою передачею було унікальним. Єдине ускладнення викликала 

пневматична муфта, встановлена між синхронними двигунами з низьким 

обертовим моментом і першим ступенем редуктора. Початковий вибір муфти 

забезпечував досить короткий проміжок часу прискорення між максимально 

допустимим часом, виходячи з умов термічної стійкості муфти, і мінімально 

необхідний час для запобігання перевищення відносно низького граничного 

перевантажувального моменту синхронного двигуна. За такої умови млин 

повинен повністю розвантажуватися перед зупинкою, щоб при запуску 

муфта не перегрівалася. Було вирішено збільшити її розміри і термостійкість.  

Подальші дослідження показали, що використання двигунів з 

коефіцієнтом потужності 0,8 виявилося неекономічним. Економія  



63 
 

досягається при роботі з коефіцієнтом потужності 1,0, так як споживана 

потужність збільшувалася до 1500 кВт і, отже, продуктивність млина 

підвищувалася до 377 т/год2.  

Перехід від привода 1306 кВт («Вобуш») до 4500 кВт («Севідж Рівер») 

вимагав глибокого дослідження і аналізу наступних факторів: великий пуско-

вий струм в період запуску; можливості фірми з виготовлення вузлів 

привода; розподіл навантаження при використанні для привода декількох 

двигунів; ризик при екстраполяції конструктивних факторів для нового 

обладнання.  

Після цього фірми–виробники запропонували використовувати привод 

з двома двигунами, що працюють на одну зубчасту передачу (рис. 17). Це 

викликало труднощі, пов'язані з розподілом навантаження в разі 

застосування синхронних двигунів, особливо двигунів з низьким обертовим 

моментом, що потребує установку муфт. Фірма «Пікандз Мазер» провела 

дослідження з встановлення безредукторних приводів, асинхронних двигунів 

з низьким і високим крутним моментом, з муфтами і без них, 

короткозамкнутих асинхронних двигунів з фазним ротором і різних систем 

передач–2–і 4–шестерні з двома і чотирма двигунами (рис. 18).  

Двигуни. Незважаючи на великі капітальні витрати, фірма «Пікандз 

Мазер» вибрала варіант привода з асинхронними двигунами, що мають 

фазний ротор і частоту обертання 700–900 хв–1 з використанням рідинного 

реостата3 і двох зубчастих редукторів. Така схема забезпечує: автоматичний 

розподіл навантаження при запуску і під час роботи; плавне прискорення та 

мінімальний перехідний крутний момент у передачі під час пуску; простоту і 

зручність обслуговування; високу надійність; прийнятні капітальні та 

експлуатаційні витрати.  

Враховуючи, що на фабриці встановлюється декілька ліній великого 

устаткування, позапланові простої якого призводять до великих втрат 

виробництва, першорядним фактором стає висока надійність обладнання. 

Двигуни з фазним ротором задовольняють всім зазначеним вимогам, за 

винятком капітальних витрат. Однак при запланованому терміні служби 

цього обладнання завищені капіталовкладення окупаються за рахунок 

зниження витрат на обслуговування і високого коефіцієнта використання цієї 

 

2 Коефіціє́нт поту́жності — безрозмірна фізична величина, що характеризує 

споживача змінного електричного струму з точки зору наявності в навантаженні реактив-

ної складової. Коефіцієнт потужності показує, наскільки зсувається по фазі змінний 

струм, що протікає через навантаження, щодо прикладеної до нього напруги. Чисельно 

коефіцієнт потужності дорівнює косинусу цього фазового зсуву. 
3 Рідинний реостат, являє собою бак з електролітом, в який занурюються металеві 

пластини. Забезпечується плавне регулювання. Величина опору реостата пропорційна 

відстані між пластинами і обернено пропорційна площі частини поверхні пластин, 

занурених в електроліт. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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системи привода. Важливий фактор, який необхідно враховувати, полягає в 

тому, що через додатковий період плавного пуску, забезпечуваного 

двигунами з фазним ротором, напруження в зубчастій передачі мінімальні. 

Це дало можливість проектувальникам більш точно визначити термін служби 

вузлів привода, знизити капітальні витрати.  

Зубчасті передачі. Зубчасті передачі для зазначених приводних систем 

великих млинів потребували нового підходу до проектування, монтажу та 

експлуатації.  

До 1968 р. діаметр зубчастої шестерні 7,25 м вважався максимальним 

при виготовленні обладнання з обмеженою до 3000 кВт потужністю, 

переданою шестернями. Сучасна технологія розширила ці межі до діаметра 

більше 12 м і потужності більше 5000 кВт. Для остаточного вибору вузлів 

привода було проведено всебічний аналіз приводної системи та її елементів. 

Визначено, що для млинів фабрики «Хіббінг Тако–найт» була потрібна 

установка пружної муфти між двигунами та редуктором.  

 

    
 

Рис. 17. Дводвигунний редукторний центральний привод млина 

самоподрібнення фірми «Алліс–Чалмерс»: а – загальний вигляд; б – редуктор 

зі знятою кришкою. 

Труднощі, які виникли на фабриці «Хіббінг Такопайт» при 

використанні верхніх комплектів зубчастих передач діаметром 12 м, 

викликані не недоліками їх конструкцій, а недосконалістю методів 

виготовлення.  

Сучасні стандарти на зубчасті передачі млинів, мабуть, не цілком 

задовольняють запити проектувальників і фірм–виробників такого розміру 

обладнання. Більш високі контактні напруження, швидкості ковзання та 

інерції у приводній системі вимагають більш складних конструктивних 

рішень і стандартів, ніж зубчасті передачі приводів меншої потужності.  

Дуже важливою для великих зубчастих передач є центровка. Раніше 

прийнятий метод, що забезпечує хороше статичне центрування, неприй-

нятний, оскільки контакт зубців під час роботи змінюється. Центрування 

повинне бути задовільним при повних динамічних навантаженнях. Найбільш 

прийнятною для цієї роботи виявилася інфрачервона камера, за допомогою 
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якої можна вимірювати температуру зубців шестерні при роботі з макси-

мальною швидкістю повністю завантаженого млина. Температура вимірю-

ється по всій ширині шестерні і видається градієнт, який безпосередньо 

пов'язаний з розподілом навантаження по ширині зубця, що є функцією 

центрування. При температурному градієнті до 6°С по ширині шестерні 

центровка витримується в межах 0,05 мм; при градієнті 6–11° С центровка 

порушується і потрібна її корекція. Встановлюється взаємозв'язок між 

відхиленням центрування по всій ширині зубця і температурним градієнтом, 

що необхідно для регулювання шестерні. На практиці слід перевіряти площу 

і форму контакту між зубцями шестерні та зубчастого колеса.  

 

 
Рис. 18. Привод млина, розроблений фірмою «Філадельфія» (США): 

1 – синхронні електродвигуни; 2 – зубчастий вінець, 3 – первинна передача;  

4 – муфта; 5 – торсійна балка. 

 

Крім того, через високу вартість цих великих зубчастих передач, 

елементів привода, а також непланових простоїв, фірма «Пікандз Мазер» 

розробила програму спостереження та профілактичного огляду, що 

забезпечує безперервність роботи. Кожну зміну ведуться спостереження за 

системою змащення для запобігання забивання форсунок і порушення 

розподілу масла. Щодня за допомогою строб–імпульсного світла 

перевіряються контакти зубців з метою виявлення дефектів. Зубчасті колеса 

частково очищаються кожні 6 міс., оглядаються всі зубці. Нарешті, зубчасті 

колеса повністю очищаються щорічно, кожен зубець оглядається і вибірково 

перевіряється методами неруйнівного контролю. Наприклад, методом 
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заснованим на проникності магнітних частинок, або нанесенням фарби на 

підозрілу ділянку, де можливі приховані дефекти, що призводять до 

руйнування зубців. 

Підшипники й мастило. Застосовується три різних типах систем 

корінних підшипників. Для млинів меншого розміру придатні звичайні 

одновкладишні підшипники з кутом охоплення 120° і кільцями з 

автоматичним мастилом. Однак для більш великих млинів потрібна 

установка цапф великого діаметра для підтримки великої маси млина та 

рудного завантаження. При відносно короткій цапфі тиск на одиницю 

поверхні дуже високий. Млини діаметром 9,8 м мають гідростатичні 

підшипники з бронзовими вкладишами з кутом охоплення 120°, двома 

мастильними кишенями внизу, які в основному підтримують цапфу на 

масляній планці товщиною 0,154–0,254 мм, що безперервно поповнюються 

спеціальними насосами під тиском 4000–5000 кПа. Литі сталеві цапфи з 

відносно тонкою нежорсткою стінкою зумовили необхідність зміни 

конструкції перших підшипників, щоб можна було зробити центровку 

вкладиша до цапфи в навантаженому стані та забезпечити відповідний зазор 

між цапфами і вкладишем по всій площі контакту. При такому регулюванні 

термін служби підшипників збільшується, теоретично вони не стираються, 

так як відсутній контакт між цапфою і вкладками під час роботи. 

Єдиним недоліком підшипників такого типу є необхідність 

безперервної роботи насосів під високим тиском для подачі масла в 

мастильні кишені вкладишів. Знос насоса пропорційний тиску і кількості 

домішок в маслі. Практика показала, що перші насоси виявилися 

ненадійними. Через  поломки вийшло з ладу кілька підшипників. Фірма 

«Пікандз Мазер» розробила систему фільтрації масла з використанням 

фільтрів, в яких затримуються частинки розміром 15 мкм. Це вирішило 

проблему зносу насосів, і сьогодні така конструкція застосовується для 

млинів з більшим діаметром. 

У третьому підшипнику застосовуються чотири поворотних сегмента, 

футерованих бабітом. Мастило їх гідродинамічне з гідростатичним підйомом 

при запуску і зупинці. Хоча питомий тиск відносно високий і утворений 

масляний клин має товщину лише 0,04 мм, поворотний пристрій дозволяє 

кожному сегменту точно самовстановлюватися відповідно поверхні цапфи і 

підтримувати рівномірний тиск по всій поверхні підшипників. Сегменти 

точно обертаються по центру, і це забезпечує обертання млина в двох 

напрямках. Термін служби таких підшипників тривалий. Можливість 

обертання млина у двох напрямках є додатковою перевагою привода з двома 

двигунами. При цьому, фундаменти під підшипники шестерні повинні 

проектуватися з розрахунком прийняття навантажень, спрямованих вгору. 

Додаткові витрати для забезпечення обертання млина в будь–якому 

напрямку полягають в електричному пусковому обладнанні. З механічної 

точки зору цей пристрій має кілька позитивних моментів, включаючи 
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можливість використання обох зубців передач, рівномірний знос 

підшипників і цапф. 

Недоліком двостороннього обертання є обмеження продуктивності, 

стримуваної високим рівнем пульпи у млині при установці прямосторонніх 

радіальних ліфтерів, які менш ефективні, але необхідні для двостороннього 

обертання.  

 

7. Великогабаритні млини фірми «Алліс–Чалмерс» 

 

Протягом ряду років в гірничодобувній промисловості ведеться 

безперервний пошук можливостей зменшення капітальних витрат на 

спорудження нових підприємств, підвищення продуктивності праці і 

збільшення прибутків. Одним із шляхів досягнення цих цілей є встановлення 

більш потужного устаткування для видобутку і переробки руди [12]. 

Сучасне високопродуктивне обладнання для подрібнення руди, що 

випускається фірмою «Алліс–Чалмерс створене на основі всебічних 

досліджень, що призвели до зміни розрахункових формул відповідно до 

результатів виробничих випробувань: урахування вимог нової технології, яка 

передбачає використання нових матеріалів; здійснення програми 

випробувань, що включає випробування на моделі, а також випробування 

промислової установки на заводі–виробнику та на підприємстві–споживачу у 

виробничих умовах. Все це дозволило створити високоякісне обладнання. 

За останні 20 років енергоємність млинів на підприємствах з переробки 

залізних і мідних руд різко збільшилася (рис. 19).  

 

 
Рис. 19. Зростання одиничної потужності млинів самоподрібнення. 

 

Збільшення потужностей млинів часткового самоподрібнення, заванта-

ження яких являє собою суміш руди і подрібнювальних тіл у вигляді стале-

вих куль, відбувається більш інтенсивно, ніж кульових млинів. Пояснюється 

таке збільшення в основному тим, що млини самоподрібнення застосовують-

ся порівняно недавно, а також тим, що їх розміри дозволяють збільшити 

підведену потужність.  

Млини первинного та часткового самоподрібнення виробництва фірми 

«Алліс–Чалмерс» отримали назву «Рокс», млини вторинного самоподріб-

нення і галечні – «Рокпіб». Великогабаритні млини фірми характеризуються 

високою продуктивністю, що в разі простою обумовлює значні економічні 



68 
 

збитки. Тому забезпечення надійності є основним завданням при конструю-

ванні млинів. 

Барабан. На початку 1960–х років фірма «Алліс–Чалмерс» розпочала 

реалізацію програми по створенню великогабаритних млинів високої надій-

ності. Проводилися спеціальні дослідження з розробки найкращої конструкт-

ції днища барабанів і матеріалу для їх виготовлення (у вітчизняній практиці 

цей вузол барабана зазвичай називають «торцева стінка» або «кришка» 

барабана). 

На підставі цих робіт були складені розрахункові формули для 

визначення напруження по всій литві днища млина. Оскільки при 

конструюванні днища доводиться враховувати до 20 змінних, була 

розроблена спеціальна програма для проведення потрібних при цьому 

розрахунків на ЕОМ. Одночасно складені розрахункові формули 

перевірялися на діючих млинах безпосередньо на місці їх експлуатації. 

Дослідження напружень, що виникають у днищі і кожусі нових млинів, 

розміри яких значно більше в порівнянні з млинами, що випускалися раніше, 

проводилися безпосередньо на місці встановлення млинів. Це дозволяло 

перевіряти розрахункові формули. З початку здійснення програми фірмою 

було випущено понад 600 млинів. За цей час не зафіксовано жодного випадку 

поломки днищ або барабанів, що свідчить про правильність розробленої 

методики конструювання та дослідження роботи млинів. 

 

 
Рис. 20. Барабан млина самоподрібнення великого діаметра. 

 

Аналіз напружень і деформацій барабанів млинів також вимагає 

складної програми. Часто при певній концентрації навантаження і довжині 
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млина необхідні барабани спеціальної конструкції (рис. 20, 21). Барабан такої 

конструкції характеризується наявністю перехідної плити на обох 

циліндричних кінцях барабана, що додатково збільшує площу поперечного 

перерізу його стінок на ділянках, де, як встановлено дослідженнями, 

виникають найбільші напруження. 

 Навантаження барабана відбувається на значній довжині аж до ділянки 

2, на якій робочі напруги зменшуються (рис. 21). 

У конструкціях барабанів для млинів «Рокс» діаметром більше 7,9 м і з 

приводом потужністю більше 2983 кВт частіше передбачаються не плоскі, а 

конічні днища, зазвичай посилені ребрами жорсткості. 

Дослідженням деформацій встановлено, що для млинів такого (і 

більшого) розміру і з приводом зазначеної потужності найбільш доцільно 

застосовувати барабани з конічними днищами, так як ця конструкція більш 

міцна і жорстка в порівнянні з конструкцією з плоскими днищами.  

Для млинів меншого розміру можливі розробка і виготовлення 

економічної конструкції — з вертикальним плоским днищем, що забезпечує 

напругу і деформацію в допустимих межах і полегшує виготовлення 

барабана. 

У великогабаритних млинах найбільш прийнятні конічні днища: краще 

використовується матеріал, створюється можливість попередньо, в процесі 

розробки конструкції, визначати і задавати величину і характер напружень і 

деформацій. 

Розрахунки для млина часткового самоподрібнення діаметром 9,2 м з 

приводом потужністю 5220 кВт показали, що застосування плоского днища 

замість конічного обумовлює (тільки з урахуванням величини виникаючих 

напружень) збільшення маси барабана на 13%. Крім того, деформації в 

барабані з конічними днищами були б меншими, ніж при плоскому днищі. 

 

 
 

 

Рис. 21. Конструкції барабанів млинів самоподрібнення, виготовлених 

фірмою «Алліс–Чалмерс»: 1 – кришка, 2 – обичайка; 3 – перехідні плити. 
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При розробці конструкції барабана на ранніх стадіях конструювання 

слід враховувати проблеми транспортування, визначаючи кількість секцій, на 

які повинен бути розділений барабан. Прийняті технічні розробки можуть 

бути включені в проект підприємства, використані при вирішенні завдань 

транспортування, обслуговування і виготовлення млинів. Досвід по 

розділенню на секції барабанів великогабаритних млинів, накопичений 

фірмою, дуже цінний. З'єднання болтами точно оброблених фланців окремих 

секцій на місці установки млинів – випробуваний метод (фахівцям фірми 

невідомі випадки успішного виготовлення і монтажу барабанів 

великогабаритних млинів шляхом зварки окремих секцій). 

Підшипники (вальниці). Найважливішим вузлом, який забезпечує 

нормальну роботу млина, є підшипники. Як видно з рис. 22, змінний вкладиш 

підшипника має дугу в 120°.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 22. Конструкція підшипника млина самоподрібнювання: 

1 — цапфа; 2 — вкладиш; з — сідло; 4 — бабітова заливка. 

 

Поверхня підшипника залита бабітом, якому віддано перевагу перед 

бронзою завдяки меншій чутливості до потрапляння потрапившими у 

підшипник сторонніми частинками. При попаданні в підшипник разом зі 

змазкою забруднень на бабітовій заливці можуть з'явитися задирки, але 

зазвичай це не перешкоджає подальшій роботі підшипника, тоді як бронзові 

підшипники в цих випадках часто схильні до утворення ділянок з сильною 

ліквацією і до руйнування, яке може супроводжуватися ушкодженням 

поверхні цапфи. У пазах під бабітовою заливкою встановлені змійовики для 

циркуляції охолоджуючої води. 

Всі підшипники млинів фірми «Алліс–Чалмерс» змащуються 

гідравлічно. Таким чином, при роботі млина не потрібна подача мастила під 

великим тиском. 

Млин працює при подачі масла під низьким тиском від зовнішньої 

системи або від внутрішніх механізмів змазки. Подача масла під високим 

тиском застосовується лише для забезпечення «спливання» млина при 

запуску. Наявність подвійної системи змазки дозволяє не переривати роботу 

млина при несправності зовнішньої системи, тому що внутрішня система 

забезпечує достатню змазку. Ще однією перевагою системи змащення 
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низького тиску є мала потужність (всього 4,5 кВт), споживана при роботі 

млина. 

Вкладиші підшипників повинні бути повністю самоустановлювальні. 

Це дуже важливо для млинів, що обертаються в двох протилежних 

напрямках, оскільки при зміні напрямку обертання може порушитися 

правильна установка підшипника. 

Фірма «Алліс–Чалмерс» застосовує «хитну» конструкцію самовстанов-

люваних вкладишів, що значно краще, ніж кульові (рис. 23). Вкладиш має 

криволінійну нижню поверхню і вільно «хитається» в гнізді основи 

підшипників. У підшипниках діаметром до 3,1 м застосовується конструкція 

з поодинокими вкладишами, що мають дугу 120°. Підшипники великих 

розмірів (наприклад, діаметром 3,8 м), застосовувані на млині, встановленого 

на підприємстві фірми «Хіббінг Таконайт», мають чотири сухаря, які служать 

для вирівнювання тиску підшипника на поверхню цапфи великого діаметра. 

 

 
Рис.  23.  Багатосегментний самовтановлювальний цапфений 

підшипник млина самоподрібнення великої потужності. 

 

Привод. Обладнання, що використовується в гірничодобувній 

промисловості, оснащується приводами з зубчастими передачами, що 

обумовлено простотою і низькою їх вартістю. У зв'язку з цим розміри млинів 

дещо обмежені максимальними розмірами і номінальною потужністю 

зубчастих передач. При потужності до 4500 кВт застосовуються приводи з 

однією провідною шестернею, при більшій потужності – з двома. При 

використанні приводів з двома проводними шестернями встановлюються два 

двигуни, навантаження на яких повинне бути розподілене таким чином, щоб 

стабілізувати віддану ними потужність. Це може бути досягнуто 

застосуванням двигунів з фазним ротором або спеціальних синхронних 

двигунів, врівноважуючих навантаження. 

У млинах з двома провідними шестернями, особливо за наявності в 

передачі редукторів, існує потенційна можливість виникнення критичних 

коливань або резонансу, що може призвести до передчасного виходу з ладу 

привода. Тому в обсяг робіт з проектування млинів і входить аналіз 

крутильних коливань привода. Параметри пружності з'єднувальних муфт і 
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валів, а також електричні характеристики приводного двигуна та системи 

живлення вводяться в програму ЕОМ з метою встановлення наявності 

критичних коливань. Робота млина під час розгону і в сталому режимі 

аналізується з використанням ЕОМ, для чого є спеціальні програми. Якщо в 

результаті такого аналізу з'ясовується потенційна можливість виникнення 

зазначених проблем, необхідно видозмінити привод з метою зміни 

резонансної частоти і провести повторний аналіз. 

Установка головної шестерні на кінці цапфи характерна для 

випускаючих фірмою «Алліс–Чалмерс» млинів «Рокс». Така конструкція 

охороняє головну і проводні шестерні від пошкодження внаслідок 

нещільності болтових з'єднань. 

Застосовується і інше компонування привода: шестерня змонтована на 

барабані. Як правило, така компоновка економічніша. У схемах приводів 

фірма часто застосовує надійні високошвидкісні редуктори, що дозволяє 

використовувати двигуни з високою частотою обертання. Це зменшує 

габарити і знижує вартість привода. 

Проточна частина. Сектори решітки та футерувальні плити зазвичай 

виготовляються з хромомолібденової сталі, розвантажувальні лотки – із 

ніхарда (загальна назва марок легованого чавуну, що застосовується для 

виготовлення виливків, що працюють в умовах абразивного зношування та 

ударного навантаження, зносостійкий мартенситовий чавун). Якщо 

пропускна здатність діафрагми (решітки) у зоні розвантаження недостатня, 

то зовнішні ознаки цього при роботі млина такі ж, як і у випадку, коли розмір 

млина занадто малий для даної продуктивності: підвищується рівень 

завантаження і шламу, подрібнення стає більш грубим, через ущільнення 

завантажувального жолобу витікає шлам. 

Пропускна спроможність вузла діафрагми в значній мірі залежить від 

площі щілин решітки. Ще більш важливим чинником є пропускна здатність 

розвантажувальних пристроїв або лотків, розташованих позаду решітки. 

Якщо пропускна здатність лотків недостатня, то класичне рішення, що 

полягає у збільшенні площі решітки, не завжди дасть позитивні результати, а 

іноді, як показала практика, може навіть погіршити становище, оскільки 

призведе до можливості вихлюпування пульпи назад в млин. Це зумовить 

«мокрий» режим роботи млина, при якому шихта може «спливти», що 

знижує ефективність подрібнення. Крім того, зворотнє вихлюпування 

призводить до підвищеного зносу внутрішніх деталей вузла діафрагми, що 

також завдає економічних втрат. 

У багатьох випадках в залежності від застосовуваної системи 

подрібнення наявність отворів забезпечує розвантаження гальки і зношених 

куль. У млинах самоподрібнення, подібних встановленим на підприємстві 

«Емпайр майн», вся пульпа розвантажується через квадратні отвори 

розміром приблизно 75 × 75 мм. Щілини у решітках відсутні. 

У млинах повного самоподрібнення важливу роль відіграє низький 

рівень розвантаження для забезпечення якомога більш сухого процесу 
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подрібнення завантаженої руди. Це сприяє ефективному підйому руди при 

обертанні барабана та інтенсивному самоподрібненню. У деяких випадках 

плити і ліфтери виготовлялися як один виливок з метою полегшення швидкої 

заміни і максимального використання млина. При цьому зменшується до 

мінімуму ступінь зносу і вибракування зазначених деталей. 

Для млинів повного самоподрібнення з реверсивним обертанням 

фірмою досягнуті значні успіхи завдяки застосуванню футерувальних плит з 

ніхарда зі змінними ліфтерами «затискного» типу, виготовленими з 

хромомолібденової сталі або високоміцного залізного сплаву. Ніхард може 

бути використаний для виготовлення броньових плит тільки для млинів 

повного самоподрібнення, оскільки при цьому процесі виключаються удари 

сталевих куль діаметром 100–125 мм, як це має місце при частковому 

самоподрібненні. 

Виготовлення млинів. Розглянемо окремі етапи виготовлення 

великогабаритних млинів «Роксил». Кромки сталевих листів готуються до 

зварювання на газорізальній машині. Одночасно газополум'яною різкою 

вирізаються отвори під болти броньових плит. Надалі ці отвори 

розгортаються. Газополум'яне різання проводиться автоматично. Управління 

переміщенням різаків здійснюється з посту керування за допомогою 

фотоелемента, що стежить за лініями, нанесеними на кресленні. 

Згин плит для надання їм циліндричної форми проводиться на дуже 

потужних гігантських вальцях, здатних виробляти згин в холодному стані 

сталевих листів товщиною 15 см і шириною 3 м по колу діаметром 3 м. На 

цих вальцях проводиться також вигин плит конічних днищ для придання їм 

необхідної форми. 

Після перевірки розмірів попередньо вручну зварюються циліндрична 

частина барабана, його товста «перехідна» плита і конічні днища. Потім вся 

конструкція поміщається в зварювальну установку портального типу.  

На новій зварювальній установці портального типу можуть зварюва-

тися кожухи діаметром до 12,2 м. На кожух, який повільно повертається на 

роликах, накладаються внутрішні і зовнішні кільцеві шви. Необхідно 

забезпечити 100%–вий провар всіх швів. Контроль швів проводиться 

ультразвуковими методами. Після накладення кільцевих швів кожух 

розрізається в горизонтальному напрямку, до нього приварюються фланці.  

Наступним етапом після закінчення всіх зварювальних робіт є зняття 

напружень. На підприємстві фірми є дві термічні печі для зняття напружень. 

Печі призначені для обробки кожухів млинів самоподрібнення. У цеху 

зварювання кожухи встановлюють на спеціальну залізничну платформу і 

перевозять до печі. Після зняття напружень перевіряються розміри кожуха, 

потім кожух може бути підданий механічній обробці.  

Обробка фланця горизонтального стику і свердління отворів під болти 

здійснюється розточувальним шпинделем. Дві з чотирьох секцій кожуха, 

складові його половини, встановлюються на горизонтально–розточувальний 

верстат розміром 18,7 м. На цьому верстаті обробляються фланець шестерні, 
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центральний стик кожуха і фланці посадочних поверхонь днища. Після 

механічної обробки кожух готовий до остаточної збірки на місці 

встановлення млина. У деяких випадках збірка млина виробляється на 

підприємстві фірми з метою перевірки усіх посадочних поверхонь.  

При складанні млин провертається в підшипниках за допомогою 

мостового крана для перевірки биття фланця шестерні і шийок цапф. Перша з 

шести виготовлених за одним замовленням млинів «Роксі» діаметром 11 м 

збиралася на заводі, плити були відвантажені без заводської зборки.  

Перед відвантаженням замовникові цей перший млин було розібрано. 

Барабан його виготовлений з чотирьох секцій, тому що інакше його 

неможливо перевезти ні залізницею, ні по автомобільних дорогах. Звичайно 

число секцій, на які доводиться розділяти барабан млина, визначається 

дорожніми габаритами. Барабан млина діаметром 11 м був розділений на 

чотири секції, однак якби за умовами транспортування знадобилося 

розділити його на вісім секцій, утруднень це не викликало б.  

Фірма «Алліс–Чалмерс» домоглася значних успіхів у проектуванні та 

виготовленні великогабаритних млинів самоподрібнення. Вони по праву 

вважаються одними з кращих у світі. Позитивний досвід створення млинів 

великої одиничної потужності необхідно використовувати і вітчизняним 

машинобудівникам. 
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РОЗДІЛ 3 НАДІЙНІСТЬ МЛИНІВ САМОПОДРІБНЕННЯ 

1. Ефективність і надійність млинів 

 

Здатність будь–якого виробу, машини (у тому числі і млина) 

забезпечувати нормальне виконання заданих функцій, тобто працювати 

протягом певного часу із збереженням первісних технічних характеристик у 

межах заданих допусків, прийнято називати його надійністю.  

Зі зростанням одиничної потужності подрібнювального обладнання 

особливу актуальність набуває завдання підвищення його надійності і 

довговічності. Простої млинів через відмови наносять великий економічний 

збиток підприємству. При продуктивності сучасного великого млина 250 

т/год (по концентрату) добові простої призводять до втрати 6000 т продукції 

[3]. На сучасних збагачувальних фабриках, згідно з технологічними схемами, 

в одному послідовному ланцюгі працюють 20–30 агрегатів. Відмова одного з 

них веде до порушення всього виробничого процесу і може звести нанівець 

ефективність сучасної технології.  

Проблеми надійності машин і обладнання почали посилено 

досліджуватися у 1950–60–і роки. Основи теорії надійності викладено в 

роботах В. П. Тренера [24], Н. А. Шишонка [25] та ін.. У роботі Я. Б. Шора 

[26] розглянуті математичний апарат і статистичні методи аналізу надійності. 

Б. В. Гнеденка і ін. [27] описані основні положенні теорії ймовірності – 

статистична теорія надійності та теорії резервування.  

Методичні питання дослідження визначення показників надійності 

викладено в роботах [28 30] «Ряд робіт присвячено питанням розробки 

заходів з підвищення надійності та довговічності машин і обладнання. Так, у 

книгах [31, 32] наведені дані щодо забезпечення надійності в процесі 

проектування, вибору матеріалів та виготовленні машини. У роботі В. Н. 

Ішуткіна [33] наведено рекомендації з підвищення надійності технічних 

систем. У роботах Васілевського О. М., Поджаренко В. О. виконано 

нормування показників надійності технічних засобів [108].  

Інженерія надійності тісно пов’язана з інженерією якості, інженерією 

безпеки та системною безпекою, оскільки вони використовують загальні 

методи для свого аналізу та можуть вимагати внеску один від одного. Можна 

сказати, що система повинна бути надійно безпечною. Інженерна надійність 

зосереджується на витратах на поломки, викликані простоєм системи, 

вартості запасних частин, ремонтного обладнання, персоналу та вартості 

гарантійних претензій [109]. 

Що стосується збагачувального устаткування, то в 1936–1939 рр. 

з'явилися перші публікації, присвячені питанням надійності устаткування 

збагачувальних фабрик [34, 35]. У цих роботах акцентувалася увага на великі 

втрати часу при експлуатації збагачувального обладнання в результаті 

недостатньої його надійності. У повоєнні роки окремим питанням 

удосконалення конструкції, підвищення надійності збагачувального 

обладнання були присвячені роботи В. А. Олевського [36], І. І. Блехмана [37], 
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О. П. Барзукова і Л. А. Вайсберга [38], В. Г. Свіріна [39], В. Я. Запсільського 

[40], С. Є. Андрєєва [41], Н. Н. Болошина та В. І. Гашічева [42, 43]. Так, у 

книзі [43] викладено методи дослідження та визначено кількісні показники 

надійності обладнання збагачувальних фабрик, зокрема показники надійності 

стрижневих і кульових млинів. Автори показали, що ефективність роботи 

збагачувальної фабрики в значній мірі визначається надійністю роботи 

млинів, так як 60–70% простоїв корпусу збагачення викликається їх 

відмовами.  

Проблемі вдосконалення конструкції кульових млинів присвячені 

роботи Д. К. Крюкова [44–46]. У роботі [44] запропоновано 

графоаналітичний метод вибору форм профілю футерувальних плит 

кульових млинів. Результати досліджень молольного середовища, футеровки 

млина і коливань систем «двигун – млин» наведені в роботі [45]. 

Зазначається, що одним із шляхів підвищення продуктивності кульових 

млинів є зниження рівня їх завантаження шляхом вдосконалення конструкції 

розвантажувальної частини млина. Для підвищення ефективності роботи 

розвантажувального вузла запропоновано [46] використовувати ліфтери 

криволінійного профілю. О. І. Скорик та ін [47] також підтримують думку, 

що причиною недостатньої ефективності роботи млинів з розвантаженням 

через решітку є низька продуктивність розвантажувальних елеваторів, тому 

необхідно вдосконалювати конструкцію розвантажувального вузла.  

Питання проектування збагачувальних фабрик висвітлені в роботі [48, 

110]. Вишукуванню шляхів підвищення зносостійкості і довговічності 

футеровок, а також інших вузлів кульових млинів та дробарок присвячені 

роботи В. І. Бикова [40] і А. Г. Дербаса [50]. Автори пропонують метод 

демпфування навантаження як основний шлях підвищення довговічності 

вузлів млинів та дробарок.  

Методичні питання розрахунку на міцність основного вузла млина–

барабана, а також вдосконалення конструкції розвантажувальної решітки та 

ліфтерів викладені в роботі [51]. Для підвищення довговічності решітки 

пропонується захищати її запобіжними ребрами. У цьому ж збірнику 

вміщено статтю М. М. Казенова і Є. І. Культіну, які на підставі роботи Ф. С. 

Бонда [52] аналізують шляхи вдосконалення приводів великих млинів.  

Являє інтерес робота В. Якобса [53], у якій наведені результати 

досліджень оптимального співвідношення висоти і кроку ліфтерів 

циліндричної частини барабана і впливу величини співвідношення діаметра 

барабана до його довжини. Робиться висновок, що збільшення довжини 

барабана млина призводить до пропорційного збільшення питомої витрати 

електроенергії, при цьому тонкість продуктів подрібнення не зменшується. 

Звертається увага на досконалість конструкції та малий термін служби 

розвантажувальних риштувань із щілинними отворами.  

Питанням вдосконалення процесів безкульового подрібнення руд 

присвячена робота [18], у якій описані конструкції апаратів для безкульового 

подрібнення руд, наведено результати дослідження самоподрібнення 
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кварцитів Криворізького басейну і порівняльні техніко–економічні 

показники кульового і безкульового подрібнення, які підтверджують 

ефективність і економічну, доцільність застосування самоподрібнення руд. 

Автори пропонують способи підвищення продуктивності та ефективності 

млинів, найважливішими з яких є наступні: збільшення насипної маси 

помольного середовища; створення режимів роботи, що сприяють 

подрібненню стиранням; зниження рівня пульпи в барабані шляхом 

вдосконалення розвантажувальної частини млина і збільшення швидкості 

проходження матеріалу через неї. Для цих цілей пропонується 

розвантажувальний пристрій зі спіральними ліфтерами. Проте така його 

конструкція не усуває виливання частини пульпи знову в порожнину млина, 

створюючи шкідливу внутрішньомлинову циркуляцію. Автори наголошують 

на необхідності розробки теоретичних засад визначення продуктивності 

розвантажувального пристрою і проведення досліджень щодо подальшого 

вдосконалення конструкції, підвищення надійності та ефективності його 

роботи.  

У роботі [54] наведені результати пусконаладочних робіт на ІІІ черги 

збагачувальної фабрики ІнГЗК. Показано, що виведення надлишку галі і 

скрапу з циклу самоподрібнення є одним із засобів підвищення 

продуктивності млинів, а основними шляхами підвищення ефективності 

процесу самоподрібнення руд є автоматизація і збільшення надійності 

основного технологічного обладнання, перш за все млинів самоподрібнення. 

Однак слід зазначити, що в роботах, присвячених проблемам 

самоподрібнення, недостатньо уваги приділяється цим питанням. 

Найдосконаліша технологія не дасть високого ефекту при застосуванні 

недосконалого і ненадійного обладнання.  

Для виготовлення футеровок кульових і стрижневих млинів, які можна 

враховувати і при виборі матеріалів для футеровок млинів самоподрібнення, 

в роботах [55, 56] рекомендується застосування зносостійких матеріалів.  

Результати тривалих дослідженгь зносу і поломок зубів відкритої 

зубчастої передачі кульових і стрижневих млинів, а також млинів 

самоподрібнення наведені в роботах [57–59]. На думку авторів, основними 

факторами, що впливають на інтенсивність зносу зубів, є тип мастила і 

наявність в ньому абразивних частинок. Для підвищення довговічності 

відкритих зубчастих пар млинів автори рекомендують застосовувати 

графітне мастило і спеціальні захисні кожухи.  

Питанням вивчення експлуатаційної надійності електрообладнання 

збагачувальної фабрики ЛебГОКа присвячена робота [60], автоматичного 

контролю ступеня заповнення млинів самоподрібнення – робота [61]. У ній 

автори наводять результати випробувань радіоізотопного методу контролю 

ступеня заповнення барабана млина, вважають за необхідне вдосконалення 

конструкції завантажувальної і розвантажувальної частини млина для 

можливості застосування цього методу.  
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Важливим вузлом млинів, що істотно впливає на ефективність її 

роботи, є футеровка. У зарубіжній практиці ведеться безперервний пошук 

шляхів удосконалення конструкції футеровки [62]. У роботі [63] для млинів 

самоподрібнення рекомендується застосовувати безліфтерну футеровку у 

вигляді ребристих футеровочних плит, в роботі [64] наводяться встановлені 

на підставі досвіду експлуатації терміни служби елементів футеровки, а 

також рекомендації щодо підвищення їх зносостійкості. Основна увага 

акцентується на необхідності всебічних та детальних досліджень фактичних 

напружень в деталях і вузлах млинів з метою розробки науково 

обґрунтованих рекомендацій щодо удосконалення їх конструкції, підвищення 

міцності а надійності.  

Питанням вибору раціональних розмірів барабанів млинів 

самоподрібнення присвячена робота Ф. У. Попова та ін [65]. Автори 

обґрунтовують раціональне співвідношення діаметра і довжини барабана 

виходячи з умов отримання оптимальних технологічних показників. Що 

стосується питань удосконалення конструкції барабана з точки зору його 

міцності і надійності, то тільки в роботі [51] наведені методичні вказівки по 

вибору геометричних розмірів плоских ребер жорсткості барабана, торцеві 

стінки якого не несуть основного навантаження.  

Прикладами широкої планової програми всебічних досліджень деталей 

і вузлів млинів самоподрібнення з метою докорінного вдосконалення їх 

конструкції, підвищення міцності, надійності та ефективності є роботи в 

царині великих млинів, проведені фірмою «Алліс–Чалмерс» [12]. Фірмою 

застосовуються приводи із зубчастими передачами як найбільш надійні, 

економічні і прості у виготовленні. Для підвищення надійності підшипників 

великих млинів застосовують хитні вкладиші, які самовстановлюються 

значно кращі сферичних. При цьому підшипники діаметром більше 8 м 

виконуються багато сегментними (рис.  23) [66].  

Значну увагу фахівці фірми приділяють дослідженню і створенню 

раціональної конструкції футеровок млинів, вибору матеріалів для неї. У 

млинах фірми, як правило, застосовуються футерувальні плити зі змінними 

ліфтерами і надійним вузлом їх кріплення. В процесі створення найбільшого 

млина діаметром 11 м було виготовлено кілька моделей торцевих кришок 

барабана різної конструкції з різних матеріалів і проведені детальні 

дослідження величини і характеру розподілу напружень в торцевих кришках. 

Той факт, що ні на одному млині фірми «Алліс–Чалмерс» не було випадків 

поломок барабанів, підтверджує практичну та наукову цінність досліджень 

напруженого стану барабанів великих млинів з метою підвищення їх 

надійності та довговічності.  

До 1980 р. в нашій країні не було здійснено спеціальної, комплексної 

дослідницької програми, спрямованої на докорінне вдосконалення 

конструкції, технології виготовлення, підвищення надійності та ефективності 

роботи млинів самоподрібнення, що в кінцевому підсумку зумовило 

відставання вітчизняного машинобудування в галузі створення млинів 
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самоподрібнення на 10–15 років у порівнянні з передовими зарубіжними 

фірмами, в першу чергу фірмою «Алліс–Чалмерс». Прикладом правильної 

організації подібних досліджень можуть служити роботи цієї фірми, що 

здійснила широку програму зі створення великогабаритних млинів високої 

надійності та ефективності. Отже, назріла необхідність здійснення такої 

програми і в нашій країні, що дозволить вирішити основні проблеми по 

створенню великих вітчизняних млинів самоподрібнення, а також млинів 

інших типів. Першим етапом у виконанні цієї програми має бути 

дослідження експлуатаційної надійності вітчизняних млинів, виявлення 

ненадійних вузлів з метою вдосконалення їх конструкції. 

Слід зазначити, що дослідження різних аспектів конструювання, 

виготовлення і експлуатації млинів самоподрібнення продовжуються в 

Україні і сьогодні. Зокрема,  розроблена математична модель проходження 

матеріалу через розвантажувальні грати барабанного млина, виконано 

математичне моделювання електроспоживання на дробильно–подрібнюючих 

комплексах ГЗК, розроблена модель руху матеріалу в проточній частині 

барабанного млина, а також модель процесів у розвантажувальному вузлі 

барабанного млина, виконано дослідження інноваційної конструкції корпусів 

млинів самоподрібнення, експериментальні дослідження і впровадження 

нової конструкції розвантажувального вузла барабанного млина, 

експериментальні дослідження напруженого стану барабану млина 

самоподрібнення в промислових умовах, розроблені наукові основи 

збільшення продуктивності млинів, виконано моделювання напруженого 

стану барабана рудопомольного млина за допомогою програмного ресурсу 

SolidWorks, розроблена імітаційна модель електроспоживання процесу 

рудопідготовки в умовах РЗФ–1 Північного ГЗК, розроблені математичні 

основи моделювання швидкісних режимів роботи млинів, теоретичні основи 

розрахунку продуктивності барабанних млинів, раціональні компонувальні 

рішення відділень подрібнення рудозбагачувальних фабрик. Досліджено 

енергоспоживання подробильно–збагачувальних фабрик [130–150]. 

 

2. Надійність гірничорудного обладнання 

 

Визначення основних понять надійності доцільно почати з системи і 

елемента. Системою називається сукупність спільно діючих об'єктів 

(елементів), яка призначена для самостійного виконання заданих функцій. 

Поняття «система» стосовно збагачувальних фабрик може включати групу 

устаткування, технологічну лінію, інженерні комунікації. Збагачувальна 

фабрика в цілому також може розглядатися як система. У цьому випадку 

елементами є окремі машини, пристрої. Елемент – це частина системи, 

призначена для виконання заданих функцій.  

Відновленою (що ремонтується) називається система (елемент), яка у 

разі виникнення відмов може бути відновлена; невідновлювальною (що не 

ремонтується) є система, яка при відмові не підлягає відновленню. На 
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збагачувальних фабриках застосовують обладнання, технологічні вузли і 

лінії, які є відновлюваними системами.  

Несправністю системи називається стан, при якому система не 

відповідає хоча б одній з вимог технічної документації. Працездатністю 

називається стан, при якому система здатна виконувати задані функції з 

параметрами, встановленими вимогами технічної документації [28–80]. Під 

відмовою розуміється повна або часткова втрата працездатності системи, 

тобто втрата стану, який розглядається як нормальне функціонування 

системи. Таке формулювання поняття відмови є формалізованим. 

Конкретизація формулювання залежить від функцій, виконуваних вузлом або 

обладнанням, і повинна враховувати особливість технологічної операції, 

конструкцію вузла і взаємозв'язок суміжних вузлів. У залежності від 

формулювання поняття відмови можна судити про механічну надійність 

технологічних вузлів і устаткування, надійність підтримки заданої 

продуктивності або ефективності роботи вузла підтримки заданих 

технологічних параметрів.  

Першим завданням дослідження надійності є формулювання поняття 

відмови та класифікація станів, які визначаються як граничні [29, 42, 43]. При 

класифікації необхідно виділити раптові і поступові відмови. Раптові відмови 

залежать від безлічі причин технічного, технологічного та організаційного 

характеру, є випадковими, не залежать від тривалості експлуатації. Поступові 

відмови залежать від тривалості експлуатації, проявляються в поступовій 

кількісній зміні стану об'єкта і пов'язані зі зносом або старінням. Характер 

відмов зумовлює закон їх розподілу в часі. Відмови поділяються також на 

повні, які призводять до повної втрати працездатності об'єкта або системи, і 

часткові, при яких можливе часткове використання системи. Повна 

класифікація відмов наведена в роботах [29, 30, 43].  

Надійність в широкому розумінні або загальна надійність системи 

обумовлюється її безвідмовністю, довговічністю, ремонтопридатністю і 

збереженістю.  

Головним показником надійності є безвідмовність – властивість 

системи безупинно зберігати працездатність протягом деякого напрацювання 

без вимушених перерв; безвідмовність кількісно оцінюється ймовірністю 

безвідмовної роботи або непрямими імовірнісними показниками – інтенсив-

ністю відмов, напрацюванням на відмову та ін. Поняття безвідмовності часто 

використовується для визначення надійності у вузькому сенсі. 

Довговічністю називається властивість системи зберігати 

працездатність до граничного стану з необхідними перервами для технічного 

обслуговування і ремонтів.  

Ремонтопридатністю називається властивість системи, яка полягає у її 

пристосованості до попередження, виявлення та усунення несправностей 

шляхом технічного обслуговування і ремонтів.  
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Для кількісної оцінки надійності роботи систем і продуктів в теорії 

надійності застосовують такі характеристики (використовуються для 

визначення надійності відновлюваних систем).  

Імовірність безвідмовної роботи – це ймовірність того, що в заданому 

інтервалі часу або в межах заданого напрацювання не виникне відмова 

системи (або виробу), тобто 
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t
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 де Т – час, протягом якого оцінюється ймовірність безвідмовної 

роботи.  

Статистично ймовірність безвідмовної роботи для не відновлюваних та 

відновлюваних виробів визначається по-різному. Для невідновлюваних 

виробів (якщо спостереження ведуться до відмови всіх номерів 

спостережуваних елементів) ймовірність безвідмовної роботи 
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де N(t) – кількість елементів, працездатних до моменту I. Для 

відновлюваних виробів ймовірність безвідмовної роботи  
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де n1(t) – кількість напрацювань на відмову тривалістю більше, ніж час 

t; n1 – кількість напрацювань за час спостереження.  

Імовірність безвідмовної роботи в період між напрацюваннями t1  і t2 

знаходять за рівнянням [29]  
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де Н(t) – характеристика потоків відмов, 
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mit – число відмов виробу до часу t.  

Напрацювання на відмову – середнє значення напрацювання виробу 

між двома послідовними відмовами; вимірюється в годинах, циклах, 

кубічних метрах та інших одиницях; визначається за формулами:  

для невідновлювальних виробів  
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де n – число відмов за час випробувань, t – напрацювання па відмову 

виробу;  

для відновлюваних виробів для будь–якої ділянки роботи  
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де mср(t1) – середнє число відмов до напрацювання, 
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Інтенсивність відмов (ймовірність відмови невідновлювального виробу 

за одиницю часу після даного моменту за умови, що відмова до цього 

моменту не настала) визначається за формулами:  
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де f(t) – функція щільності ймовірностей; Р(t) – імовірність 

безвідмовної роботи;  
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де N(t) – число виробів, працездатних до моменту часу t;  

∆t – досить малий проміжок часу. 

 

Параметр потоку відмов – середня кількість відмов ремонтуємого 

виробу в одиницю часу, взята для розглянутого моменту часу:  
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Ресурс до капітального ремонту (середній запас працездатності виробу 

між двома капітальними ремонтами, виражений в одиницях напрацювання) 

визначається за формулою:  
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де Tci – ресурс між двома наступними капітальними ремонтами 

окремого зразка виробу; N – кількість виробів, що знаходяться під 

спостереженням.  

Термін служби виробу є календарною тривалістю експлуатації до 

моменту виникнення граничного стану, обумовленого в технічній 

документації, або до списання і визначається як середній термін служби по 

групі виробів:  
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де Tci – термін служби окремого виробу; N – число машин, що 

знаходяться під спостереженням. Визначається термін служби аналогічно 

визначенню ресурсу.  

Припущення, що можна обмежитися застосуванням показників, 

вимірюваних напрацюванням, а показники, вимірювані календарним часом, 

не потрібні, для багатьох виробів неправильне. Деякі процеси руйнування 
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(наприклад, корозія) розвиваються в млинах у плині часу і не залежать від 

напрацювання. Для споживача, що експлуатує вироби, і для господарства в 

більшості випадків має істотне значення не тільки ресурс, але й тривалість 

використання виробів, обмежена, наприклад, строком старіння моделі або 

доцільним числом капітальних ремонтів; за календарним терміном служби 

машин плануються зменшення і поповнення їх парку, амортизаційні 

відрахування, витрати запасних частин. Отже, цей показник необхідний.  

Слід розрізняти терміни служби виробу: амортизаційний, фактичний, 

номінальний і оптимальний.  

Амортизаційний термін служби визначається виходячи з норми 

амортизаційних відрахувань на повне відновлення виробу.  

Фактичний термін служби визначається як середній термін служби cT , 

розрахований за результатами статистичних спостережень за роботою даного 

типу виробів в різних умовах експлуатації.  

Номінальний термін служби встановлюється при проектуванні і може 

бути визначений виходячи з умов неухильного підвищення продуктивності 

праці [67].  

Оптимальний термін служби визначається з аналізу всіх витрат, 

необхідних на підтримку працездатності машини; вибирається термін, для 

якого собівартість одиниці продукції буде найменшою.  

Час відновлення несправностей (середній час вимушеного 

нерегламетованого простою, викликаного відшуканням і усуненням однієї 

відмови) визначається за формулою  


=

=
N

i

вів t
N

T
1

1
, 

де tві – час відновлення і–го відмови.  

Питома трудомісткість технічного обслуговування та поточних 

ремонтів Сут являє середню трудомісткість технічного обслуговування та 

поточних ремонтів, виконаних за час роботи виробів до капітального 

ремонту, віднесену до середнього напрацювання (середнього обсягу 

виконаної роботи) за цей час. Визначається за результатами трудовитрат, 

віднесених до одиниці напрацювання: людино–год./м3 або людино–год./год.  

Коефіцієнт готовності характеризує ймовірність того, що виріб буде 

працездатний у довільно вибраний момент часу в проміжках між 

послідовними періодами планового технічного обслуговування; визначається 

за формулою: 
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  – сумарний час відповідно ефективної роботи та 

усунення несправностей виробів за розглянутий період.  

 



84 
 

Коефіцієнт готовності рекомендується застосувати для оцінки 

надійності складних виробів, відмови яких не викликають серйозних 

наслідків: вантажних машин, екскаваторів, бурових установок, млинів та 

іншого обладнання. При цьому, незважаючи па появу випадкових відмов, 

вироби виконують свої функції. Економічність роботи таких машин залежить 

від часу та витрат па відновлення працездатності.  

Застосування цього показника дає можливість більш повно оцінити 

працездатність виробу і уточнити фактичну продуктивність з урахуванням 

показника надійності. Визначається коефіцієнт готовності за результатами 

хронометражних спостережень. У випадку, коли вироби на заводі не 

проходили обробку (не обкатувалися), перші 10% часу роботи можна не 

враховувати. Хронометраж доцільніше виконувати вибірково в період між 

капітальними ремонтами.  

Коефіцієнт технічного використання являє собою відношення 

напрацювання виробу в одиницях часу за певний період експлуатації до суми 

часу напрацювання і часу всіх простоїв, викликаних технічним 

обслуговуванням і планово–попереджувальними ремонтами за той же період 

експлуатації, і визначається за формулою  
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де tjп.р – час, витрачений па плано-попереджувальний ремонт виробу. 

Застосовується цей коефіцієнт для тих же виробів, що і коефіцієнт 

готовності, але більш повно відображає їх надійність і ремонтопридатність, 

дозволяє передбачати резервне обладнання на час планово–

попереджувальних ремонтів. Визначається за результатами хронометражних 

спостережень за роботою і ремонтами виробів.  

Для кількісної оцінки надійності виробів залежно від типу, 

призначення і умов їх експлуатації із зазначених показників вибирають 4–5, 

які найбільш повно характеризують надійність і довговічність. Залежно від 

типу і призначення виробу рекомендуються наступні показники:  

Гірські машини і обладнання Показник надійності 

Перфоратори ручні, телескопічні, 

колонкові  

Кт, Т, Тв, Тс, Сут 

Машини навантажувальні, конвеєри різних 

типів 

Кт, Т, Тр, Тс, Сут 

Лебідки шахтні й гірничорудні (і, зокрема, 

скреперні) 

Кт, Т, Тр, Тс, Сут 

Бурові верстати і обладнання  Кт, Т, Тр, Тс, Сут 

Вагони самохідні, бункерні поїзди Кт, Т, Тр, Тс, Сут 

Вагони рудничні Кт, Т, Тр, Тс, Сут 

Комбайни для видобутку марганцевих руд Кт, Т, Тр, Тс, Сут 

Устаткування клітьового та скіпового Р, Т, Тр, Тс, Сут 
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підйомів 

Млини та інше збагачувальне устаткування Кт, Т, Тр, Тс, Сут 

 

Вихідні дані для кількісної оцінки надійності виробів можна отримати 

при стендових, прискорених (полігонних) випробуваннях, заводських та 

промислових випробуваннях дослідних зразків, експлуатаційних 

випробуваннях дослідних партій і серійних зразків виробів, моделюванні 

процесів експлуатації виробів [28–30, 68]. Зазначені випробування 

дозволяють отримати наступні характеристики надійності виробів: 

напрацювання на відмову виробу і його елементів; час відновлення 

несправностей виробів, ймовірність безвідмовної роботи; коефіцієнти 

готовності та технічного використання; ресурс до капітального ремонту; 

питому трудомісткість відновлення і технічного обслуговування виробу; 

періоди припрацьовки і нормальної його роботи, інтенсивність відмов у ці 

періоди; виявити вузли і деталі, що мають низьке напрацювання на відмову, 

розробити заходи щодо підвищення їх надійності; доцільний перелік 

показників для достатньої оцінки надійності виробів, відповідність 

розрахункових показників надійності фактичним; граничні стани виробу і 

його елементів, комплект запасних частин і доцільну структуру ремонтного 

циклу; фактичні терміни служби виробів, навантажувальні режими їх 

робочих органів та відповідність режимам, прийнятим для стендових, 

натурних і прискорених випробувань.  

Об'єкти для спостереження підбираються таким чином, щоб дані були 

отримані по можливості з більшої кількості машин, з яких частина не 

пройшла капітального ремонту. Це дає можливість визначити надійність 

машин до і після капітального ремонту. Крім цих даних по кожній машині 

збираються відомості про планово–попереджувальні ремонти, характерні 

умови експлуатації.  

 

3. Методика визначення надійності млинів 

 

Розглянута методика складена для млинів самоподрібнення з 

урахуванням робіт [28–30, 67].  

Під експлуатаційною надійністю млинів мається на увазі здатність 

подрібнювати гірничу масу до необхідної крупності, зберігаючи свої 

експлуатаційні та технічні показники в заданих межах протягом певного 

проміжку часу між плановими обслуговуваннями. При визначенні 

експлуатаційної надійності домовимося розглядати млин як відновлювану 

(ремонтовану) систему, що складається з сукупності діючих елементів – 

вузлів млина. Для визначення експлуатаційної надійності проводиться збір 

первинних даних про роботу млинів. Джерелом інформації є безперервні 

спостереження за роботою млинів, дані оперативних журналів механічних 

служб збагачувальної фабрики. Для одержання необхідної точності і 

достовірності даних визначаються достатня тривалість і число об'єктів 
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спостережень. Збір та систематизація первинної інформації про роботу 

млинів проводяться за допомогою спеціально розробленого за участю автора 

«Журналу спостережень за роботою обладнання» стосовно до гірничого і 

гірничо–збагачувальному обладнання. Така форма журналу знайшла широке 

застосування у Криворізькому басейні.  

У журналах фіксуються основні статистичні дані про роботу млинів в 

період спостережень: дата введення в експлуатацію, час роботи і обсяги 

переробки з початку експлуатації і між відмовами, характер поломок (відмов, 

аварій) та їх причини, час простоїв, час усунення відмов, заходи щодо 

усунення несправностей і т. д. Журнали спостережень ведуться безперервно 

протягом року співробітником, який добре знає конструкцію млина і порядок 

ведення журналу, із залученням працівників механічної служби фабрики (для 

них на першій сторінці наводиться інструкція про порядок ведення та 

заповнення журналу).  

Отримані таким чином статистичні дані обробляються методами мате-

матичної статистики і теорії ймовірності, служать вихідними для визначення 

показників експлуатаційної надійності млинів і побудови законів розподілу 

досліджуваних величин, таких, наприклад, як напрацювання на відмову, час 

відновлення, ресурс до капітального ремонту і т. д. Оскільки закони розпо-

ділу досліджуваних величин невідомі (для млинів їх до цього не визначали), 

спочатку необхідно побудувати графічне зображення емпіричних розподілів 

(гістограми та полігони розподілів). Обробка статистичних даних, побудова 

емпіричних і відповідних їм теоретичних розподілів досліджуваних парамет-

рів надійності виконується за спеціальною методикою, викладеною нижче.  

Фактична експлуатаційна надійність млинів характеризується рядом 

показників, що розраховуються на підставі статистичних даних, збір яких 

проводиться за методикою, описаною на початку цього параграфа. Довірча 

ймовірність у розрахунку приймається рівною 0,95, так як відмови млинів, 

які є головною ланкою в технологічній схемі самоподрібнення, пов'язані з 

великими економічними збитками.  

При розрахунку показників надійності визначаються їх середні 

значення, знаходяться їх довірчі інтервали. Для ряду найбільш характерних 

показників надійності будуються емпіричні і відповідні їм теоретичні 

розподіли [29, 131]. На підставі аналізу робіт [29, 30, 43], узагальнення 

досвіду досліджень млинів самоподрібнення по збагачувальній фабриці 

ІнГОКу для найбільш повної характеристики надійності млинів здійснюється 

розрахунок показників їх надійності за безвідмовності, довговічності і 

ремонтопридатності (наводяться тільки спрощені формули).  

Для характеристики безвідмовності визначають наступні показники:  

• напрацювання на відмову  
=

=
N

c

іo t
Nn

T
1

1
, де N – число млинів, що 

випробовуються.  

• параметр потоку відмов 
во ТТ +

=
1

 , де Тв – середній час відновлення;  
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• ймовірність безвідмовної роботи ttP  −=)(1  (значення t −  визначається 

за відповідними таблицями [29]).  

Для характеристики довговічності млинів приймається середній ресурс 

до капітального ремонту  


=

=
N

i

iR
N

R
1

1
, 

де Ri – ресурс до капітального ремонту одного млина.  

Для характеристики ремонтопридатності млинів приймається середній 

час відновлення  
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де ti – час відновлення i–ї відмови.  

Крім того, для характеристики загальної надійності млина 

пропонується ряд узагальнених показників надійності:  

• коефіцієнт готовності 
вo

o

r
TT

T
K

+
= ; 

• коефіцієнт технічного використання  
обсремсум

сум

ит
ttt

t
K

++
=. , 

де tсум, tрем, tобс – відповідно сумарний час роботи, обслуговування і 

ремонтів;  

• коефіцієнт відносних простоїв 
в

віi

по
nT

Tn
K =. . 

Для побудови законів розподілу параметрів надійності млина 

самоподрібнення спочатку з журналів спостережень вибираються всі 

значення досліджуваного параметра (наприклад, напрацювання на відмову 

або час відновлення) за весь період спостереження. Потім значення 

досліджуваного параметра групуються в порядку зростання його величини: 

х1, х2, х3, х4, х5, …, хn–1, хn, після чого результати, що різко виділяються  

оцінюються за критерієм Граббса. Для цього за існуючими значеннями 

досліджуваних величин визначаються середнє арифметичне x  і середнє 

квадратичне S відхилення:  
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1
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Для кожного значення, що різко виділяється визначається безрозмірний 

коефіцієнт 
S

xxi )( −
=  залежно від його величини приймається рішення 

враховувати або ні значення спостережуваного параметра [29], що різко 

виділяється.  

Ряд спостережуваних величин, що залишився розбивається на 

інтервали, число яких визначається за формулою Nn lg2,31+= , а ширина – по 

залежності  
N

xx
h

lg2,31

minmax

+

−
= , де хmax, xmin – відповідно максимальне і мінімальне 

значення досліджуваної величини.  
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Далі визначаються межі інтервалів hii +=+  1  і їх середини 
2

1++ ii 
, а 

також емпірична частота, тобто як часто значення досліджуваної величини 

потрапляють в кожен інтервал, при цьому сума спостережуваних частот 

повинна бути дорівнює числу спостережень: 
=

=
n

i

i Nm
1

; обчислюється 

емпірична частота 
N

m
W i

i =  і перевіряється дотримання умови 
=

=
n

i

iW
1

1. 

Для зручності використання результати розрахунків зводяться в 

таблицю, будується графічне представлення досліджуваного параметра у 

вигляді гістограми або полігону. Виходячи з форми гістограми і з 

урахуванням фізики процесу описуваного параметра визначається закон його 

розподілу. Приймається гіпотеза про передбачуваний закон розподілу, для 

чого визначаються статистичні параметри експериментального розподілу: 

середнє значення оцінюваного параметра (математичне очікування), середнє 

квадратичне відхилення та коефіцієнт варіації 
x

S
K v

100
= . Після цього 

проводиться вирівнювання емпіричного розподілу, яке полягає в 

знаходженні теоретичного закону розподілу оцінюваного параметра.  

Приймається, що досліджувана величина підпорядковується одному із 

найбільш поширених законів розподілу, наприклад нормальному. Тоді за 

функцією щільності імовірності нормального розподілу 2

2

2

1
)(

t

lt
−

=


  

знаходяться теоретичні частоти, для чого попередньо визначаються значення  

нормованих величин 
S

xx
t i −= , по яких за допомогою відповідних таблиць 

[29] встановлюватися значення )(t . Потім визначаються теоретичні значення 

ймовірностей досліджуваної величини  

S

t
P

h

i

)(
=  і теоретичні частоти NPm ii = . Результати розрахунків  також 

зводяться в таблицю, за даними якої будується вирівняні крива закону 

розподілу за значеннями середин інтервалів по осі абсцис і значенням 

теоретичних ймовірностей по осі ординат. Перевіряється ймовірність того, 

що досліджувана емпірична крива відповідає обраному теоретичного закону. 

У цій методиці приймається, що теоретична крива не суперечить емпіричній, 

якщо ймовірність збіжності більша 0,03 (в теорії надійності ця величина 

рекомендується в межах 0,02–0,05). 

Перевірка прийнятої гіпотези про передбачуваний закон розподілу 

досліджуваного параметра проводиться за критерієм узгодженості Пірсона  


=

−
=

n

i i

i

m

mm

1

2

02 )(
  

або критерієм узгодженості Колмогорова  

N

mmi 0max
−

= . 
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На підставі отриманого закону розподілу та статистичних параметрів 

описується точність досліджуваної величини методом довірчих інтервалів 

(цим же методом будемо користуватися при оцінці точності всіх 

експериментальних даних):  

   ==− )(2 bФxxВер . 

Тут x  – справжнє значення оцінюваного параметра;   – відносна 

похибка досліду, α – надійність досліду. Істинне значення досліджуваного 

параметра  

N

S
txx

N

S
tx  +− , 

де tα – нормований множник (величини α і tα вибираються в залежності 

від призначення виробу, його якості і необхідної точності результатів 

спостережень або експериментальних досліджень) [29, 131]. Отже, 

досліджувана величина  

N

S
txx = . 

Незалежно від способу розподілу досліджуваного параметра оцінка 

його точності проводиться за такою ж методикою.  

Як видно з формул коефіцієнт Ко.п. дозволяє визначати частку простоїв 

через відмови окремих вузлів або деталей млина в загальному балансі часу 

простоїв і, таким чином, характеризує надійність окремих елементів 

(складальних одиниць) млина. Отже, визначивши Ко.п. всіх основних вузлів 

млина і побудувавши їх графічно у вигляді гістограм, знайдемо найменш 

надійні вузли млинів, які необхідно піддати додатковим дослідженням з 

метою визначення причин їх низької надійності, розробки заходів щодо 

вдосконалення їх конструкції та підвищення надійності.  

 

4. Параметри надійності млинів і закони їх розподілу 

 

Для найбільш повної характеристики надійності млинів розрахо-

вуються показники по безвідмовності, довговічності і ремонтопридатності. 

Збір та обробка експлуатаційних даних, побудова розподілів досліджуваних 

параметрів проводяться за розглянутою вище методикою.  

Експлуатаційна надійність млинів ММС–70–23. Обробка та 

дослідження експлуатаційних статистичних даних поточних значень 

параметрів «напрацювання на відмову», «час відновлення», «ресурс до 

капітального ремонту» млинів ММС–70–23 проводилися на II черзі 

збагачувальної фабрики ІнГЗК (табл. 5–7). За даними таблиць будувалися 

гістограми або полігони, а також вирівняні криві законів розподілу 

зазначених параметрів (див. рис. 24, 25 і роботу [69]). Як випливає з кривих 

на рис. 24, параметри «напрацювання на відмову» і «час відновлення» 

задовільно описуються експоненціальними законами розподілу. Ряд значень 

параметрів «ресурс до капітального ремонту» підпорядковується 

нормальному закону розподілу (рис. 25). 
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На підставі статистичних експлуатаційних даних, зібраних у журналах 

спостережень за роботою обладнання, за прийнятою методикою 

визначаються середні числові значення показників надійності млинів ММС–

70–23 [69], а також довірчі смуги для деяких основних показників надійності. 

  

Таблиця 5. Результати обробки статистичних даних про розподіл  
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21—111 66 132 0,7540 0,6704 117,20 132 117,20 15,20 

111—201 156 15 0,0858 0,1956 34,20 147 151,40 4,40 

201—291 246 9 0,0514 0,0795 13,90 156 165,30 0,30 

291—381 336 10 0,0572 0,0574 10,10 166 175,40 9,40 

381—471 426 4 0,0228 0,0130 2,28 170 177,68 7,68 

471—561 516 1 0,0057 0,0054 0,94 171 178,62 7,62 

561—651 606 1 0,0057 0,0022 0,39 172 179,01 7,01 

651—741 696 3 0,0172 0,0009 0,16 175 179,17 4,17 

Примітка. Критерій узгодженості Колмогорова — 1,15. 

 

Таблиця 6. Результати обробки статистичних даних про розподіл 

параметра «час відновлення» млина ММС–70–23 
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0,08–2,85 1,47 125 0,714 0,619 109,00 125,0 109,00 16,00 

2,85–5,62 4,24 24 0,138 0,246 43,10 149,0 152,10 3,10 

5,62–8,39 7,01 8 0,046 0,098 17,20 157,0 169,20 12,20 

8,39–11,16 9,78 5 0,028 0,040 7,00 162,0 176,20 14,20 

11,16–13,96 12,55 4 0,023 0,016 2,80 166,0 179,00 13,00 

13,96–16,70 13,32 4 0,023 0,004 0,70 170,0 180,60 10,60 

16,70–19,47 18,09 3 0,017 0,002 0,35 173,0 180,95 7,95 

19,47–22,24 21,84 2 0,011 0,007 0,12 175,0 181,07 6,07 

Примітка. Критерій узгодженості Колмогорова – 1,21. 

 

Таблиця 7. Результати обробки статистичних даних про розподіл 

параметра «ресурс до капітального ремонту» млина ММС–70–23 
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1030–1950 1490 2 0,038 –242 0,02134 0,028 1,486 0,183 
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1950–2870 2410 5 0,095 –1,360 0,15820 0,170 9,02 1,780 

2870–3790 3300 27 0,510 –0,302 0,38140 0,408 21,60 2,010 

3790–4710 4250 16 0,302 0,780 0,29430 0,315 16,70 0,0293 

4710–5630 5170 1 0,018 1,350 0,72060 0,077 4,08 0,0208 

5630–6550 6090 2 0,037 2,920 0,05616 0,060 3,18 0,435 

Примітка. Критерій узгодженості Колмогорова – 0,712.  

 

Wi, Pi 

 

 t, год. 

  – теоретичне розподілення параметрів; 

  – емпіричне розподілення параметрів. 

Wi, Pi 

 

 t, год. 

  – теоретичне розподілення параметрів; 

  – емпіричне розподілення параметрів. 

 

Рис. 24. Емпіричні і відповідні теоретичні розподіли параметрів:  

а – напрацювання на відмову, б – тривалість віднов. 
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Wi, 

Pi 

 

 

 t х 103, год.  

  – теоретичне розподілення параметрів;  

  – емпіричне розподілення параметрів.  

Рис. 25. Емпіричний і відповідний йому теоретичний розподіл 

параметра «ресурс до капітального ремонту» 

 

Нижче наведені середні значення показників надійності, що харак-

теризують фактичну експлуатаційну надійність млинів самоподрібнення в 

умовах ІнГЗК: показники безвідмовності – напрацювання на відмову T1 = 98 

± 14 год, параметр потоку відмов λ = 10,2 ∙ 10–3 год–1, ймовірність 

безвідмовної роботи Р(t) = 0,93; показники довговічності – ресурс до 

капітального ремонту R = 3580 ± 465 год, середній час відновлення Т2 = 3,05 

± 0,33 год; узагальнені показники надійності – коефіцієнт готовності Кr = 

0,96, коефіцієнт технічного використання Кт.і = 0,92. Крім того, визначено 

коефіцієнти відносних простоїв, які для наглядності і зручності аналізу 

представлені у вигляді гістограм (рис. 26 – в залежності  від характеру 

причин простоїв, рис. 27 – через відмови основних вузлів млина).  

Як випливає з гістограми на рис. 26, майже 62% простоїв млинів 

відбувається з технічних причин, з них близько 27% через аварійні відмови 

вузлів і деталей. За даними журналів спостережень, простої млина протягом 

року склали більше 14 000 год, тобто 13,6% загального робочого часу. Це 

рівнозначно тому, що 2 млини з 12 не працювали через простої протягом 

року. Отже, зменшення простоїв хоча б наполовину рівнозначно введенню в 

експлуатацію додатково ще одного млина, вартість виготовлення якого 

близько 300 тис. у.о.  
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Рис. 26. Гістограма розподілу простоїв млинів ММС–70–23 з різних причин:  

І – технічні причини (1 – відмови механічної частини; 2 – планово–поперед-

жувальний ремонт); ІІ – відсутність руди; ІІІ – технологічні причини; IV – відмова 

електричної частини; V – інші причини (тут і на рис. 4 цифри – простої, %). 

 
 

Рис. 27. Гістограма розподілу простоїв млинів через відмови окремих вузлів: 1 – 

привод (1 – вал–шестерня, 2 – редуктор, 3 – муфта); ІІ – підшипники; ІІІ – бутара, 

IV – решітка; V – футеровка, VI – барабан; VII – завантажувальна течка; VIII – інші 

вузли. 
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Таблиця 8. Результати обробки статистичних даних про розподіл параметра 

«час відновлення» млина МВ–90–30  

  

Інтервал 

С
ер

ед
и

н
а 

ін
те

р
в
ал

у
 

Е
м

п
ір

и
ч
н

а 

ч
ас

то
та

 

Е
м

п
ір

и
ч
н

а 

ч
ас

то
тн

іс
ть

 

Т
ео

р
ет

и
ч
н

а 

й
м

о
в
ір

н
іс

ть
 

Т
ео

р
ет

и
ч
н

а 

ч
ас

то
та

 

Н
ак

о
п

и
ч
ен

а 

ем
п

ір
и

ч
н

а 

ч
ас

то
та

 

Н
ак

о
п

и
ч
ен

а 

те
о
р
ет

и
ч
н

а 

ч
ас

то
та

 

Р
із

н
и

ц
я
 

н
ак

о
п

и
ч
ен

и
х
 

ч
ас

то
т 

10–204 107 52 0,531 0,5002 49,02 52 49,02 2,98 

204–398 301 17 0,173 0,2414 23,66 69 72,68 3,68 

398–592 495 15 0,153 0,1248 12,33 84 84,91 0,91 

592–786 689 8 0,082 0,0645 6,32 92 91,23 0,77 

786–980 883 3 0,031 0,0334 3,27 95 94,50 0,50 

980–1174 1077 – – 0,0172 1,69 95 96,19 1,19 

1174–1368 1271 2 0,020 0,0090 0,88 97 97,07 0,07 

1368–1562 1465 1 0,010 0,0046 0,45 98 97,52 0,48 

 

З рис. 27 видно, що майже четверта частина простоїв млинів (24,6%) з 

технічних причин відбувається через відмову привода млина, при цьому 

більша частина з них (13,6  %) – через відмови вала та шестірні відкритої 

передачі, а також редукторів Ц2Ш–1000 і Ц2Ш–1250 (9,3 %). 

Млин МБ–90–30. Дослідний зразок найбільшого вітчизняного млина 

МБ–90–30 з діаметром барабана 9 м виготовлений на СТЗ за технічним 

завданням Механобрчормет і встановлено на дослідній секції збагачувальної 

фабрики ІнГЗК, де були проведені промислові випробування та всебічні 

дослідженні млина. В процесі випробувань велися безперервні спосте-

реження, збір і обробка статистичних даних про надійність млинів згідно 

викладеної вище методики і за аналогією з млином ММС–70–23 (табл. 8).  

Як видно з рис. 28, розподіл задовільно описується експоненціальним 

законом, отже, основна маса відмов млина носить раптовий характер і 

виникнення їх визначається дією випадкових факторів [29]. Це стосується в 

першу чергу барабана млина, відмови якого не пов’язані зі зносом або 

втомою металу, мають не поступово наростаючий, а раптовий характер в 

результаті недостатньої міцності і надійності конструкції барабана.  

На підставі статистичних експериментальних даних про відмови і часу 

відновлення основного технологічного обладнання дослідної секції 

побудовані гістограми розподілу часу простоїв секції внаслідок відмов 

окремих типів обладнання (рис. 29). Так, простої секції внаслідок відмов 

млина становлять 73%, що свідчить про неприпустимо низьку надійність 

першого дослідного зразка млина МБ–90–30. 
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Wi, 

Pi 

 

 

 t х 102, год.  

  – теоретичне розподілення параметрів;  

  – емпіричне розподілення параметрів.  

Рис. 28. Емпіричний і відповідний йому теоретичний розподіл параметра 

«час відновлення» дослідного зразка млина МБ–90–30 в умовах ІнГЗК. 

 
Рис. 29. Гістограма часу простоїв дослідної секції фабрики через відмови 

основного технологічного обладнання секції:  

I – млин МБ–90–30; 2 – класифікатор; 3 – конвеєр і живильники, 4 – насоси ГРН; 5 

– млин МРГ–55–75; 6 – сепаратори; 7 – інше обладнання.  
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Рис. 30. Гістограма часу простоїв млинів МБ–90–30 через відмови основних вузлів 

млина:  

І – барабан; ІІ – привод (1 – редуктор, 2 – електродвигун, 3 – вал–шестірня, 4 – 

муфта); ІII – футерування та решітка; IV – бутара; V – електрична частина; VI – 

мастило і гідропідпор; VII – підшипники; VIII – завантажувальна течка.  

 

На другому місці за тривалістю простоїв знаходиться класифікатор 

КСН 3,0 × 17,2, що також вказує на його недостатню надійність.  

Для виявлення найменш надійних вузлів побудована гістограма 

розподілу часу простоїв млинів з технічних причин через відмови основних 

вузлів (рис. 30). Як видно з рисунка, майже 60% простоїв з технічних причин 

відбувається внаслідок відмов барабана, що свідчить про недосконалість 

його конструкції, низьку міцність і надійність. У перший період випробувань 

млин простояв близько 5000 год. через поломки барабана, тобто практично 

первісна (заводська) конструкція барабана цього млина виявилася 

непрацездатною. На другому місці за тривалістю простоїв знаходиться 

привод млина (більше 25%, тобто як і млини ММС–70–23), при цьому 

найменш надійним вузлом привода є редуктор (16,6% часу простоїв). 

Недостатньо надійним вузлом млина є також футерування та решітка (7,4% 

часу простоїв). Отже, аналіз надійності дослідного зразка млина МБ–90–30 

показав, що для підвищення його загальної надійності та ефективності 

роботи в першу чергу необхідно провести детальні дослідження з метою 

удосконалення конструкції і підвищення надійності його барабана, привода, 

футеровки і решітки.  

П
р
о
ст

о
ї,

 %
 



97 
 

РОЗДІЛ 4.   ПРИВОД МЛИНІВ САМОПОДРІБНЕННЯ 

 

1. Схеми приводів і розрахунок їх потужності 

 

Залежно від умов експлуатації млинів, технічних можливостей заводів–

виготівників і інших факторів барабанні млини можуть бути оснащені 

такими трьома основними типами приводів: бічним, центральним з 

редуктором, безпосередньо від електродвигуна (рис. 31).  

Найбільш поширеним типом є бічний привод, в якому енергія від 

двигуна до барабана передається через зубчастий вінець, встановлений на 

цапфі або барабані млина (до бічного привода відносять також фрикційний, 

але застосовується він обмежено для млинів одиничною потужністю до 1000 

кВт).  

Бічний привод через зубчастий вінець може бути редукторним або 

безредукторним, при цьому кожен з цих типів може бути обладнаний одним 

або двома двигунами (одно–і багатодвигунний привод) (див. рис. 31, І–ІІ).  

Однодвигунний привод застосовується як з однієї, так і з двома 

приводними шестернями. Схема однодвигунного привода з двома 

приводними шестернями передбачає розподіл силового потоку від двигуна 

на дві гілки, що дозволяє передавати велику потужність [70]. Однодвигунний 

редукторний привод з однією приводною шестернею застосовують на млині 

ММС–70–23, безредукторний – на млині ММС–90–30А з потужністю 

двигуна 4000 кВт.  

Центральний редукторний привод також може бути одно– і 

дводвигуновим. Така схема привода застосовується в основному для трубних 

млинів. У зарубіжній практиці такі варіанти приводів застосовуються для 

цементних млинів великої одиничної потужності – 3200–6000 кВт (рис 31, 

ІІІ).  

Привод безпосередньо від електродвигуна до млина виконується двох 

типів – з окремим електродвигуном і з електродвигуном на цапфі або 

барабані млина (див. рис. 31, IV). Прикладом може служити привод 

цементного млина в Гаврі. Потужність привода 6400 кВт, частота обертання 

15 хв–1 [71]. У Канаді експлуатується великий цементний млин, обладнаний 

кільцевим синхронним двигуном, що встановлений безпосередньо на цапфі 

млина. Потужність привода 6490 кВт [72]. В Україні на Дарницькій ТЕЦ 

успішно експлуатується млин для подрібнення вугілля Ш–16 з приводом 

потужністю 480 кВт і частотою обертання 0,43 хв–1. Зі збільшенням 

одиничної потужності млинів до 8000–10 000 кВт різні варіанти схем 

приводів будуть знаходити все більш широке застосування. 
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Рис. 31. Схеми приводів барабанних млинів;  

I – бічний безредукторний (а, б – з одним двигуном, в – з двома 

двигунами); II – бічний редукторний (а – з одним двигуном, б–г – з двома 

двигунами); III – центральний (а – з одним двигуном, б – з двома двигунами); 

IV – безпосередньо від тихохідного низькочастотного електродвигуна (а – що 

окремо стоїть, б, в – розташованого на цапфі та барабані млина).   

 

При розробці нових видів і типорозмірів, млинів виникає необхідність 

розрахунку потужності приводного двигуна. Від правильного визначення 

потужності залежить економічна і надійна робота млина, у зв'язку з чим 

цьому питанню слід приділяти особливу увагу.  

Сьогодні є тенденція створення млинів більшого об’єму як найбільш 

продуктивних. Отже, виникає необхідність ретельного розрахунку і вибору 

все більш потужних електроприводів для млинів. У роботі [73] наведено 

розмірний ряд потужностей для машин від 2000 кВт і більше: 2000–2500–

3200–4000–5000–6300–8000–10000. Таким чином, якщо при розрахунках 

отримана величина потужності двигуна млина виявиться більше будь–якого з 

цих значень, наприклад 4100 кВт, то буде потрібно вибирати двигун вже 

5000 кВт, тобто більше майже на 1000 кВт. Чим більше розрахункова 

потужність двигуна, тим більше різниця між двома сусідніми значеннями 

його номінальної потужності. 

У зв'язку з цим для економічного вибору приводного двигуна необхідні 

точні, експериментально перевірені формули. Розглянемо сучасні методики 

визначення потужності двигунів млинів.  

При роботі млина потужність двигуна Р (рис. 32) витрачається на 

підйом матеріалу G, що знаходиться у млині, на кут θ, надання рухомим 

деталям і матеріалу кінетичної енергії, подолання опорів і залежить від 

багатьох факторів: розмірів млина (R або D, L), ступеня заповнення барабана 
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φ, що визначається кутом Ω, відносної частоти обертання ψ і ряду інших, 

визначених технологічним процесом (продуктивності млина, питомої маси 

матеріалу, густини пульпи тощо), а також від механічних параметрів 

(футерувальних плит, ступеня їх зносу, коефіцієнта тертя в підшипниках, 

діаметра цапфи і ККД передачі).  

 

 
Рис. 32. Схема дії сил при роботі млина в каскадному режимі. 

 

Потужність двигуна млина у різних авторів визначається неоднозначно 

і являє складну залежність. Так, у роботі [74] потужність споживання з 

мережі барабанними вуглепомельними млинами з хвилястою футеровкою 

визначається за формулою: 

)51,0104,0(
1 88,0

.

3

21

dnGnLDP бшнббc 


+= , 

 

де 21 ,  – ККД відповідно двигуна і механічної передачі; Gб – маса барабана з 

бронею; γн.ш – насипна маса куль і матеріалу; d – діаметр цапфи. Для 

барабанів, що мають ступеневий профіль броні, потужність, споживана 

двигуном з мережі (кВт), визначається за формулою:  

)513,015,0(
1 3,1

.

3

21

dnGnLDP бшнббc 


+= . 

С. Б. Андрєєвим [75] запропонована формула для визначення корисної 

потужності двигуна (кВт) в залежності від діаметра млина D, ступеня 

заповнення φ, відносної частоти обертання ψ .  




sin
2

sin62,4 3 = D
G

Pпол . 

Для водопадного режиму при φ = 0,2 + 0,3 і ψ=0,7÷0,8 в роботі [75] корисну 

потужність, споживану млином, можна визначати за формулою:  
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8,07,28 DVPпол = , 

де V – корисний об'єм млина. Для режиму з ψ = 0,76 запропонована формула 

[75] : 

DCDP = , 

де С – коефіцієнт, що залежить від φ. Для такого режиму Л. Б. Левінсоном 

запропонована формула : 

вSDVP 031,2 = , 

де 
2)274,01(38,3  +=вS ; γо – об'ємна маса куль або стрижнів. У [75] 

наведена формула для визначення потужності вуглепомельного двигуна : 
 

 9,05,265,423,4 LDLDP o+= , 

 

де γо= 4,9 т/м3. За даними роботи [75], ця формула найбільш прийнятна при 

наступних параметрах: діаметр барабана 1,7–3,0 м, L/D = 1,5÷2,0; φ = 0,6÷0,8.  

У роботі [76] визначена загальна потужність, необхідна для обертання 

барабана млина:  

трххб РРPP ++= . , 

де ххР .  – потужність для обертання млина без куль і руди; Ртр – додаткова 

потужність на тертя від маси завантаження. Згідно [75, 76] DLnР хх 1,0. = , де n – 

частота обертання млина, хв–1; xxmMтр PKGGР .== ,  де G – вага кульового 

завантаження; GM – вага обертових частин млина.  

Потужність на валу двигуна з урахуванням втрат в передавальному 

механізмі  

мбдв PP = , 

де м  – ККД передавального механізму, який коливається в межах 0,7–0,8, 

або становить 0,85. При орієнтовних розрахунках для рудних млинів беруть 

м  = 0,8.  

Номінальна потужність двигуна визначається з урахуванням 

коефіцієнта запасу Кз, що враховує можливі коливання навантаження. 

Величина його для барабанних млинів береться в межах 10% розрахункової 

потужності на валу двигуна: двн РP 1,1= . 

О. С. Богдановим [77] запропонована формула для визначення 

потужності на валу барабана млина: допхолб РРРР ++= , однак розрахунок 

основних елементів ( )допхол РРР ,,  ведеться за іншими методиками. Корисна 

потужність визначається за формулою, наведеною в роботі [36] 

oсш SDVAР .= , де 12
1

31,2
6102

21000
−=


= см

g
A


, So – безрозмірний коефіцієнт 

корисної потужності, що залежить від параметрів механічного режиму φ, ψ  і 

коефіцієнта тертя помольних тіл об футеровку. Запропоновані кілька 

варіантів розрахунку, заснованих на різних гіпотезах щодо кількості енергії, 

яка витрачається на рух помельних  тіл. 
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Потужність холостого ходу визначається за формулою 

LDРхол 023= ; потужність, що витрачається на додаткові втрати, – за 

формулою холшдоп РКР = , де Кш – коефіцієнт пропорційності, рівний 

відношенню маси повного кульового завантаження млина до маси інших 

обертових частин: Кш = 0,25 – для млинів з найменшим діаметром (D ≤1,5 м); 

Кш = 0,4 – для малих млинів (D ≤ 2,1 м); Кш  = 0,5 – для середніх млинів (D ≤ 

2,7 м); Кш = 0,6 – для великих млинів (D ≥ 2,8). Потужність на валу двигуна 

визначається згідно роботи [73]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 33. Залежність питомої потужності від ступеня заповнення барабана млина. 

 

Для млинів самоподрібнення розроблена спеціальна методика визна-

чення потужності на валу двигуна [78] за формулою пердв PDKVР  0= , де 

К – коефіцієнт нестабільності пульпи, К = 1,05; γ – насипна маса руди, γ = 2,2 

т/м3; P0 – питома потужність, яка залежить від ступеня заповнення і 

визначається за номограмою )(0 fР = , розробленої СТЗ (рис. 33).  

На підставі досліджень, проведених Д. К. Крюковим на ІнГЗК на 

млинах МРГ–40–75 [79], для визначення потужності на валу барабана рудно–

галькових млинів може бути використана формула цразгзагрб РРРРР +++= 2 , 

де Р2 – корисна потужність для каскадного режиму, Р2 = 4,64 

 sin
2

sin 3 DG ; Рзагр – потужність, що витрачається на просування 

матеріалу в завантажувальної та розвантажувальної частинах млина; ∆Pц –  

втрати на тертя в цапфах млина.  

Потужність на валу двигуна визначається згідно роботі [73]. 

Номинальна потужність двигуна для вибору по каталогу Рном= 1,1 Рдв.  

За даними роботи [79], розрахункові формули для рудно–галькових 

млинів завищують величину потужності в порівнянні з експериментальними 

значеннями приблизно на 25%.  

Представлені матеріали показують, що розрахунок потужності двигуна 

млина – складний процес і не може бути проведений за будь-якою однією 

φ, од. 



102 
 

методикою. У зв'язку з цим потужність двигуна в кожному конкретному 

випадку повинна визначатися за відповідними формулами з урахуванням 

типу млина (кульовий, самоподрібнення і т.д.), виду сировини, що 

переробляється, профілів застосовуваних футеровок, розмірів барабана, 

ступеня його заповнення, частоти обертання і ККД передачі.  

На думку Д. К. Крюкова [79], для отримання більш точних значень 

потужності приводних двигунів необхідна дослідна перевірка розрахункових 

формул та їх коригування. У зв'язку з цим авторами на ІнГЗК була проведена 

експериментальна перевірка електричних навантажень млинів МБ–90–30 та 

МРГ–55–75, обладнаних приводами постійного струму [80]. В установленому 

режимі роботи при частоті обертання барабана ψ = 11,2 хв–1, ступені 

заповнення φ = 0,5 і зношеній футеровці споживана потужність двигуна 

млина МБ–90–30, становить 3880 кВт, що відповідає корисній роботі на валу 

двигуна 3600 кВт, тобто близька до розрахункової – 3500 кВт, визначеної за 

формулою пердв PDKVP  0= , тому ця формула є найбільш прийнятною для 

визначення потужності привода млинів самоподрібнення [80].  

 

2. Характеристика механічної та електричної частин привода  

 

Дослідженнями експлуатаційної надійності млинів на ІнГЗК 

встановлено, що найменш надійним вузлом млинів ММС–70–23 та МБ–90–

30 є привод, через відмови якого відбувається близько 25% простоїв [69].  

Для виявлення причин недостатньої надійності привода і розробки 

рекомендацій щодо його вдосконалення на ІнГЗК були проведені детальні 

дослідження всіх його елементів: електродвигуна, редуктора і відкритої 

зубчастої передачі. Схеми приводів наведено на рис. 34. Дослідження 

проводилися в наступних напрямках: збір статистичних даних та аналіз 

характеру відмов елементів привода; визначення і аналіз похибок виготов-

лення та монтажу зубчастих пар; перевірочні розрахунки комп’ютерним 

способом різних варіантів зубчастих передач; аналіз хімічного складу і 

механічних характеристик матеріалів, які застосовуються для виготовлення 

елементів привода; тензометричні дослідження динамічних навантажень на 

зубцях і на валу відкритої зубчастої передачі при різних режимах роботи 

млина; вивчення електричних характеристик привода. Збір та обробка 

статистичних даних про відмови елементів привода і аналіз відмов 

проводилися на основі журналів спостережень за роботою обладнання. 
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Рис. 34. Схеми приводів млинів самоподрібнення:  

А – ММС–70–23 (1 – барабан, 2 – вінцева шестірня, 3 – вал–шестерня, 

4 – муфта, 5 – редуктор Ц2Ш–1000 або Ц2Ш–1250, 6 – проміжний вал, 7 – 

електродвигун СДМ–1549–6)  

Б – МБ–90–30 (1 – барабан, 2 – вінцева шестірня, 3 – допоміжний 

привод, 4 – редуктор, 5 – двигун постійного струму П21–35–17К, 6 – 

перетворювальний агрегат, що складається з генератора і синхронного 

двигуна).  

 

Крім того, проводилися фотографування та аналіз характеру зламів зубців і 

валів зубчатих передач привода.  

У всіх випадках поломок зубців і валів зубчатих передач привода з 

відламаних зубців і валів виготовлялися зразки, проводились хімічний аналіз 

і дослідження механічних характеристик матеріалів, з яких виготовлені вали, 

шестірні і колеса зубчастих передач. Перевірялась відповідність 

застосовуваних матеріалів і їх механічних характеристик вимогам технічних 

умов на виготовлення даних типів зубчастих передач. Визначення 

монтажних похибок у відкритій зубчастій передачі привода через 

непаралельності осей і порушення міжцентрової відстані проводилося за 

допомогою індикаторів і спеціальних свинцевих пластинок. Для більшої 

достовірності даних вимірювання проводилися періодично на 16 млинах 

протягом одного – трьох років.  

Перевірочні розрахунки відкритої зубчастої передачі млина 

проводилися за чотирма методиками: ЕНІМСа, НКМЗ, ЦНИИТМАШу і 

Гіпровуглемаша із застосуванням прикладних комп’ютерних програм. На 

підставі аналізу цих розрахунків оцінювалася працездатність зубчастої 

передачі, правильність вибору методик розрахунку, основних параметрів і 

матеріалів зубчастих коліс. За спеціальною методикою Гіпровуглемаша 

(РМ35–60) на ЕОМ проводилися розрахунки різних варіантів відкритої 

зубчастої передачі з урахуванням зносу зубців шестірні і колеса. Періодично 

вимірювали товщину зношених зубців шестерень і коліс, величини зносу 

вносилися в різні варіанти комп’ютерних розрахунків. Проводиться аналіз 

результатів цих розрахунків і встановлюється вплив абразивного зношування 

зубчастих коліс на їхню міцність. Для зубчастих передач редукторів Ц2Ш–
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1000 і Ц2Ш–1250 також проводяться комп’ютерні розрахунки різних 

варіантів бандажованих зубчастих коліс з метою встановлення залежності 

напружень в бандажах від величини їх натягів на центр.  

Для визначення фактичних величин напружень в зубцях шестерні i валі 

відкритої передачі, встановлення причин їх поломок електро–тензометрами 

досліджувались напруження в цих деталях. Враховуючи унікальність цього 

вузла, його великі розміри і масу, а також те, що подібні дослідження по 

млинах самоподрібнення в нашій країні проводилися вперше, для цієї мети 

розроблялась спеціальна методика, що враховує всі специфічні особливості 

проведених робіт.  

Тензометричні дослідження напружень на зубцях шестерні і валу 

відкритої передачі. Дослідження проводилися у виробничих умовах на 

млинах ММС–70–23 [81]. Для цього виготовлявся спеціальний замірний 

вузол – вал–шестірня відкритої передачі з наскрізним осьовим свердлінням 

та рядом радіальних свердлінь у валу для зручності монтажу вимірювальної 

мережі (рис. 35) [81]. 

 

 
Рис. 35. Схема замірного вузла вал–шестерня:  

1– шестірня; 2 – вал; 3 – спеціальний отвір для прокладання 

провідників; 4 – провідники від тензорезисторів до вимірювальної апаратури; 

5 – муфта зубчаста; 6, 7 – тензорезистори для вимірювання напружень 

вигину в зубцях і валі ; 8 – тензорезистори для вимірювання обертового 

моменту.  

 

При вимірюванні деформацій вигину в зубцях і валі, а також 

деформацій кручення у валі відкритої передачі використовувалися дротові 

тензорезистори з базою 10 мм й опором 200 Ом. Схема включення 

тензорезисторів – мостова з двома робочими датчиками. Для вимірювання 

деформацій вигину датчики наклеювались на протилежні сторони зубців і 
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валі. Таким чином, на них діяли протилежні за знаком, але рівні за 

величиною деформації; тензорезистори включалися у різні гілки напівмосту. 

Для вимірювання деформацій кручення тензорезистори наклеювалися на 

протилежних боках вала взаємно перпендикулярно під кутом 45 ° до осі вала, 

тобто вздовж ліній головних напружень (рис. 35, А – А). На зубцях 

тензорезистори розміщувалися в неробочій зоні зачеплення, на валі – на 

спеціально підготовленому майданчику на ділянці діаметром 320 мм (один 

контрольний міст для вимірювання деформацій вигину монтувався на ділянці 

діаметром 350 мм). Для наклейки тензорезисторів застосовувався 

циакріновий клей, який забезпечує швидке та надійне закріплення 

тензорезистора на поверхні деталі, не вимагає складної та тривалої 

термообробки наклеєних тензорезисторів.  

Прийнята вимірювальна схема з двома робочими тензорезисторами 

автоматично забезпечує температурну компенсацію датчиків (тобто теплові 

зміни опорів двох робочих датчиків взаємно компенсуються) і дозволяє 

отримати подвоєний вихідний сигнал на вимірювальній діагоналі моста 

(тобто в два рази збільшується чутливість тензометричного мосту).  

Оскільки вимірювальні тензорезистори знаходяться на деталях, що 

обертаються (валу і шестірні), з'єднання їх з підсилювачем здійснювалося 

гнучким екранованим кабелем, який накручувався в процесі роботи на 

спеціальний барабан, що кріпиться до торця обертового валу. Спеціальною 

конструкцією барабана передбачалася можливість швидкого від'єднання його 

від вимірювальної мережі і тензометричної апаратури, а також можливість 

установки його в двох положеннях – на розмотування та намотування кабелю 

на бобіну барабана. Таке вирішення питання струмознімання завдяки 

нетривалому часу циклу вимірювань дозволило обійтися без струмознімачів 

з обертовими деталями і ковзаючими контактами, в результаті чого істотно 

підвищилася достовірність вимірювань (через відсутність перехідного 

контактного опору). Що стосується реактивного опору кабелю, то його вплив 

виключався особливістю пристрою тензометричного підсилювача.  

Тарування тензорезисторів, наклеєних на зубці шестерні, проводилася 

на спеціально виготовленому тарувальному пристосуванні, що являє собою 

зубець шестерні в натуральну величину, закріплений на металевій плиті. До 

вершини зубця прикладається визначене згинальне навантаження, при цьому 

фіксувалася величина тарувального сигналу. Тарування тензорезисторів, що 

застосовуються для вимірювання напружень згину у валу відкритої передачі, 

проводилася за загальноприйнятою методикою на тарувальному пристрої, що 

включає балочку рівного опору, спеціально виготовлену з того ж матеріалу, 

що й досліджуваний вал шестерні відкритої передачі.  

Для підвищення достовірності експериментальних даних проводилося 

5–10 циклів вимірювань. Визначалися середні значення досліджуваних 

параметрів (величин напружень в зубцях і валу вал–шестерні відкритої 

передачі). Точність проведених досліджень оцінювалася за допомогою 

середнього квадратичного відхилення та коефіцієнта варіації. Усі виміри 



106 
 

напружень в зубцях шестерні і у валу відкритої передачі проводилися в 

пусковому і встановленому режимах роботи млина при холостому ходу і 

максимальному завантаженні його барабана рудою (42–45%).  

Дослідження електричних параметрів приводів. Параметри 

приводів млинів ММС–70–23, МБ–90–30 та ММС–90–30 досліджувалися у 

виробничих умовах на збагачувальних фабриках Інгулецького ГЗК. 

Вивчалися наступні параметри: потужність, споживана з мережі 

електродвигуном млина при різних режимах його роботи; втрати потужності 

у всіх елементах привода; питома витрата електроенергії залежно від 

різноманітних факторів.  

Заміри потужності, що споживається з мережі електродвигуном млина  

ММС–70–23, проводилися за допомогою трифазного кіловатметра Н–364. У 

процесі рівномірного заповнення барабана рудою проводилися періодичні 

зупинки млина для вимірювання ступеня заповнення рудою. За отриманими 

значеннями потужності і ступеня заповнення барабана будувалася залежність 

споживаної потужності від ступеня заповнення рудою. Аналогічно, але з 

урахуванням особливостей електропривода (система Г–Д) і рекомендацій [79, 

80], визначалися електричні навантаження приводного двигуна млина МБ–

90–30 при зміні наступних параметрів його роботи: ступеня заповнення 

барабана рудою, частоті обертання барабана, продуктивності по вихідній 

руді, ступеня зносу футеровки. За отриманими експериментальними даними 

встановлювалася залежність споживаної потужності від наведених 

параметрів.  

Втрати потужності в усіх елементах привода млинів ММС–70–23 та 

МБ–90–30 визначалися методом безперервного вимірювання та контролю 

електричного навантаження синхронного електродвигуна СДМ–15–9–6 

млини ММС–70–23, а також двигуна постійного струму і синхронного групи 

Г – Д привода млина МБ–90–30. Визначалися також додаткові втрати 

потужності в редукторах і відкритих зубчастих передачах цих млинів.  

На підставі експериментальних даних будувалася енергетична діаграма 

розподілу загальної підведеної до синхронного двигуна потужності при най-

більш важкому режимі роботи млина (частоті обертання барабана 11,2 хв–1, 

ступені заповнення Ф = 0,55 і зношених футерувальних плитах). Шляхом 

аналізу енергетичної діаграми визначалися елементи привода, що 

обумовлюють найбільші втрати підведеної потужності.  

Питома витрата електроенергії визначалася безперервним 

вимірюванням і контролем потужності, споживаної двигунами вказаних 

млинів, і продуктивності їх по вихідному живленню і концентрату. Шляхом 

аналізу експериментальних даних встановлювалася залежність питомої 

витрати електроенергії від типу привода млина та його продуктивності.  

 

3. Параметри механічної частини привода  

У результаті обробки статистичних даних (табл. 9) встановлено, що 

розподіл напрацювань на відмову вузла вал – шестерня відкритої передачі 
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може бути представлений у вигляді гістограми або апроксимуючої її 

безперервної спадної кривої (рис. 36)[29].  

Таблиця 9. Результати обробки статистичних даних про розподіл 

параметра «напрацювання на відмову» вал–шестерні відкритої передачі 

млина ММС–70–23   
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105–1117 611 9 0,250 0,320 11,50 9 11,50 –2,50 

1117–2129 1623 7 0,194 0,220 7,90 16 19,40 –3,40 

2129–3141 2635 6 0,167 0,144 5,20 22 24,60 –2,60 

3141–4153 3647 5 0,139 0,096 3,46 21 28,06 1,06 

4153–5175 4664 3 0,083 0,026 0,94 30 29,00 +1,00 

5175–6187 5681 6 0,167 0,074 2,76 36 31,76 +4,24 

Примітка. Критерій узгодженості Колмогорова 0,71  

 

Середнє значення напрацювань на відмову для шестерні 2880 год (4,5  

міс. роботи). За цей період шестерня здійснює 14,2 ∙ 106 циклів, що значно 

менше допустимого числа циклів за втомою. Виходячи з чого, відмови 

(поломки) зубців шестерні відкритої передачі не є результатом досягнення 

межі втоми.  

Середнє значення напрацювань на відмову для вала відкритої передачі 

10 090 год (16 міс. роботи). За цей період вал здійснює 49,64 – 106 циклів, що 

також менше допустимого числа циклів по втомі. Виходячи з цього, і відмови 

валу відкритої передачі не можуть бути результатом досягнення межі втоми.  

На підставі аналізу відмов деталей і вузлів привода встановлено 

наступне: поломки зубців шестерні відкритої передачі спостерігаються в 

різних місцях по довжині зуба, при цьому злам відбувається, як правило, біля 

ніжки зуба; вал–шестірня відкритої передачі руйнується на ділянках з 

підвищеною концентрацією напружень біля підшипників (рис. 37); як видно з 

характеру зламу, мікротріщина поступово розвивалася від концентратора 

напруги – галтелі – до серцевини валу, живий перетин якої зменшувалася до 

гранично допустимих розмірів, після чого наступав злам валу; найбільш 

характерними відмовами редукторів привода є розриви бандажів проміжного 

і вихідного блоків, поломки зубців бандажированних зубчастих коліс, 

поломки зубців швидкохідної вал–шестерні редуктора; при розриві бандажів 
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Рис. 36. Емпіричне і відповідне йому теоретичне розподілення 

параметра «напрацювання на відмову» для вал–шестірні відкритої передачі,  

Рис. 37. Руйнування вал–шестерні відкритої передачі.  

  

Таблиця 10. Результати дослідження зразків з шестерні відкритої 

передачі млина ММС–70–23  
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Зуб шестерні 1 51,0 72,0 20,2 30,2 4,33 228 35ХМ 

2 81,0 98,0 18,7 49,0 2,33 310 35ХМ 

3 41,5 60,0 21,5 33,0 5,30 187 40ХН 

4 43,5 60,0 23,0 46,0 2,50 187 40ХН 

5 40,0 66,0 17,0 28,0 3,70 229 40ХН 

6 46,6 74,0 13,0 29,0 1,70 229 40Х 

7 62,0 70,0 11,6 35,0 5,40 217 40Х 

8 57,0 74,0 15,0 36,0 4,20 221 40Х 

Сердцевина 

шестерні 

1 32,5 62,0 20,0 35,0 4,50 187 40ХН 

2 34,0 66,0 24,5 42,0 4,40 187 40ХН 

3 51,0 66,0 19,0 30,0 4,80 229 40ХН 

4 30,0 73,0 16,0 32,0 3,70 229 40Х 

Вал 1 28,5 59,0 16,5 22,0 3,80 178 40Х 

2 28,5 59,0 16,0 22,0 2,00 170 45 

3 28,5 59,0 22,0 29,0 2,80 170 45 

4 29,0 59,0 16,0 22,0 2,50 175 45 

Бандаж 1 83,0 89,0 17,0 51,8 3,20 271 40Х 

2 78,0 90,0 17,0 49,0 3,50 241 40Х 
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3 49,5 82,0 12,0 31,0 1,80 253 40Х 

  

зубчастих коліс редуктора тріщина, як правило, розвивається від галтелі 

проточки – небезпечного концентратора напружень; на швидкохідному валі – 

шестерні редуктора має місце підвищена концентрація навантаження, так як 

діаметр валу між напівшевронами менше діаметра кола шестерні.  

Встановлено також [58, 82], що на швидкохідній вал–шестірні 

редуктора має місце нерівномірний розподіл переданого навантаження між 

напівшевронами, що є однією з причин поломки зубців швидкохідної вал–

шестерні і бандажованих зубчастих коліс.  

У всіх випадках поломок валів і зубців зубчастих передач з метою 

визначення механічних властивостей матеріалів шестерні, вала і бандажа з 

поламаних деталей були виготовлені зразки для механічних випробувань на 

розрив, ударну в'язкість, а також проведення хімічного і структурного 

аналізів. Результати досліджень зразків зі зламаних деталей наведені в 

таблиці 10. 

З аналізу результатів досліджень, наведених у табл. 9, витікає: мате-

ріали шестерні відкритої передачі в більшості випадків відповідають робо-

чим кресленням, межі міцності і межі плинності не перевищують норми, 

зразки мають порівняно низьку ударну в'язкість – 2,0–4,8 МН. м/м2 в десяти 

дослідах, понад 5 МН ∙ м/м2 – у двох; застосовувані для виготовлення валів 

сталі 45 і 40Х мають порівняно низькі межі міцності (59 МН/м2), межі плин-

ності (29 МН/м2); ударна в'язкість зразків з матеріалів валів також порівняно 

низька (2,0 – 3,8 МН> м/м2); межі міцності і межі плинності (текучості) 

матеріалів бандажів, а також твердість після термообробки в межах норми; 

зразки деталей мають низьку ударну в'язкість – 2,0 – 3,5 МН – м/м2.  

Застосовувана у виробничих умовах термообробка шестерні – 

поверхневе загартовування полуменевим пальником зубців шестерні до НВ 

350 – обумовлювала нерівномірне зміцнення зубця по довжині, появу 

мікротріщин і низьку ударну в'язкість; при застосуванні тільки попередньої 

термообробки шестерні до НВ 240–230 на зубцях шестерні спостерігається 

підвищений знос з наступним згинним руйнуванням зуба. Що стосується 

бандажованих зубчастих коліс редуктора, то вибір сталі 40Х для 

виготовлення бандажів – не дуже вдале рішення, так як ця сталь піддається 

відпускній крихкості і погано витримує складні динамічні навантаження. 

Аналіз показав, що монтажні похибки у відкритій зубчастій передачі в межах 

норми і не можуть бути причиною відмов валу і шестерні.  

З метою оцінки працездатності зубчастої передачі, правильності 

вибору методики її розрахунку, а також матеріалу і параметрів передачі про-

водилися перевірочні розрахунки відкритої зубчастої передачі за методиками 

ЕНІМСа, НКМЗ, ЦНИИТМаша і Гіпроуглемаша. Результати розрахунків 

запасів міцності передачі за цими методиками наведені в табл. 11.  

Як видно з таблиці, відкрита зубчаста передача має достатні 

розрахункові запаси міцості. В той же час жодна із наведених методик не 
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враховує динамічного навантаження на зубці, яке може бути викликано 

динамічними процесами, що відбуваються всередині барабана млина. Крім 

того, на запаси міцності передачі суттєво впливають механічні властивості 

матеріалу після термообробки, а також величина зносу зубця, що 

підтверджується дослідженнями ряду авторів [57].  

Таблиця 11.  Коефіцієнти запасів міцності, визначені за різними 

методиками 

Методика розрахунку 
За контактними 

напруженнями 

За згинальними 

напруженнями 

ЕНІМС 1,46 2,1 

НКМЗ 1,44 2,5 

ЦНІІТМаш 2,00 2,7 

Гипроуглемаш 1,37 4,0 

 

Для визначення впливу величини зносу зубців зубчастих коліс на їх 

міцність були проведені виміри товщини зношених зубців, величини зносу 

закладені в програми розрахунків, які в різних варіантах виконані на 

комп’ютері за методикою, викладеною в роботі [83]. Крім того, при 

виконанні різних варіантів розрахунків вимірювались вихідні дані по 

твердості поверхні зубців.  

 

 

 

 

 

  
 

                            

  
 

 

 

Рис. 38. Залежність коефіцієнтів запасу міцності зубців шестерні відкритої передачі 

від зносу зубців: 1 – за межею текучості; 2 – за межею витривалості при згині (а, б – 

допустимий мінімальний знос за межею текучості та межею витривалості при згині 

відповідно).  

 

Встановлена залежність коефіцієнтів запасу міцності зубців шестерні 

від величини зносу зубців наведена на рис. 38 і в роботах [84, 85]. Як 

випливає з графіків, знос на 2,3 мм приводить до зменшення коефіцієнтів 

запасу міцності до мінімально допустимих меж, знос понад 2,3 мм – до 

зниження коефіцієнтів нижче припустимих меж і може послужити причиною 

поломок зубців шестерні, що в ряді випадків мало місце на млині ММС–70–

23. Це підтверджується в роботі [57], з тією різницею, що допустимий знос 

зубців шестерні рекомендується приймати порядка 3 мм.  
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Перевірочні розрахунки валу–шестерні відкритої передачі показали, 

що найбільш слабким є перетин по діаметру 320 мм, так як загальний запас 

міцності за границею витривалості в цьому перерізі дорівнює 2,13, що менше 

рекомендованого 2,5 [86, 87]. Небезпечним концентратором напружень в 

цьому перерізі є жолоб біля переходу з діаметра 350 на діаметр 320 мм і 

посадка підшипника 320Н. Матеріали, з яких виготовляються вали (сталі 45 і 

40Х), мають порівняно низькі міцні механічні характеристики, що знижує 

загальний запас міцності по межі витривалості в небезпечному перерізі. Крім 

того, у розрахунку вала на міцність, виконаному СТЗ, не враховується 

згинальна сила від зубчастої муфти, яка може створювати у тілі вала 

додаткові напруги вигину [87].  

За викладеною вище методикою проведено тензометричні дослідження 

вузла вал–шестерні відкритої передачі з метою визначення напруження в 

зубцях шестерні і валі відкритої передачі, установлено причини їх поломок 

[81]. Заміри проводилися в умовах збагачувальної фабрики ІнГЗК на млині 

ММС–70–23. У результаті визначено характер зміни напружень у тілі вала на 

діаметрі 350 і 320 мм від згинального й обертального моментів, а також в 

зубцях шестерні відкритої передачі при різних режимах роботи млина.  

При оптимальному завантаженні барабана і сталому режимі роботи 

млина напруження від згинального моменту в перерізі вала на діаметрах 350 і 

320 мм за кожен цикл (один оберт барабана) змінюються за синусоїдальним 

законом, причому амплітуда зміни напружень у перерізі вала на діаметрі 320 

мм (під підшипником ближче до зубчастої муфти) більше, ніж у перерізі вала 

на діаметрі 350 мм (біля шестірні). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 39. Залежність напружень у перерізі вала діаметром 320 мм від завантаження 

барабана млина рудою (а) і переданої потужності (б): 

1,2,3 – зміна напружень головних, крутного і згинального моментів відповідно.  
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Напруження у валу від обертового моменту в усталеному режимі роботи 

млина практично не змінюються протягом циклу, а незначні коливання їх 

обумовлені динамікою подрібнювального середовища в барабані млина. В 

результаті обробки результатів досліджень за викладеною раніше методикою 

отримані фактичні середні значення заміряних напружень. На основі 

отриманих експериментальних даних побудовані залежності напружень в 

перерізі вала діаметром 320 мм від величини завантаження барабана млина 

рудою, а також від споживаної потужності (рис. 39)  [88].  

Таким чином, в результаті проведених тензометричних досліджень 

напружень у вал–шестірні відкритої передачі привода млина встановлено 

наступне:  

• наявність згинальної сили, діючої на вал шестерні відкритої передачі, 

створює додаткові напруження вигину;  

• у тілі вала діаметром 320 мм при сталому режимі роботи млина та 

оптимальному завантаженні (φ= 0,45) напруження від згинальної сили рівні 

15 МПа, при пуску вони досягають 21 МПа, при діаметрі вала 350 мм 

напруження складають 9,3 МПа при сталому режимі роботи млина;  

• головні напруження при діаметрі вала 320 мм від крутного і 

згинального моментів при встановленому режимі роботи дорівнюють 35 

МПа, при пуску зростають до 80 МПа;  

• напруження від згинаючих сил, що діють на зуби шестірні при сталому 

режимі роботи, складають 10,3 МПа на один зубець і 5,8 МПа – на іншій, при 

пуску зростають відповідно до 21,0 і 13,2 МПа.  

З аналізу результатів тензометричних досліджень витікає, що у вал–

шестірні відкритої передачі на діаметрі 320 мм виникають значні напруження 

від згинальної сили, створюваної зубчастою муфтою, які не враховує 

методика розрахунку СТЗ. Ці напруги мають знакозмінний характер.  

Згинальні напруги залежать від ступеня заповнення барабана млина 

рудою і переданої потужності, що підтверджується графіками, наведеними на 

рис. 39. Згинальний момент, створюваний зубчастою муфтою, залежить від 

окружного навантаження, переданого цією муфтою, і становить 0,12–0,17 від 

окружної сили (у роботах [87, 89]. стосовно до умов машинобудівної 

промисловості згинальний момент рекомендується приймати рівним 0,20 від 

окружної сили.  

Встановлене вище необхідно враховувати заводам–виробникам при 

розрахунку валів відкритих зубчастих передач млинів, при цьому 

рекомендується визначати згинальну силу від зубчастої муфти за формулою: 
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Напруження при основі зубця від вигинаючих сил менше розрахун-

кових, отже, зубці шестерні мають достатній запас міцності на вигин.  

На зубці шестірні і на інші елементи привода діють більші динамічні 

навантаження, які виникають в результаті руху рудної маси всередині 

барабана і зумовлюють значну динаміку привода млина.  
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4. Параметри електричної частини привода  

 

Електроприводи млинів ММС–70–23 та МБ–90–30 досліджувалися за 

методикою, викладеної вище. У результаті експериментально встановлена 

залежність споживаної двигуном млина ММС–70–23 потужності від ступеня 

завантаження барабана рудою (рис. 40) [88].  

Аналогічна залежність отримана на СТЗ розрахунково–аналітичним 

шляхом [88]. Експериментальна крива досить близька до розрахунково–

аналітичної і повною мірою відображає зв'язок між ступенем заповнення 

барабана рудою і потужністю, що споживається з мережі головним електро-

двигуном млина. Ця залежність використовується для контролю ступеня за-

повнення барабана рудою і недопущення перевантаження понад оптималь-

ного режиму (порядку 0,45), так як при наближенні до ф = 0,5 крива потуж-

ності починає виполажуватися, а при ф <, 0,5 використовувана потужність 

починає зменшуватися в результаті зменшення ексцентриситету барабана з 

рудою. На підставі експериментально встановленої максимальної споживаної 

потужності (Рспожив = 1420 кВт) побудована енергетична діаграма розподілу 

загальної підведеної до двигуна потужності (рис. 41). З аналізу енергетичної 

діаграми випливає, що на редуктор припадає близько 30% всіх втрат 

потужності привода млина ММС–70–23.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 40. Залежність споживаної потужності від ступеня завантаження барабана 

млина ММС–70–23 рудою: 1 – експериментальна крива; 2 – розрахунково–аналітична 

крива.  

Рис. 41. Енергетична діаграма розподілу і втрат потужності в елементах привода 

млина ММС–70–23: Р1 – потужність, споживана синхронним двигуном млина; Р2 – 

потужність на валу двигуна; Р3, Р4 – потужність на вході і виході редуктор відповідно; Р5 – 

потужність на валу відкритої зубчастої передачі; Р6 – корисна потужність, що передається 

на барабан млина; ∆Р1, ∆Р2, ∆Рз, ∆Р4, ∆Р5 – втрати потужності відповідно на двигуні, 

муфті, редукторі, відкритій зубчастій передачі, зубчастій муфті.  
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Особливістю млина МБ–90–30 порівняно з ММС–70–23 є застосування 

однодвигунового привода постійного струму великої потужності (Р = 3930 

кВт), керованого за системою Г – Д (див. рис. 34). Електричні навантаження 

привода млина МБ–90–30 (система Г – Д) досліджувалися аналогічно 

дослідженням приводів млина ММС–70–23. 

У результаті експериментально встановлена залежність потужності, 

споживаної двигуном млина, від технологічних параметрів його роботи: 

частоти обертання барабана, степені заповнення його рудою, зносу 

футеровки (рис. 42) [80]. Як слідує з рисунка, при зміні частоти обертання 

барабана від 3 до 10 хв–1 (φ=0,2÷0,8 від критичної) потужність, споживана 

головним електродвигуном, лінійно залежить від частоти обертання при 

будь–якій степені заповнення барабана рудою (див. рис. 42). При частоті 

обертання барабана понад 10 хв–1 (ψ = 0,8 від критичної) характер залежності 

споживаної потужності змінюється внаслідок виникнення  центрифугування, 

що призводить до зменшення споживаної потужності, причому максимум 

досягається тим раніше, чим вище ступінь заповнення барабана рудою. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 42. Залежність споживаної потужності від частоти обертання барабана млина 

при різному ступені наповнення його рудою: 1–4 – для нової футеровки; 5 – для зношеної 

футеровки (1 – φ = 0,28; 2 – φ = 0,33; 3 – φ = 0,38; 4 – φ = 0,46; 5 – φ = 0,55).  

Рис. 43. Енергетична діаграма розподілу і втрат потужності в елементах привода 

млина  МБ–90–30:  

Р1, Р2 – потужності, споживані синхронним двигуном і двигуном постійного 

струму; Р3 – корисна потужність на валу двигуна постійного струму;  Р4 – потужність на 

виході редуктора; Р5 – корисна потужність, що передається  на барабан млина; ∆Р1, ∆Р2, 

∆Р3, ∆Р4 – втрати потужності відповідно в обертовому перетворювачі, в двигуні 

постійного струму редукторі і відкритій зубчастій передачі.  
 

Цей висновок підтверджується дослідженнями інших авторів, 

проведеними на кульових млинах малого діаметра [77].  

Встановлено також залежність споживаної потужності від зносу 

футеровок барабана, тому що в процесі роботи млина відбувається 

інтенсивний абразивний знос його футеровок, що призводить до збільшення 
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об’єму барабана, маси руди, що знаходиться в ньому і споживаної 

потужності. При новій футеровці барабана і частоті його обертання n = 11,2 

хв–1, ступені заповнення φ = 0,55 споживана потужність складає 3640 кВт; 

після 4 міс. експлуатації млина та інтенсивного зносу його футеровки при 

тих же параметрах роботи споживана потужність зросла до 3880 кВт, тобто 

на 6,6%, що наочно підтверджується графіками, наведеними на рис. 42 і в 

роботі [80]. Отже, знос футеровки млина МБ–90–30 істотно впливає на 

величину споживаної потужності, тому його необхідно враховувати при 

розрахунках і дослідженнях приводів великих млинів самоподрібнення.  

Встановлена в процесі досліджень максимальна споживана потужність 

привода млина, а також безперервний контроль за електричним 

навантаженням двигуна постійного струму і синхронного двигуна групи Г – 

Д дозволили визначити втрати потужності у всіх елементах привода млина 

МБ–90–30 – на обертовому перетворювачі, двигуні постійного струму, 

редукторі і відкритій зубчастій передачі.  

На основі експериментальних даних побудована енергетична діаграма 

розподілу загальної підведеної до синхронного двигуна потужності при 

наступних параметрах роботи млина: n – 11,2 хв–1, φ = 0,55, знос футеровки 

90% (рис. 43). Як видно з рисунка, найбільші втрати потужності 

відбуваються в обертовому перетворювачі – 520 кВт і редукторі – 360 кВт. Ці 

втрати істотно впливають на питому витрату електроенергії – на 1 т 

подрібнення руди. За досліджуваний період питома витрата електроенергії 

склала у середньому 26,74 кВт • год/т, що значно вище, ніж у інших типів 

млинів, експлуатованих на збагачувальних фабриках [77]. Крім того, питома 

витрата електроенергії млинами МБ–90–30 та ММС–70–23 в значній мірі 

залежить від продуктивності млинів по вихідному живленню. Це 

підтверджується графіками, наведеними на рис. 44 і в роботі [90].  

Як випливає з рис. 44, а, при продуктивності млина ММС–70–23, що 

дорівнює 80 т/год, питома витрата електроенергії близько 17,5 кВт • год/т, 

при збільшенні продуктивності на 25% (до 100 т / год ) питома витрата 

електроенергії зменшується майже на 24% і дорівнює 13,4 кВт • год/т. Така ж 

закономірність зменшення питомої витрати електроенергії зі збільшенням 

продуктивності млина характерна і для млина МБ–90–30 (рис. 44, б). 

Виходячи з цього, режим роботи млина, що забезпечує найвищу 

продуктивність, є найбільш сприятливим з точки зору поліпшення 

економічних показників його роботи. Зауважимо, що збільшення об’єму 

барабана млина МБ–90–30 (160 м3) в 2 рази в порівнянні з млином ММС–70–

23 не тільки не зменшило питомі витрати електроенергії (як припускали 

проектувальники), а, навпаки, підвищило його.  

Підвищене значення питомої витрати електроенергії млина МБ–90–30 

є, очевидно, наслідком застосування для привода млина системи Г – Д, а 

також використання редуктора Ц2Ш–2000, який викликає додаткові втрати 

потужності порядку 360 кВт. Крім того, на підвищення питомої витрати 

електроенергії суттєво вплинула порівняно низька виробнича здатність через 



116 
 

недосконалість конструкції як самого млина, так і працюючого в комплексі з 

ним обладнання.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 44. Залежність питомих витрат електроенергії млинів ММС–70–23 

(а) і МБ–90–30 (б) від продуктивності по вихідному живленню. 

  

Таким чином, в результаті всебічних випробувань приводів млинів 

ММС–70–23 встановлено, що експериментальні значення величин напружень 

в зубцях шестерні відкритої передачі менше розрахункових; шестерня має 

достатні запаси міцності по вигиним і контактним напруженням, а 

основними причинами відмов є низька ударна в'язкість матеріалу та 

інтенсивний абразивний знос зубців. В тілі вала відкритої передачі 

встановлено наявність значних напружень від згинальної сили, чого не 

враховувала заводська методика розрахунку валів. Тому загального запасу 

міцності по межі витривалості шийки вала під підшипником недостатньо, що 

поряд з низькою ударною в’язкістю і наявністю концентраторів напружень 

стало причиною руйнування вала відкритої передачі.  

Основними причинами низької надійності та інтенсивного руйнування 

зубчастих пар редуктора є нерівномірний розподіл навантаження між 

напіівшевронами, низька ударна в'язкість матеріалу зубчастих коліс, 

наявність концентраторів напруг і недосконалість конструкції бандажованих 

зубчастих коліс редуктора. Крім того, млини самоподрібнення з редукторним 

приводом мають підвищену питому витрату електроенергії у результаті 

додаткових втрат потужності в редукторі (7–8%).  

Для підвищення надійності і довговічності шестерні відкритої передачі 

рекомендується при виготовленні шестерні застосовувати попередню 

термічну обробку заготовки – забезпечення ударної в'язкості 6 МН • м/м2, а 

після нарізування зубців піддавати їх поверхневому зміцненню на СВЧ. 

Необхідно також удосконалювати конструкцію захисного кожуха відкритої 

передачі з метою недопускання потрапляння абразивних частинок в мастило 

і зменшення абразивного зносу зубців шестерні і вінця.  

Для підвищення надійності і довговічності вала відкритої передачі 

рекомендується застосування високоякісної сталі 40ХНМА, що має високі 

механічні характеристики, а також удосконалення конструкції вала шляхом  
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усунення концентраторів напружень, збільшення радіусу галтелі під 

підшипники до 12 – 15 мм, а також поверхневого зміцнення шийки вала 

діаметром 320 мм. При розрахунку навантаження на вал необхідно 

враховувати вигинальну силу, рівну 0,17–0,20 від окружного навантаження, 

що передається муфтою.  

Необхідно також підвищувати запас міцності бандажованих зубчастих 

коліс редуктора шляхом конструктивного вдосконалення форми бандажа 

(усунення концентратів напруг), застосування матеріалів з підвищеними ме-

ханічними характеристиками, а також контролю натягів бандажів на центр. 

Рекомендується застосовувати розроблені «Дніпровською політехнікою» 

заходи щодо вирівнювання навантаження між напівшевронами зубчастих пар 

редуктора.  

З метою скорочення кінематичного ланцюга привода, підвищення його 

надійності і довговічності, а також зменшення питомих витрат електрое-

нергії, зниження шуму рекомендується застосовувати безредукторний привод 

млинів ММС–70–23 до створення надійної конструкції потужного редуктора. 

Як один з варіантів для млинів ММС–70–23, що працюють на ІнГЗК, слід 

застосовувати безредукторний привод з електродвигуном СДС–19–56–48 

потужністю 1600 кВт і частотою обертів 125 хв–1, при цьому число зубців 

вал–шестерні приймається рівним 27 для можливості використання старої 

вінцевої шестерні з числом зубців, рівним 254. Для знову виготовлених 

млинів ММС–70–23 рекомендується безредукторний привод з синхронними 

двигунами і частотою обертання 100–125 хв–1, при цьому число зубців – в 

межах 33–43 з метою підвищення його терміну служби. У майбутньому при 

створенні надійних швидкохідних редукторів для передачі великих крутящих 

моментів перспективними представляються редукторні приводи з 

високошвидкісними електродвигунами, що дозволить покращити техніко–

економічні показники процесу подрібнення. Для млинів ММС–90–30 (за 

аналогією з ММС–70–23) рекомендується також безредукторний 

однодвигунний синхронний привод (у перспективі – з швидкохідним 

редуктором); для млинів ММС–105–38, ММС–105–50 привод необхідно 

вибирати на підставі спеціально проведених наукових та техніко–

економічних досліджень з урахуванням результатів цієї роботи (розподіл 

втрат в електричній частині і характер навантажень в механічної частини 

привода). Перспективним є дводвигуний і тихохідний дугостаторний привод.  

 

5. Вдосконалення конструкції приводів  

 

В параграфі 4 цього розділу і в працях ряду авторів [70, 90, 91] була 

показана доцільність оснащення млина ММС–70–23 безредукторним 

приводом. Перший дослідно–промисловий зразок такого привода було 

впроваджено на 13–й секції РЗФ–2 ІнГЗК, де були проведені порівняльні 

випробування серійного (редукторного) і дослідно–промислового 

(безредукторного) приводів млинів ММС–70–23 (рис. 45). В результаті 
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експериментальні значення досліджуваних параметрів (табл.12) На основі 

отриманих даних побудовані залежності, споживаної двигунами млинів 

енергії з електромережі при різних варіантах приводів (рис. 48).  

Встановлено, що при безредукторному приводі млина фактичний час 

пуску двигуна (при φ = 50%) становить 6,06 с, що практично збігається з 

розрахунковим значенням цього параметра (6,046 с), визначеним аналітично 

при обґрунтуванні типу привода.  

Таким чином, в результаті проведених досліджень доведено, що 

обраний на підставі статистичних розрахунків електродвигун СДС–19–56–46 

за умовами пуску задовольняє вимогам застосування на безредукторному 

приводу млина самоподрібнення. Як випливає з рис. 46, максимальна 

потужність, яку споживає двигун безредукторного привода (при р = 50%) 

становить 1400 кВт, отже, експериментальні дані підтверджують 

відповідність обраного двигуна за потужністю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 45. Схема безредукторного привода млина ММС–70–23:  

1 – барабан; 2 – вінцева шестерня (z = 254, m = 20), 3 – електродвигун 

СДС–19–56–48 (Р = 1600 кВт, n = 125 хв–1); 4 – проміжний вал;  5 – муфта,  

6 – вал–шестерня відкритої передачі (z = 27, m = 20).  

 

Потужність, споживана з мережі безредукторним приводом, при 

ідентичних умовах нижче, ніж споживана редукторним, на величину втрат 
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електроенергії в редукторі в межах 100–80 кВт в залежності від ступеня 

заповнення барабана млина рудою, що відповідає зниженню енерговитрат на 

самоподрібнення на 1,0–1, 5 кВт•год/т. Виходячи з цього, на одному млині з 

безредукторним приводом економія електроенергії протягом року близько 80 

тис. кВт•год. 

 

Таблиця 12. Результати дослідження роботи приводів млина   ММС–70–23 
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Редукторний СДМ–15–49–

6 

1600 1000 61,2 77,0 0,40 1370 1,80 1,32 (3,12) 

77,0 0,46 1440 2,10 1,21 (3,31) 

77,0 0,55 1430 2,00 1,08 (3,08) 

Безредуктор–

ний 

СДС–19–56–

48 

1600 125 1,42 9,7 0,40 1250 3,46 0,85 (4,31) 

9,6 0,50 1400 3,48 2,58 (6,06) 

9,6 0,62 1300 3,80 1,12 (4,92) 

 
Примітка: Допустимий час пуску двигуна СДС–19–56–48 при нагріванні 

демпферної обмотки – 13 с. В дужках вказано повний час входу в синхронізм, с. 

 

Для підтвердження цього висновку проведені додаткові дослідження 

питомих витрат електроенергії на млинах з різними варіантами приводів при 

ідентичних умовах. На основі отриманих експериментальних даних побудо-

вані залежності питомих витрат електроенергії для млинів з різними приво-

дами у функціях продуктивності млинів по вихідній руді і концентрату (рис. 

47). Як випливає з наведених графіків, питома витрата електроенергії на 1 т 

руди на безредукторному приводі на 0,8–1,5 кВт•год/т нижче, ніж на 

редукторному, в залежності від продуктивності. Питома витрата електро-

енергії на 1 т концентрату на безредукторному приводі також нижче на 3–5 

кВт•год/т в порівнянні з редукторним. Слід зазначити, що ця різниця тим 

більше, чим вище продуктивність млина. 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 
 

Pп, кВт 

 

 φ, % 

  – редукторний привод; 

  – безредукторний привод. 

Рис. 46. Залежність споживаної потужності від типу привода та ступеня 

заповнення барабана млина ММС–70–23:  

 

Pп, кВт•год/т 

 

 Q, т/год. 

 
 – редукторний привод; 

 
 – безредукторний привод. 

Рис. 47. Залежність питомих витрат електроенергії на подрібнення в 

млині з різними варіантами приводів від продуктивності по концентрату:  
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У цілому впровадження безредукторного привода на млині ММС–70–

23 дозволило збільшити річний обсяг виробництва концентрату на 3,4 тис. т 

на один млин і дещо знизити собівартість переділу 1 т концентрату – на 

0,078%.  

Роботи ряду авторів [80, 85] спрямовані на вдосконалення конструкції 

та підвищення надійності шестерні і вала відкритої зубчастої передачі млинів 

ММС–70–23. Зокрема, для підвищення надійності шестерні відкритої 

передачі при виготовлені застосована якісна сталь 40ХНМА, яка за своїми 

фізико–механічними властивостями більше відповідає характеру 

навантажень, діючих на шестерню, ніж застосовувана заводом–виробником і 

ремонтними заводами сталь 25ХМ і 40Х. Застосована попередня 

термообробка заготовки – забезпечена ударна в'язкість не менше 5 МН ∙ м/м2.  

Для підвищення надійності вала відкритої передачі при його 

виготовлені застосована високоякісна сталь 35ХМ, краще працююча в 

умовах збільшених знакозмінних згинальних і крутних навантажень, ніж 

застосовувана раніше сталь Ст5.  

Конструкція вала удосконалена шляхом збільшення радіуса галтелі під 

підшипники до 10–12 мм, що дозволило усунути небезпечний концентратор 

напружень. Збільшення діаметра небезпечного перерізу вала дозволило 

знизити напруження в цьому перерізі від крутного і згинального моментів.  

Впровадження розглянутих рішень суттєво підвищило надійність і 

довговічність вала і шестерні відкритої передачі, а також млина в цілому, що 

дозволило скоротити простої млина з технічних причин, отримати 

економічний ефект.  

Для оцінки ефективності впровадження заходів з вдосконалення 

конструкції привода на підставі даних про відмову і часу відновлення відмов 

основних типів технологічного обладнання проведено аналіз розподілу часу 

простоїв секцій фабрики.  

Встановлено, що в млинах з редукторним приводом простої внаслідок 

відмов склали 13,42% загального часу простоїв млина з технічних причин, а в 

млинах з безредукторним приводом – всього 8,26%, тобто зменшилися на 5,2 

%, або на 377,2 годин, за 4 міс. спостережень, що склало більше 1100 годин в 

перерахунку на рік. Це підтверджує ефективність впровадження 

безредукторного привода.  

Для порівняльної оцінки надійності млинів ММС–70–23 зі старою і 

новою конструкцією вала і шестерні відкритої зубчастої передачі, а також з 

редукторним і безредукторним приводами визначені показники фактичної 

експлуатаційної надійності млина зі старою і вдосконаленою конструкцією 

привода в умовах стендового ремонту млинів (табл. 13). 

 

Таблиця 13. Показники надійності млинів ММС–70–23 зі старою і 

вдосконаленою конструкцією привода  

Показник Редукторний 

привод 

Безредукторний 

привод – нова 

Поліп–

шення 
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конструкція 

вала і шестерні 

показ–

ників, 

% 

Напрацювання на відмову, 

год 

98,000/132,070 139,650 40 

Параметр потоку відмов, 

год.–1 

10,2∙10–3/7,57∙10–3 7,16∙10–3 40 

Середній час відновлення, 

год 

3,050/2,840 2,540 17 

Коефіцієнти:    

готовності 0,960/0,979 0,982 23 

технічного використання 0,920/0,948 0,954 37 

використання обладнання 0,900/0,903 0,905 – 

 Примітка. Перед рискою – дані для редукторного привода зі старою 

конструкцією вала і шестерні, після риси – з новою конструкцією.  

 

Як випливає з таблиці, напрацювання на відмову збільшилася в результаті 

вдосконалення конструкції привода з 98 до 139,65 год, або на 40%. 

Відповідно і ймовірність безвідмовної роботи також збільшилася на 40%, а 

середній час відновлення відмови зменшилася з 3,05 до 2,54 год, або на 17%, 

що свідчить про істотне поліпшення показників  надійності і 

ремонтопридатності млина.  

В цілому впровадження заходів по вдосконаленню конструкції та 

підвищення надійності привода млина ММС–70–23 дозволило суттєво 

підвищити надійність та ефективність роботи млина і отримати економічний 

ефект на ІнГЗК в сумі 288,39 тис. грн. 

Слід  відмітити, що редуктор є джерелом збільшення вібрацій, 

підвищення рівня шуму на робочих місцях вище санітарних норм. 

Безредукторний привод не має вказаних недоліків.  

 

РОЗДІЛ  5 

БАРАБАНИ МЛИНІВ САМОПОДРІБНЕННЯ 

 

1. Розрахунок барабана млина з ребрами жорсткості 

 

Конструкція торцевої стінки барабана, що застосовується в барабанних 

млинах з периферійними або центральним приводом, являє собою відлиту 

спільно з цапфою конічну чашу змінної товщини, іноді посилену в місці 

сполучення з цапфою радіальними ребрами4.  

 

4 Крім цієї конструкції зустрічаються торцеві стінки, у яких цапфи з конічною 

частиною з'єднуються за допомогою болтів.  
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Труднощі вибору параметрів торцевих стінок барабана такого типу 

полягають у відсутності надійного розрахунку, що враховує конусність і 

змінну товщину чаші, а також вплив радіальних ребер.  

Методика розрахунку торцевої стінки зварної конструкції викладена в 

роботі [51]. Основними несучими елементами цієї конструкції є радіальні 

ребра, приварені до цапфи, конічної оболонки і обичайки (при необхідності 

отримання роз'ємної конструкції барабана або недостатньої товщини 

обичайки з'єднання з нею конічної оболонки та ребер здійснюється через 

жорстке кільце).  

Радіальні ребра утворюють жорсткий каркас, що передає основну 

частину силового потоку від цапфи до обичайки барабана. У пропонованій  

конструкції головним призначенням конічної оболонки торцевої стінки 

залишається забезпечення герметичності барабана і створення основи 

кріплення броні. Роль оболонки у передачі силового потоку незначна5.  

При виконанні розрахунку прийняті наступні припущення: цапфа 

торцевої стінки і обичайки барабана є абсолютно жорсткими елементами; 

кріплення ребер до цапфи відповідає затисненій опорі, кріплення ребер до 

обичайки барабана може відповідати затисненій опорі або проміжній між 

ними (розглянуто загальний випадок); ребра розташовані симетрично щодо 

площини з однаковим кутовим кроком, число ребер може бути парним або 

непарним; конічна оболонка торцевої стінки не бере участь у передачі 

силового потоку.  

Метод розрахунку торцевої стінки барабана, несучими елементами якої 

є радіальні ребра, узагальнено враховує форму і число ребер, їх просторове 

розташування, характер кріплення і навантаження каркаса. Отже, розрахунок 

дозволяє більш обґрунтовано визначити форму та розміри конструктивних 

елементів торцевої стінки.  

Напруження в торцевих стінках в значній мірі залежать від кута 

конусності і величини крутного моменту. Тому для зменшення маси барабана 

доцільно проектувати різноманітні торцеві стінки, призначаючи для  кожної з 

них найбільш прийнятний кут конусності. Торцеві стінки зварювальної 

конструкції легше литих торцевих стінок існуючої конструкції.  

При розробці методики прийнято спрощувати, зокрема, приймати, що 

цапфи і обичайки барабана не деформуються, і це вносить в розрахунок 

деяку похибку. Оцінювати похибку розрахунку, заснованого на цих 

припущеннях, доречно  шляхом дослідження. 

Розрахунком не враховується конічна оболонка, що приварюється до 

ребер, яка служить основою для кріплення броні. Розрахунок торцевої стінки 

з урахуванням конічної оболонки є предметом спеціальних досліджень.  

 

5 Товщину конічної оболонки рекомендується назначати не більше товщини 

обичайки барабана. 
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Запропонований метод розрахунку має і самостійне значення, тому що 

може бути застосований і до інших конструкцій з аналогічною розрахунко-

вою схемою. В тому числі цей метод може бути використаний при розра-

хунку литої торцевої стінки, в якій радіальні ребра є несучими елементами.  

Слід відмітити, що Інститутом механіки НАН України впроваджена 

програма розрахунку напружено-деформованого стану корпусу барабана 

млина [95].  

Ця програма дозволяє провести розрахунок барабана не поелементно 

(обичайка, торцеві стінки, ребра жорсткості), а повністю з урахуванням 

геометрії та характеру навантажень на барабан. Розроблено програму з 

використанням результатів експериментальних досліджень напружень в 

барабанах млинів самоподрібнення, проведених інститутом Механобрчормет 

і Криворізьким гірничорудним інститутом [96–98].  

Побудований алгоритм передбачає розбивку всієї конструкції барабана 

на кінцеве число ділянок і розглядає кожну з них автономно. У точках 

сполучення ділянок вектори (рішення задачі Коші) стикуються між собою. 

На основі даного алгоритму і була складена комп’ютерна програма, що 

застосовується до розрахунку барабанів. Результати розрахунку напружень у 

радіальному та окружному напрямках млинів ММС–70–23 збігаються з 

даними експериментальних досліджень [97].  

Такий метод розрахунку барабанів млинів використаний при 

проектуванні млина ММС–105–50 з барабаном діаметром 10,5 м.  

 

2. Вплив конструктивних параметрів на напружений стан барабана 

 

Для вивчення впливу конструктивних параметрів на напружений стан 

барабана проведені детальні дослідження в стендових і промислових умовах. 

Дослідження в стендових умовах проводилися на моделях барабана млина 

ММС-90-30А, виготовлених в масштабі 1:20 з того ж матеріалу, що й натура, 

із збереженням геометричної та силової подібності. Для проведення 

досліджень спроектовано і виготовлено моделі барабанів трьох типів: без 

ребер жорсткості, з ребрами жорсткості тільки на торцевій стінці, з ребрами 

на торцевій стінці  і обичайці барабана (рис. 48).  

Дослідження напруження в барабані млина. Напруження в барабані 

млина досліджувалися на спеціальному стенді, що складався з центрифуги, в 

якій навантажується модель барабана, і комплекту тензометричної апаратури 

(рис. 49). 
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Рис. 48. Модель барабана млина самоподрібнення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 49. Схема стенда для проведення досліджень напруженого стану 

моделей барабанів млинів різної конструкції: 1 – корпус центрифуги; 2 – в 

зик для установки моделі; 3 – модель барабана; 4 – коромисло; 5 –  

провідники; 6 – вимірювальна апаратура; 7 – контрвантаж; 8 – приводний 

електродвигун; 9 – вал; 10 – редуктор.  

 

Методика дослідження докладно викладена і роботі [97]. 

Для даного випадку моделювання визначальними параметрами є діаметр 

барабана Б (м), коефіцієнта Пуассона v (безрозмірний), модуль пружності Е, 

густина пульпи ρ (кг/м3), діюче навантаження F (Н). Отже, визначальних 

параметрів – 5, параметрів з незалежними розмінностями – 2. Виходячи з 

цього, в даному випадку для забезпечення фізичної схожості є три комплекси  

v, E/ρgD, ρ/ED2.  

 Оскільки моделі виготовляються з того ж матеріалу, що й натура, 

параметри ρ, v і Е у моделі і натури однакові. Тому для дотримання 
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механічної подібності повинні виконуватися наступні умови: gD=соnst, 

ρ/D2=соnst. При прийнятому масштабі моделювання Dм=(1/20)Dн, gn=20g, де 

Dм, Dн – діаметри барабана моделі і натури; gц, g – прискорення відцентрової 

сили і сили тяжіння.  

Необхідна частота обертання ротора центрифуги визначається так 

;202 gRgц ==  ;20 Rgw =
 

;85,8
5,2

81,920 1−=


= c
 

60=n
 

.85
14,32

85,8
60

2

1−=


= хв



 

Маса завантаження в модель барабана млина визначається виходячи з 

умов: об’єм робочого простору барабана натури V=160 м3, коефіцієнт 

заповнення φ=0,45, ρ=0,62, можливий коефіцієнт перевантаження К1=1,15, 

насипна маса руди γ=2,2∙103 кг/м3, тоді маса завантаження Рм=18 кг.  

При визначені таким чином параметрів моделювання досліджується 

напруження в елементах конструкції барабана млина з різною частотою 

обертання ротора центрифуги на моделях барабана без ребер жорсткості, з 

ребрами тільки на торцевих стінках і з ребрами на стінках і обичайки.  

Для вимірювання напруження застосовувалися тензорезистори опору 

100 Ом і базою 10 мм, зʼєднаних за напівмостовою схемою, та комплект 

тензометричної апаратури, що складається з блоку живлення, підсилювача 

8АН4–7м і осцилографа Н–700. Тензорезистори наклеюються ціакриновим 

клеєм, завдяки чому спрощується технологія наклейки і відпадає 

необхідність термообробки наклеєних тензометричних мостів. Схеми 

розташування тензорезисторів на моделі барабана млина показано на рис. 50. 

 

  
 

Рис. 50. Схеми розташування тензорезисторів на моделі барабана 

млина для досліджень у відцентровому полі (тут і на рис. 51 цифри – номера 

тензорезисторів).  

 

У загальноприйнятих методиках при проведенні досліджень напруження 

на обертових деталях електричні імпульси від тензометричних мостів, що 

знаходяться на обертовій деталі, до тензометричної апаратури передаються 

за допомогою струмознімальних пристроїв з ковзаючими контактами, що 

нерідко спотворює характер і точність вимірювань через наявність 

перехідних контактних опорів. З метою спрощення вимірювальної схеми, 
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виключення впливу перехідних контактних опорів і підвищення достовір-

ності вимірів струмознімальний пристрій не застосовується, а вимірювальна 

тензометрична апаратура встановлена безпосередньо на обертовому корпусі 

центрифуги біля її осі, де відцентрова сила має мінімальне значення. 

Тензометрична апаратура з'єднується безпосередньо з тензорезисторами, 

закріпленими на моделі барабана, яка встановлюється у візку центрифуги з 

допомогою гнучкого екранованого кабелю. Управління роботою 

тензометричної апаратури проводиться дистанційно при періодичному 

візуальному контролі налаштування апаратури. Отримані в результаті 

досліджень осцилограми зміни напружень у всіх замірних точках на барабані 

млина обробляються і розшифровуються за загальноприйнятою методикою. 

За середнім значенням експериментальних даних будуються епюри 

розподілу напруг і торцевих стінках і обичайці, а також в ребрах жорсткості 

стінок і обичайки барабана. На підставі порівняльного аналізу епюр 

напружень в моделях барабанів різної конструкції робляться висновки про 

вплив ребер жорсткості на величину і характер розподілу напружень в різних 

елементах барабана, міцності і надійності барабанів різної конструкції.  

  

Вплив типу опор підшипників (вальниці). Для проведення досліджень 

проектується і виготовляється модель барабана млина в масштабі 1:20 з 

дотриманням вимог геометричної і силової подібності.  

Барабан обладнується двома змінними комплектами підшипників 

(вальниці)  з різними типами опор – плоскою, жорстко закріпленою опорою 

основи підшипників і сферичною, рухомою, самоустановлювальною опорою.  

Для визначення напружень в моделі барабана на торцевих стінках і 

обичайці наклеюються тензорезистори ПКБ-10-100 опором 100 Ом і базою 

10 мм. Схема з'єднання тензорезисторів – напівмостова з робочим і 

компенсаційним тензорезисторами. Кріпляться тензорезистори ціакриновим 

клеєм, який дозволяє обходитися без термічної обробки. 

Для проведення досліджень виготовляється спеціальний стенд, 

забезпечений комплектом вимірювальної тензометричної апаратури [100].  

У процесі досліджень підшипників навантаження на барабан 

створюється за допомогою навантажувального пристосування, що 

складається з п’ятитонного гідравлічного преса та спеціальної фасонної 

прокладки, що забезпечує рівномірний розподіл навантаження на барабан. 

Деформації і напруження, що виникають в елементах барабана, 

сприймаються тензорезисторами, фіксуються і записуються за допомогою 

тензометричної апаратури, рис. 51. 

Дослідження проводилися при таких величинах навантаження на барабан: 

53, 79, 105 і 132 МН. Ці навантаження прикладалися послідовно спочатку до 

барабана, встановленого на підшипниках з плоскою, жорстко закріпленою 

опорою підстави підшипника, потім ці опори замінювалися сферичними, 

рухливими, самоустановлювальними.  
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За допомогою тензометричної апаратури фіксувалися і записувалися 

осцилограми напруг у всіх замірних точках на барабані при різних типах 

опор підшипників, оброблювалися і розшифровувалися згідно з розглянутою 

методикою.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 51. Схема розташування тензорезисторів моделі барабана млина 

(компенсаційні тензорезистори не показані).  

 

За отриманими експериментальними даними будуються епюри напружень 

в елементах барабана млина (торцевих стінках і ребрах жорсткості). На 

основі порівняльного аналізу епюр напружень робляться висновки про вплив 

типу опор підшипників на величину і характер розподілу напружень в 

елементах конструкції барабана.  

Вплив ребер жорсткості. Згідно з методикою, викладеною вище, 

досліджувався вплив ребер жорсткості на характер розподілу напружень у 

барабані млина.  

У результаті досліджень отримані експериментальні значення 

напружень у всіх замірних точках моделей барабанів без ребер жорсткості і з 

ребрами. За середнім значенням експериментальних даних побудовані епюри 

розподілу напруги в торцевих стінках і обичайці барабана, а також в ребрах 

жорсткості стінок і обичайки (рис. 52).  

 

Рис. 52. А.   
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 Рис. 52. B 

а                                                              б 

 Рис. 52. С 

 
Рис. 52. А. Епюри розподілу напружень в радіальному перетині торцевої стінки і 

ребрах жорсткості моделі барабана млина різної конструкції при навантаженні у 

відцентровому полі з прискоренням 20g.  

В – параметричне поле напружень барабана млина, отримане авторами в системі 

SolidWorks Simulation при його номінальному завантаженні. Стінка барабана прямокутна 

товщиною 70 мм: а – ізометрична проекція барабана; б – вид барабана спереду.  

С – фрагмент параметричного поля напружень стінок барабана рудопомольного млина 

в області цапфи при його номінальному завантаженні. Зона максимальних напружень 

кількісно оцінюється 72-82,5 МПа. 

 

Як випливає з наведених епюр, максимальні напруження виникають в 

торцевих стінках без ребер жорсткості і обичайці (рис. 52, а). По висоті 

стінки напруження розподіляються нерівномірно і мають тенденцію до 

різкого збільшення у напрямку до цапфи. Це чітко простежується на моделях 

параметричних полів напружень барабана млина самоподрм ібнення 

отриманих авторами за допомогою модуля SolidWorks Simulation [139]. 

При наявності ребер жорсткості напруження на торцевій стінці 

знижуються майже на 20 %  (рис. 52, б); по висоті стінки характер розподілу 

напружень залишається таким же, як і в стінці без ребер жорсткості. При 

установці ребер жорсткості на торцевій стінці і на обичайці барабана 

напруження в торцевій стінці знижуються па 35–50 %, однак у перерізі біля 
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з'єднувального фланця цапфи залишаються в 2–3 рази більшими, ніж 

напруження поблизу обичайки (рис. 52, в). При установці ребер жорсткості 

тільки на торцевій стінці характер розподілу напружень в ребрах такий же, як 

і в стінці, і вони не викликають помітного перерозподілу напружень як у 

самій стінці, так і в ребрах, а тільки дещо знижують їх величину (рис. 52, г). 

Якщо ребра жорсткості установлені і на торцевій стінці, і на обичайці, 

то напруження в ребрах жорсткості стінки помітно зменшуються. Крім того, 

відбувається перерозподіл напружень по висоті ребра стінки і в бік 

зменшення їх величини в небезпечному перерізі – поблизу з'єднувального 

фланця цапфи (рис 52, д).  

У ребрах обичайки характер розподілу напружень такий же, як і в 

обичайці без ребер жорсткості, в напруження в 1,5 рази більші, ніж у 

обичайки. При збільшенні швидкості обертання центрифуги, а отже, при 

збільшенні навантаження на моделі барабана млина, напруження у всіх 

елементах барабана зростають, характер їх розподілу не змінюється. Отже, 

величина навантаження на барабані істотно впливає тільки на абсолютну 

величину напружень в елементах його конструкції, не змінюючи характеру їх 

розподілу.  

За наведеною вище методикою досліджувався також вплив типу опор 

підшипників млина на напружений стан барабана млина. Результати обробки 

експериментальних даних зведені в табл. 14. 

Таблиця 14 

Вплив конструктивних параметрів на напруження в барабані млина, МПа 

Датчик 
Навантаження, МН 

53 79,0 105,0 132,0 

3 6,8/2,2 15,8/4,0 25,2/4,5 34,7/4,5 

4 2,2/1,0 4,0/1,5 5,6/1,8 7,7/2,2 

5 12,2/9,0 23,4/17,2 35,3/26,0 36,9/33,3 

6 12,0/15,5 30,6/24,8 49,5/41,5 69,0/57,5 

7 3,1/4,1 2,7/4,5 1,3/4,5 0,5/2,7 

8 2,3/1,5 2,2/2,7 1,5/2,2 1,5/1,8 
Примітка. У чисельнику наведено дані при жорстко закріпленій опорі підшипників, у 

знаменнику – при самоустановлювальній опорі.  

 

За середніми значеннями експериментальних даних побудовані епюри 

розподілу напружень в елементах конструкції барабана при таких типах опор 

підшипників – плоскою, жорстко-закріпленою, сферичною, рухомою, 

самоустановлювальною (рис. 53, а, б). 

У результаті встановлено, що при прийнятій схемі навантаження барабана 

млина в торцевій стінці поблизу обичайки (рис. 53, точка 5) при сферичній 

опорі підшипника напруження в 1,4 рази менше, ніж при жорсткій опорі. В 

ребрах жорсткості торцевої стінки в цій же точці напруження при 

застосуванні сферичної опори підшипників  зменшуються в 1,3 рази в 

порівнянні з жорсткою опорою. В середній частині торцевої стінки (точка 4) 
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напруження майже в 2 рази менше при сферичній опорі, ніж при жорсткій; в 

ребрах напруження практично не змінюються.  

 

 

Рис. 53. Епюри розподілу 

напруги в торцевих стінках і ребрах 

жорсткості моделі барабана млина 

при різних типах опор підшипників: 

а – плоска жорстка опора; б – 

сферична самоустановлювальна 

опора: I, II, III, IV – навантаження на 

барабан 53, 79, 105 і 132 МН 

відповідного; 3–8 – номери 

тензорезисторів в точках виміру 

напружень.  

 

 

 

 

 

 

Результати експерименту підтверджують, що найбільше тип опор під-

шипників впливає на напруження в області цапфи. Як видно з епюр, напру-

ження в торцевій стінці біля цапфи (точка 3) при застосуванні сферичної 

опори зменшується майже у 6 разів у порівнянні з плоскою опорою. Крім 

того, додатковий ступінь свободи при самоустановлювальній опорі призво-

дить до деформації подвійного вигину торцевої стінки (рис. 53, а і б – ліва 

частина). Збільшення навантаження на барабан млина призводить до пропор-

ційного збільшення напруження в торцевих стінках барабана (криві І–IV). 

Отже, на підставі результатів виконаних досліджень та аналізу впливу 

ребер жорсткості і типу опор підшипників на напружений стан барабана 

млина встановлено таке:  

При впливі на барабан динамічних навантажень в торцевих стінках 

постійної товщини без ребер жорсткості виникають значні напруження 

знакозмінного характеру, які мають тенденцію збільшуватися до цапфи.  

Посилення тільки торцевої стінки радіальними ребрами жорсткості 

призводить до зниження напружень в стінці на 20 %, але не усуває їх 

нерівномірного розподілу по висоті в радіальному перерізі.  

Напруження в ребрах також нерівномірно розподіляються по довжині 

ребра і збільшуються у напрямку до цапфи.  

 Підсилення барабана млина сумірними ребрами жорсткості на торцевій 

стінці і обичайці призводить до зниження напружень в торцевій стінці на 35-

50% і зменшення концентрації напружень біля цапфи.  

В ребрах відбувається перерозподіл напружень з тенденцією до 
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зменшення в небезпечному перерізі.  

Ребра обичайки суттєво не впливають на характер розподілу напруги в 

обичайці. 

При збільшені навантаження на барабан напруження у всіх його 

елементах збільшується.  

Застосування сферичних самоустановлювальних опор підшипників 

барабана, дозволяє суттєво знизити напруження в торцевих стінках, 

підвищити міцність, надійність та довговічність барабана.  

Перспективним напрямком подальших досліджень є моделювання 

напруженого стану барабану млина самоподрібнення з допомогою 

програмного ресурсу SolidWorks 

 

3. Визначення напружень в барабані млина в промислових умовах 

 

Дослідження проводились на дослідно-промисловому зразку млина 

МБ-90-30 з метою установлення причин відмов (руйнувань) барабана і 

розробки рекомендацій щодо підвищення його міцності і надійності, а також 

для промислової перевірки закономірностей, встановлених в лабораторних 

умовах. Випробування велися на дослідній секції збагачувальної фабрики 

ІнГЗК. Замірялися залишкові напруження, що виникають в конструкції в 

результаті проведення великого обсягу зварних робіт на змонтованому і 

встановленому в підшипники барабані, а також напружень від динамічних 

навантажень, що діють на барабан (рис. 54). 

 
 

Рис. 54. Схема розміщення точок виміру остаточного напруження у 

зварювальних швах ребер жорсткості барабана млина : 1-7 – номери точок 

вимірів. 

 

Виміри проводилися за допомогою магнітопружного тестера 

Максимова принцип дії якого заснований на зміні магнітної проникливості 

металу при виникненні напруженого стану. 

На першому етапі досліджень напруженого стану барабана залишкові 

напруження замірялася в місцях яскраво виражених концентраторів 

напружень – біля зварних швів ребер жорсткості і в місці приварювання 
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стінки завтовшки 56 мм до кільцевого фланця завтовшки 205 мм. Місця 

установки датчиків ретельно захищались від корозії і раковин. 

На другому етапі досліджень замірялися напруження в зварних швах 

ребер жорсткості після посилення їх додатковими косинками в місцях 

концентрації напружень. 

Напруження замірялися по усій довжині зварних швів ребер жорсткості 

і по висоті ребер (рис. 54), повторюючись в кожній точці 3–5 разів. При 

обробці експериментальних даних визначалися середні значення залишкових 

напружень, коефіцієнти варіації і середні квадратичні відхилення. 

Напруження, що виникають в елементах конструкції барабана від дина-

мічних навантажень, вивчалися за допомогою методу електротензометру-

вання за спеціально розробленою методикою [97] при зміні степені запов-

нення барабана в межах 10 % ≤ φ ≤ 50 % і частоті обертання 0 < п <  12 хв–1. 

Для виміру напружень застосовуються дротяні тензорезистори омічного 

опору ПКБ–20–200. Схема включення тензорезисторів – напівмостова з 

одним робочим і одним компенсаційним тензорезисторами. У кожній точці 

виміру на торцевих стінках і обичайці барабана наклеювалася розетка з двох 

робочих тензорезисторів – один в радіальному, інший в тангенціальному 

напрямах. Кут між осями тензорезисторів 90°. На ребрах барабана 

тензорезистори наклеювалися тільки в радіальному напрямі (рис.  55). 

 

 
 

Рис. 55. Схема  розташування тензорезисторів на торцевій стінці і 

обичайці барабана : 1–21 – номери тензорезисторів; вгорі показана схема 

з'єднання  тензорезисторів у мості. 

 

Тензорезистори на барабані млина кріпилися методом точкового 

приварювання пластинок завтовшки 0,1 мм з наклеєними на них датчиками. 

На пластинки тензорезистори наклеювалися з допомогою клею БФ–2 і 

проходили спеціальну термічну обробку. До корпусу барабана пластинки 

кріпилися за допомогою електрозварювання. Усі компенсаційні 

тензорезистори кріпилися на окремих панелях не пов'язаних жорстко з 

барабаном, що виключало дію деформації,  що виникають  у барабані. 
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При проведенні досліджень застосовувалися шлейфовий осциллограф 

Н–700 і тензометричний підсилювач 8АНА–7м. Для попередження наведень 

уся вимірювальна мережа монтувалася за допомогою гнучких екранованих 

дротів типу ПМВГЕ–0,5. Оскільки  вимірні тензометричні мости знаходилися 

на обертовому барабані млина, з'єднання їх з тензометричною апаратурою 

здійснювалося за допомогою гнучкого екранованого кабелю, прокладеного в 

спеціальній трубі і змонтованого усередині барабана і бутари млина. При 

обертанні млина кабель намотувався на спеціальний знімний барабан. 

Прийнята схема дозволяла обійтися без струмознімача з рухливими 

контактами, що підвищувало точність і достовірність вимірів завдяки 

відсутності перехідних контактних опорів. 

Гідроізоляція тензорезисторів і захист їх від механічних ушкоджень 

здійснювалися за допомогою спеціального швидкотвердіючого складу, що 

включає 75 % епоксидної смоли ЕД–6, 20 % отверджувача – поліетиламіну і 

5 % пластифікатора – дибутилфталату. 

Напруження у барабані МБ–90–30 замірялися при різних ступенях 

заповнення барабана рудою (від 0 до 0,5) і різних швидкостях його 

обертання. За середніми значеннями напружень в точках вимірів, отриманих 

в результаті розшифровки осцилограми будувалися епюри розподілу 

напружень в торцевих стінках і обичайці барабана. Таким чином визначалися 

фактичні сумарні напруження в точках вимірів барабана в радіальному і 

тангенціальному напрямках, характер їх розподілу. Для детальнішого 

дослідження величини і характеру розподілу напружень в найбільш 

небезпечному перерізі – на ребрі жорсткості барабана – монтувалися три 

групи тензометричних мостів за спеціальними схемами. Перша група 

з'єднувалася за напівмостовою схемою, причому робочі тензорезистори 

наклеювалися на протилежні площини ребра паралельно один одному. Така 

схема дозволяла заміряти тільки напруження від вигину в площині ребра. 

Друга група що сполучається за такою ж схемою, дозволяла заміряти тільки 

напруження вигину в площині, перпендикулярній до торцевої стінки 

барабану. Третя група тензорезисторів дозволяла заміряти сумарне 

напруження вигину і розтягування в площині ребра. Для визначення 

напружень тільки від розтягуючих зусиль геометрично складалися  

осцилограми напружень – сумарних (що вигинають і розтягують) і таких, що 

тільки вигинають. Осцилограми розшифровувалися за загальноприйнятою 

методикою. На основі аналізу отриманих значень напружень робилися 

висновки про напружений стан барабана млина в цілому, а також про 

величини і напрям дії навантажень в ребрах жорсткості. 

Згідно з методикою, викладеною вище, експериментально була виз-

начена фактичне залишкове напруження в місцях концентрації напружень і в 

зварних швах ребер жорсткості барабана млина  МБ–90–30 (таблиця. 15) [96]. 

З таблиці видно, що при прийнята конструкція і технологія 

виготовлення барабана дослідно-промислового зразка млина МБ–90–30 

передбачає установку ребер жорсткості і виконання великого обсягу зварних 
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робіт на вже змонтованому барабані. У ньому виникає значне залишкове 

напруження – в основному більше 100 МПа. Таке напруження при 

одночасній дії динамічних навантажень може стати причиною утворення 

тріщин і руйнування барабана. 

 

Таблиця   15. Залишкове   напруження    у    барабані   млина   МБ–90–30 

Замірні 

точки 

Середнє напруження, 

МПа 

Середні квадратичні 

відхилення, МПа 

Коефіцієнт варіації, 

% 

σ1 σ2 σ1 σ2 σ1 σ2 

1 175 105 10,5 8,3 0,60 0,79 

2 240 250 14,2 16,5 0,57 0,66 

3 182 210 15,0 12,5 0,83 0,60 

4 170 120 7,4 7,8 0,48 0,71 

5 175 105 12,8 11,2 0,73 1,07 

6 140 140 9,5 12,4 0,68 0,89 

7 170 108 8,2 14,2 0,51 1 .'12 

8 180 120 17,4 17,2 0,98 1,43 

9 — 240 — 22,4 — 0,93 

10 — 400 — 45,2 — 0,65 

11 — 350 — 42,0 — 0,76 

Примітки σ1 – напруження в місцях концентрації; σ2 – напруження в 

зварному шві ребер жорсткості. 

 

Істотним конструктивним недоліком барабана є різкий перехід на 

торцевій стінці від товщини 205 мм до товщини 56 мм, приварка ребра 

жорсткості в цьому місці. Такий перехід є небезпечним концентратором 

напружень, що досягає в точках вимірів  180 МПа. 

У зварних швах ребер жорсткості залишкове напруження також високе 

– до 250 МПа. 

 

Таблиця 16. Результати дослідження напруженого стану барабана 

млина МБ–90–30 в промислових умовах 

Місце замірів 
Тензоре–

зистор 

Середнє 

напруженн

я, МПа 

Середньокв

адратичне 

відхилення, 

МПа 

Коефіцієнт 

варіації, % 

Торцева стінка 

барабана з 

боку завантаження 

1 4,5 0,5 1,1 

2 13,0 1,2 0,9 

3 6,0 0,5 0,8 

4 12,5 1,0 0,8 

5 4,0 0,8 1,0 

6 22,0 2 1 0,9 

Обичайка барабана 7 11,0 1,8 1,1 
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8 19,0 1,6 0,8 

9 9,0 0,1 1,1 

10 12,0 0,8 0,8 

11 18,0 |,'| 0,7 

12 95,0 6,1 0,6 

Торцева стінка з боку 

розвантаження 

13 7,5 1,0 1,3 

14 15,0 1,2 0,8 

15 7,5 0,5 0,0 

16 12,0 1,1 0,9 

17 50,0 4,2 0,8 

18 20,0 1,8 0,9 

З’єднувальний фланець    

з боку розвантаження 

19 32,5 2,4 0,7 

20 67,0 3,5 0,5 

 

Цапфа з боку 

розвантаження 

21 12,0 1,5 1,2 

Ребро жорсткості: 

торцевої стінки по 

довжині ребра 

    

1' 50,0 8,0 1,6 

2' 42,0 5,5 1,3 

3' .45,5 4,5 1,2 

4' .48,5 4,5 1,1 

обичайки по довжині 

ребра 

11' 65,0 4,5 6,0 

12' 24,0 3,5 1,4 

13' 28,0 4,5 1,6 

торцевої стінки по 

висоті ребра в 

небезпечному перетині 

5 15,0 2,5 1,6 

6 19,5 2,3 1,7 

7 54,0 3,5 0,6 

8 19,5 1,5 1,4 

 

Експериментально були визначені також величини, характер зміни і 

розподілу напружень від динамічних навантажень в усіх елементах конструк-

ції дослідно-промислового зразка млина МБ–90–30. Отримані характерні 

осцилограми зміни максимального напруження в усіх точках вимірів при мірі 

заповнення барабана рудою φ = 0,50 і частоті його обертання п = 12 хв–1.  

Шляхом розшифровки осцилограм за наведеною вище методикою були 

визначені величини напружень і характер їх зміни в процесі обертання 

барабана (таблиця 16). Для наочності величин напружень і характеру їх зміни 

на обичайці барабана за кожен цикл на рис. 57 показані відповідні епюри.  

Як випливає з осцилограм і кругових епюр напружень, в процесі 

роботи млина в елементах конструкції його барабана виникають значні 

динамічні напруження знакозмінного  характеру з майже симетричним 

циклом. Величини цих напружень залежать від ступеня заповнення барабана, 

рудою, частоти його обертання і збільшуються зі зростанням цих параметрів. 
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Рис. 56. Кругові епюри зміни напружень в точках вимірів торцевої 

стінки барабана за кожен цикл (обертів) барабана млина: 13–18 – номери 

тензорезисторів. 

 

За середнім значенням максимальних величин напружень в замірних 

точках побудовані також епюри напружень в торцевих стінках, обичайці і 

ребрах жорсткості барабана (рис. 57). 

 
 

Рис   57.   Епюри розподілу напружень у барабані млина: 

а – радіальні напруження в торцевих стінах обичайки;  

б – тангенціальні напруження в стінках і обичайці барабана. 
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Ці епюри наочно показують величини і характер розподілу напружень в 

радіальному і тангенціальному напрямках по висоті торцевих стінок і 

довжині обичайки барабана: максимальні напруження в торцевих стінках в 

радіальному напрямку становлять 20–22, в тангенціальному – 50 МПа (рис. 

57, а і б). В обичайці барабана напруження в осьовому напрямку в цент-

ральній частині обичайки (точка 10) – 12 МПа, на периферійній частині оби-

чайки з боку навантаження (точка 8) зростають до 20, а з боку розвантаження 

(точка 12) – до 95 МПа, що, очевидно, пояснюється впливом привода. 

Тангенціальні напруження в тих же точках становлять відповідно 9 і 18 МПа 

(рис. 57, а і б). В ребрах жорсткості торцевої стінки барабана (рис. 57, в) 

максимальні напруження зареєстровані в нижній частині ребра біля цапфи 50 

МПа (точка 3'), мінімальні – біля обичайки – 31 МПа (точка 3'). В ребрах 

жорсткості обичайки максимальні напруження зареєстровані в місці зварю-

вання ребра обичайки і ребер торцевих стінок – 28 і 65 МПа, в центральній 

частині ребра напруження значно  менші – 24 МПа (рис. 59, в). 

В результаті виміру напружень в ребрах жорсткості в небезпечному 

перерізі (у місці їх руйнування) встановлено що середні значення  напружень 

вигину у вертикальній площині складають 15 МПа, в горизонтальній 

площині (у площині ребра) – 13,5 МПа. Напруження від розтягуючих зусиль 

в ребрі досягає 38– 40 МПа. Характер зміни цього напруження за один цикл 

такий же як і сумарного напруження в усіх точках вимірів на корпусі і ребрах 

жорсткості барабана млина. 

Аналіз результатів проведених досліджень дозволяє зробити ряд 

корисних для розробників барабанів млинів висновків. 

1. У барабані млина зварної конструкції виникають значні  

залишкові напруження, що досягають небезпечних значень в зварних швах 

ребер жорсткості, а також в місці приварювання торцевої стінки завтовшки 

56 мм до кільцевого фланця завтовшки 205 мм; тому ці перерізи є 

небезпечними концентраторами напруги. 

2. При дії на барабан динамічних навантажень в торцевих стінках 

постійної товщини і в обичайці барабана виникають значні напруження 

знакозмінного характеру з майже симетричним циклом які мають тенденцію 

до різкого збільшення в торцевих стінках – у напрямку до цапфи, в обичайці 

– до периферії (особливо у бік приводної стінки), причому характер 

розподілу напружень близький до параболічного. 

3. Посилення торцевих стінок барабана радіальними ребрами 

жорсткості плоскої форми призводить до зниження напружень в них, але не 

усуває їх нерівномірного розподілу в радіальному перерізі. 

4. Посилення барабана сумірними ребрами жорсткості на торцевій 

стінці і обичайці призводить до істотного зниження напружень в стінці, 

зменшує концентрацію напружень в небезпечному перерізі (біля сполучного 

фланця); у ребрах жорсткості торцевої  стінки в цьому випадку відбувається 

перерозподіл напружень по висоті з тенденцією до зменшення в 

небезпечному перерізі. 



139 
 

5. У ребрі жорсткості плоскої форми виникають значні напруження 

вигину як у вертикальній так і в горизонтальній площині (у площині ребра), 

які можуть стати причиною значних деформацій ребер. 

6. При застосуванні рухливих сферичних самовстановлювальних 

опор підшипників барабана напруження в його стінках менші за величиною і 

сприятливіші за характером розподілу (особливо в небезпечному перерізі) 

ніж при застосуванні жорстких нерухомих опор (чи  сферичних  з  

недостатньою  рухливістю). 

7. Для зменшення напружень в небезпечному перерізі торцевої 

стінки біля цапфи і забезпечення сприятливішого розподілу напружень по її 

висоті торцеві стінки барабана рекомендується виконувати змінної товщини 

що плавно збільшується за лінійним або параболічним законом від    

периферії   до   цапфи (рис. 58, а); при виконанні торцевих стінок барабана 

постійної товщини рекомендується здійснювати плавний перехід від стінки 

завтовшки 56–70 мм до кільцевого фланця завтовшки 140–200 мм причому 

з'єднання частин стінки постійної і змінної товщини необхідно здійснювати 

на максимально можливому діаметрі (у зоні мінімальних напружень)[102]. 

 
 

Рис. 58.   Рекомендовані конструкції торцевих стінок барабанів 

млинів: 

а – змінна, що плавно збільшується від периферії до цапфи за лінійним 

законом товщини з плоскими ребрами жорсткості, що відливаються разом із 

стінками; б  – з плавним переходом від постійної до змінної товщини і 

ребрами жорсткості таврового перерізу. 

 

8.   Обичайку барабана рекомендується також виконувати змінної 

товщина зі збільшенням від осі обичайки до периферії (у напрямку торцевих 
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стінок барабана). 

9.   При посиленні торцевих стінок барабана млина ребрами жорсткості 

виконувати їх слід також змінної висоти, що збільшується до цапфи, при 

цьому доцільно відливати їх одночасно із стінкою і встановлювати відповідні 

ребра також на обичайці. 

10.   Найбільш прийнятна конструкція барабана, в якому опорними 

елементами, які несуть основне навантаження (разом із стінкою) є ребра 

змінної товщини, що збільшується у напрямі до цапфи. Ребра жорсткості при 

цьому ребра рекомендується виконувати з додатковими полицями на вільній 

стороні ребра (таврового перерізу) для забезпечення необхідної підвищеної 

жорсткості [102, 103]. Найбільш раціональним є варіант, коли ребра жорст-

кості торцевих стінок таврового перерізу жорстко сполучені з відповідними 

ребрами на обичайці і з цапфою барабана, утворюючи таким чином жорстку 

рамку, що несе основне навантаження (рис. 58, б). 

Доцільність такої конструкції барабана підтверджують теоретичні 

роботи інших авторів, які  розглядали підреберну торцеву стінку барабана як 

конструкцію, в якій основне навантаження несуть ребра, а корпус барабана 

виконує роль герметичної оболонки [51]. 

         11.   При проведенні зварних робіт на барабані рекомендується в 

обов'язковому порядку застосовувати комплекс заходів по зняттю 

залишкових напружень. 

12.   Для підшипників барабанів слід використовувати рухомі самовста-

новлювані опори з можливістю ретельного контролю їх стану для 

забезпечення ефективного самовстоновлювання при будь-яких режимах 

роботи барабана (прерогатива за підшипниками гойдалкового типу). 

13.   При виготовленні і зборці барабана необхідно ретельно 

контролювати стан цапф дотримуватися необхідної величини затягування 

болтового з'єднання цапф з торцевими стінками барабана при періодичній 

контрольній підтяжці болтів (особливо в перші 2–3 роки експлуатації млина); 

при утрудненнях у виконанні цих вимог можливе й застосування силового 

зварного шва додатково до болтового кріплення цапф до барабана. 

 

4. Нові конструкції барабанів млинів 

 

Мета цього розділу – дослідження напруженого стану барабанів млинів 

само подрібнення з посиленими торцевими стінками. 

Млин МБ-90-30. На підставі досліджень напруженого стану барабана 

млинів в лабораторних і промислових умовах і розробленого наукового ав-

торського підходу до конструкції барабанів великих млинів було модерні-

зовано барабан млина МБ-90-30 з метою підвищення його міцності і надій-

ності. Торцеві стінки були посилені литими ребрами жорсткості змінної ви-

соти з додатковими поличками змінної ширини (збільшується до цапфи) 

(Рис. 59) [103]. 
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Рис. 59. Схема модернізованого барабана млина МБ–90–30 з тавровими 

ребрами жорсткості : 

1 – обичайка барабана, 2 – торцева стінка; 3 – ребра жорсткості; 4 – 

фланець; 5 – цапфа. 

 

 
Рис. 60. Схема розташування тензорезисторів на модернізованому 

барабані млина самоподрібнення: внизу – схема з'єднання тензорезисторів у 

мості;   цифри – центри тензорезисторів. 

 

Ребра жорсткості таврового перерізу були виконані і на обичайці 

барабана. Крім того, при проведенні зварювальних робіт на барабані вико-

нано комплекс заходів по зняттю залишкової напруги. У місцях імовірної 

максимальної напруги на торцевій стінці, обичайці, ребрі жорсткості наклею-

валась розетка з трьох тензорезисторів розташованих під кутом 45° один від 

одного. Схема розташування тензорезисторів на модернізованому барабані 

показана на рис. 60, схема наклейки тензорезисторів на ребрі жорстокості для 

детального дослідження його напруженого стану – на рис. 61. 
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Рис. 61. Схема розташування тензорезисторів в площині ребра 

жорсткості барабана: праворуч – схеми з'єднання тензорезисторів в мости; 

цифри – номера тензорезисторів (компенсаційні тензорезистори не показані). 

 

 
Рис. 62. Епюри напружень в корпусі барабана млина при різних 

ступенях заповнення барабана рудою : а - в торцевих стінках барабана; б - в 

ребрах жорсткості; 1 – φ  = 0,2; 2 – φ  = 0,5. 

 

За даними проведених досліджень записані осцилограми зміни напруги 
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в елементах конструкції барабана, при розшифровці яких отримані фактичні 

значення напруги в усіх точках вимірів на барабані млина (таблиця 17) а 

також побудовані епюри напруги в торцевій стінці, обичайці і ребрах 

жорсткості барабана при різних режимах її роботи (Рис. 62 і 63). 

 

 

 
 

Рис. 63. Епюри розподілу напруження в елементах корпусу барабана 

млина при різних режимах його роботи: а – в торцевих стінках і обичайці;  б 

– в ребрах жорсткості; 1 = п = 2 хв-1; 2 – п = 11 хв-1. 

 

Крім того, в результаті детальних тензометричних досліджень за спеці-

альною вимірювальною схемою (Рис. 61) напруженого стану ребра 

жорсткості в небезпечному перетині установлено, що напруження вигину в 

вертикальній площині складають 8,0 МПа, та в горизонтальній  площині (в 

площині ребра) – 3,8 МПа. Напруження для зусиль розтягу не перевищують 

4,2 – 4,6  МПа. 

З аналізу результатів експериментальних досліджень можна зробити 

наступні висновки:  

- характер змін напружень при кожному оберті барабана та характер їх 

розподілу в елементах конструкції модернізованого барабана млина с 

торцевими ребрами жорсткості залишились приблизно такими ж, як й в 

барабані з плоскими ребрами жорсткості; 

- модернізація барабана шляхом використання ребер жорсткості з 

додатковими полками змінної ширини по відношенню до барабану з 

плоскими ребрами дозволила підвищити повздовжну стійкість ребер 

жорсткості та більш рівномірно розподілити напруження по висоті торцевих 

стінок, зменшити в 2–3 рази напруження в торцевих стінках барабана та в 

1,5-2 рази – напруження в ребрах жорсткості (по довжині ребер), зменшити 

напруження по висоті ребра в небезпечному перетині (де відбувалась 

максимальна кількість відмов) торцевій стінці барабана (напруження вигину 

в горизонтальній площині – в 3,5 рази, напруження  розтягування - 

стискування – в 9 разів);  

- ребра жорсткості несуть основне навантаження, отже, модернізований 

барабан являє  собою реброву конструкцію у якій оболонка несе незначне 
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навантаження і з точки зору міцності відіграє другорядну роль;  

- напруження в елементах конструкції барабана залежать від ступеня 

заповнення його рудою і зростають на 20-25 % при збільшенні ступеня 

заповнення від 0 до 50 %;  

- збільшення частоти обертання барабана від 2 до 11 хв-1 призводить до 

збільшення напруження в елементах його конструкції на 6-10%. 

Таким чином, на підставі результатів досліджень була створена і 

реалізована в промислових умовах конструкція барабана млина з ребрами 

жорсткості з додатковими полицями на вільних кінцях таврового перерізу. 

Тривала експлуатація і випробування в промислових умовах підтвердили 

високу надійність і працездатність ребрової конструкції барабана, 

можливість її застосування при створенні барабанів млинів великої 

одиничної потужності тому технічне рішення було рекомендовано як один з 

варіантів конструкції барабана створюваного найбільшого вітчизняного 

млина ММС-105-50 діаметром 10,5 м і продуктивністю 5 млн.т на рік. 

 Для перевірки ефективності і оцінки надійності нової конструкції 

барабана були проведені збір, обробка і аналіз статистичних експлуатаційних 

даних про надійність млина із старою і новою конструкцією барабана. 

Побудовані гістограми розподілів простоїв при роботі із заводською і 

вдосконаленою конструкцією барабана млина. Встановлено, що після 

модернізації  барабана простої секції внаслідок відмов млина зменшилися на 

22 %, що підтверджує ефективність впровадження заходів по вдосконаленню 

конструкції барабана. 

   

Таблиця 17. Результати   дослідження   напруженого   стану модернізованого  

барабана  млина  МБ-90-30  з  тавровими   ребрами жорсткості   в  

промислових  умовах 

Місце вимірювання 

напруження 

Тензор

езис-

тор 

Середні 

напруження  

(× 10-1), МПа 

Середньо-

квадратичне 

відхилення 

(× 10-1),  МПа 

 

Коефіцієнт 

варіації, % 

Торцева стінка 

барабана 

1 78,0/67,0 3,0/4,5 3,9/6,7 

2 69,5/56,0 1,4/7,5 2,0/1:3,5 

3 42,0/54,0 3,0/7,6 7,2/14,0 

4 44,0/54,2 9,2/3,2 22,0/60,0 

5 36,5/36,5 7,7/1,8 28,0/5,0 

6 54,4/55,2 2,8/7,0 5,2/12,7 

Обичайка барабана 7 71,5/68,0 12,9/5,6 18,1/8,2 

8 55,2/55,2 7,3/7,3 14,0/13,2 

9 53,4/59,8 8,3/9,2 15,0/15,0 

10 12,0/18,0 1,0/2,0 8,3/11,1 

11 80,0/92,0 1,7/2,3 2,1/2,5 

Ребра жорсткості:     
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-торцевої стінки 

по довжині ребра 

1р 284,0/316,0 14,0/5,9 5,0/1,8 

2р 102,0/91,0 7,0/9,2 7,0/10,0 

 3р 54,2/73,0 8,7/7,0 16,0/10,0 

 4р 82,0/48,0 4,3/4,0 5,3/4,8 

 6р 70,0/101,0 4,2/6,7 6,0/6,6 

 7р 103,0/130,8 10,9/6,2 10,5/4,5 

-обичайки по 

довжині ребра 

10р 25,0/32,0 2,0/3,0 8,0/9,0 

11р 142,3/157,5 7,5/4,6 5,2/2,9 

 21 60,5/71,3 3,0/5,0 5,0/7,0 

-торцевої стінки по 

висоті ребра в небез-

печному перетині 

22 72,0/72,0 6,3/6,3 8,9/8,9 

23 74,0/81,0 14,5/18,2 19,0/22,4 

    

 

Проведений аналіз розподілу простоїв млина  з технічних причин 

внаслідок відмов основних вузлів до і після модернізації барабана. Як 

випливає з аналізу, при роботі млина із старою (заводський) конструкцією  

барабана простої внаслідок його відмов складали майже 60 %, а після 

удосконалення конструкції барабана зменшилися до 2 %, тобто майже в 30 

разів. Це, у свою чергу привело до суттєвого скорочення простоїв секції. 

Отже розроблене і впроваджене нове технічне рішення по модернізації 

барабана млина МБ–90–30 дозволило усунути його відмови і виявилося 

найефективнішим з відомих у вітчизняній і зарубіжній практиці [102, 104]. 

Млин ММС–90–30А. З використанням результатів дослідження і роз-

роблених рекомендацій на СТЗ була виготовлена дослідно-промислова партія 

млинів ММС-90-30 А, зокрема, 8 млинів експлуатуються на збагачувальній 

фабриці. Торцеві стінки барабана млина ММС-90-30А були виконані змін-

ними за товщиною – вона збільшується у напрямку до цапфи, з невисокими 

ребрами жорсткості, що відливаються спільно із стінкою (рис. 64). 

 
Рис. 64. Конструкція литої торцевої стінки барабана млина ММС-90-30А 
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Обичайка барабана також була виконана змінною, що збільшується 

від центральної частини до торцевих стінок (товщина центральної частини – 

56, біля торцевої стінки – 80 мм). Мри цьому на обичайці також встановлені 

ребра жорсткості що примикають до відповідних ребер жорсткості торцевих 

стінок. 

З метою експериментальної перевірки ефективності і надійності  такої 

конструкції барабана були проведені експериментальні дослідження 

напруженого стану барабана млина ММС-90-30А в промислових умовах. 

Встановлено що напруження в торцевих стінках знаходиться в межах 12,5-

17,5 МПа, у ребрах жорсткості – 25-30 МПа, а обичайці – 15-17 МПа. 

Максимальні  напруження від динамічного навантаження в торцевих стінках 

по перевищують 23 МПа, а в ребрах жорсткості торцевих стінок – 21 МПа. У 

обичайці барабана напруження досягають 12,5, в ребрах жорсткості обичайки 

– 9,5  МПа. 

Таким чином, промислові випробування барабана млина описаної 

конструкції з торцевими стінками змінної товщини підтвердили, що 

напруження в елементах конструкції барабана знаходяться в допустимих 

межах – 25- 30 МПа і барабан має достатню міцність та надійність.  

Млин ММС-70-23. З урахуванням встановлених в результаті 

досліджень  закономірностей розподілу напружень була змінена  конструкція 

торцевих стінок барабана млина ММС-70-23. Удосконалення конструкції 

полягали в тому що на торцевій стінці був усунений небезпечний 

концентратор напруги – ступінчатий  перехід від кільцевого фланця стінки 

завтовшки 140 мм до стінки завтовшки 56 мм. Замість ступінчастого 

здійснений плавний перехід при цьому зварювальний шов виконаний на 

більшому діаметрі в місці зниженого напруження. Крім того, при проведенні 

зварювальних робіт на барабані був застосований комплекс заходів по 

зняттю залишкового  напруження.  

Партія млинів з вдосконаленою конструкцією барабана була 

виготовлена на СТЗ і встановлена на збагачувальній фабриці ІнГЗК. 

Перевірка в промислових умовах підтвердила ефективність запропонованих 

заходів по підвищенню надійності барабана млина ММС-70-23. Простої 

млина внаслідок відмов барабана зменшилися на 235 год. на рік завдяки чому 

збільшено виробництво концентрату на 9975 т в рік і отриманий істотний 

економічний ефект. Крім того, по аналогії з млином ММС-90-30А були 

розроблені  робочі креслення і розпочато виготовлення млинів ММС-70-23 з 

описаною конструкцією барабанів, торцеві стінки яких також виконані 

змінної товщини, що збільшується в напряму до цапфи (рис. 65). В 

порівнянні із старою конструкцією барабанів така конструкція володіє 

підвищеною міцністю і надійністю, дозволяє довантажувати у барабан кулі у 

кількості 10-15 %, що підвищує їх продуктивність.  

Таким чином реалізація і промислових умовних  результатів 

досліджень і рекомендацій у вдосконаленню конструкції і підвищенню 

надійності барабанів млинів ММС 90 ЗО А і ММС–70–23 дозволила істотно 
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підвищити їх міцність і надійність збільшити випуск концентрату і отримати 

значний економічний ефект. 

 
 

Рис. 65. Конструкція торцевої стінки вдосконаленої конструкції 

барабана млина ММС-70-23. 

 

Млин ММС-105-50. З використанням результатів досліджень 

Механобрчерметом були видані початкові дані і спільно із СТЗ розроблено 

технічне завдання на млин ММС-105-50 продуктивністю 700 т/год з 

потужністю приводу 10000 кВт. Розроблено три варіанти конструкції  

барабана. По першому варіанту барабан має торцеві стінки, посилені ребрами 

жорсткості змінної висоти таврового перерізу які разом із стінкою несуть 

основне навантаження (рис. 66, а) [102, 103]. 

 
 

Рис. 66. Конструкція стінок барабана млина  ММС-105-50 з ребрами 

жорсткості таврового перерізу змінної висоти (а) і змінної товщини за 

лінійним законом (б). 

 

Така конструкція володіє підвищеною подовжньою стійкістю і жорст-

кістю в умовах одночасної дії крутного моменту і моменту, який працює на 
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вигин, що в кінцевому рахунку дозволяє досягти достатньої міцності і 

надійності барабана [103].  

По другому варіанту торцеві стінки барабана виконані змінної, 

товщини, що лінійно збільшується у напрямку до цапфи, вони несуть 

основне навантаження (рис. 66, б). Така конструкція торцевих стінок 

дозволяє підвищити міцність барабана за рахунок більш рівномірного 

розподілу напружень по висоті стінки. Відповідно до характеру розподілу 

напружень торцеві стінки барабана млина ММС-105-50 пропонується 

виконувати  змінної товщини, що змінюється по параболічному закону і 

описується рівнянням δ = kх2, де δ - товщина стінки; х - змінна, рівна 

відношенню максимального діаметру стінки до діаметру перерізу, що 

розраховується; k – коефіцієнт,  залежний від діаметру торцевої стінки і 

механічних властивостей її матеріалу: для млинів діаметром 7,9 і 10,5 м 

рекомендується  приймати в межах 0,008-0,01D (у метрах). Форма і розміри 

торцевої стінки барабана млина ММС-105-50, розраховані по запропонованій 

формулі, показані на рис. 67. Для порівняння наведені форма і розміри 

торцевої стінки барабана млина ММС-90-30А пропонованої конструкції.  

 
Рис. 67. Конструкції рівноміцних торцевих стінок змінної, що 

змінюється по параболічному закону товщини:  

а - стосовно до створюваного млину; б - для удосконалення конструкції 

барабана млина ММС-90-30А. 
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Для перевірки ефективності пропонованого технічного рішення 

розрахована і виготовлена модель барабана млина ММС-90-30А з такою 

конструкцією торцевих стінок в масштабі 1:20 і проведені порівняльні 

випробування напруженого стану барабана з торцевими стінками постійної і 

змінної товщини. Встановлено, що напруження у барабані з торцевими 

стінками постійної товщину розподіляються нерівномірно по висоті стінки і 

досягають максимального значення біля цапфи. Напруження в торцевій 

стінці змінної товщини значно менші і більш рівномірно розподілені по 

висоті торцевої стінки. Отже, барабан млина з торцевими стінками змінної 

товщини, що змінюється за параболічним законом, є рівноміцною і надійною 

конструкцією.  

Така конструкція барабана може бути рекомендована для млинів само 

подрібнення великої одиничної потужності, найбільш перспективна оскільки 

точно враховує характер розподіли напружень у барабані, дозволяє досягти 

максимальної міцності і надійності при мінімальній витраті металу на 

виготовлення торцевих стінок барабана млина (маса барабана млина ММС–

105–50 пропонованою конструкції зменшиться приблизно на 80–100 т). 

Обичайку барабана млина ММС–105–50 відповідно до характеру розподілу 

напруження в ній рекомендується (при будь-якому з варіантів конструкції 

торцевих стінок) виконувати змінної товщини, що збільшується від 

центральної частини до торцевих стінок. 

Ці технічні рішення успішно впроваджені на млинах ММС–70–23 і 

ММС–90–30А, прийняті до впровадження на млині ММС–105–50 і 

рекомендуються до використання при розробці млинів інших типорозмірів. 

Отже: 

1. Описані інноваційні технічні рішення успішно впроваджені на 

млинах МБ-90-30, ММС-70-23, ММС-90-30А, ММС-105-50 і рекомендовані 

до використання при розробці млинів інших типорозмірів. 

2. Отримані епюри напружень в корпусі барабана млина при різних 

ступенях заповнення барабана рудою, а також епюри розподілу напруження 

в елементах корпусу барабана млина при різних режимах його роботи. 

3. Показано, що барабан млина з торцевими стінками змінної 

товщини, що збільшується до цапфи, є найбільш раціональною 

конструкцією, що дозволяє отримати рівномірну картину напружень на 

елементи барабана. Рекомендовано барабан млина з торцевими стінками 

змінної товщини, що змінюється за параболічним законом, а також торцеві 

стінки барабана виконані змінної товщини, що лінійно збільшується у 

напрямку до цапфи. 

4.  На підставі результатів досліджень була створена і реалізована в 

промислових умовах конструкція барабана млина з ребрами жорсткості з 

додатковими полицями на вільних кінцях таврового перерізу. 
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РОЗДІЛ  6 

ФУТЕРУВАННЯ І РЕШІТКИ МЛИНІВ САМОПОДРІБНЕННЯ 

 

1. Елементи футерувань і решіток, їх кріплення 

 

Внутрішня поверхня барабана млина облицьовувалася змінними футе-

рувальними  елементами – броньовими плитами і ліфтерами, виготовленими 

зі зносостійких матеріалів. Футерування істотно впливає на характер руху 

подрібнюваного матеріалу усередині барабана, від його конструкції залежить 

ефективність процесу подрібнення. 

Для барабана млинів застосовується футерування типу "високі ліфтери 

і плити". Елементи футерування млинів ММС–70–23 і ММС–90–30 ідентичні 

за конструкцією і відрізняються тільки розмірами і масою. 

За конструкцією і розташуванням у барабані млина елементи футе-

рування можна розділити на наступні групи: футерування завантажувальної і 

розвантажувальної цапф барабана; футерування завантажувальної торцевої 

стінки барабана; футерування обичайки барабана; розвантажувальні грати; 

підрешітне футерування. У такій послідовності розглянемо конструкцію  

футеровки   барабана   млина   ММС–90–30. 

У завантажувальній цапфі розташована втулка зі сталі 30Л, яка крі-

питься за допомогою електрозварювання і болтом (рис. 68). У розвантажу-

вальній цапфі розташована втулка зварної тонкостінної конструкції, фут еро-

вана зносостійкими елементами із сталі 14ХГС. Витки розвантажувальної 

втулки виготовляються з листової сталі 14ХГС й кріпляться усередині втулки 

електрозварюванням. Усередині розвантажувальної цапфи втулка кріпиться 

за допомогою електрозварювання і болтів.  

Футеровка торцевої стінки з боку розвантаження чотирьох рядів 

броньованих плит і ліфтерів, що кріпляться до стінки за допомогою болтів 

М46 з потайними головками (рис. 69). Перший ряд – від обичайки, другий і 

третій аналогічні за конструкцією і являють собою відлиті зі сталі  110Г13Л 

броньові плити завтовшки 75 мм.  В плитах є спеціальні гнізда під ліфтери 

глибиною 60 мм і отвори під болти кріплення. Четвертий ряд являє собою 

броньові плити завтовшки 75 мм, відлиті разом з двома  ребрами-ліфтерами 

висотою  200 мм. У кожній плиті є два отвори під болти кріплення з 

потайними голівками. У конструкції млина ММС–90–30 передбачається ще 

один варіант четвертого ряду футеровок завантажувальної стінки. Він 

відрізняється тим, що ребра на броньових плитах виготовляються великої (до 

425 мм) висоти трикутної форми. 

 



151 
 

 
Рис. 68. Конструкція завантажувальної втулки млина ММС–90–30. 

 

При установці плит ці ребра утворюють біля завантажувальної горловини 

млина кільце-відбивач яке сприяє ефективному перемішуванню руди 

усередині барабана. Ліфтери завантажувальної стінки відлиті зі сталі 

110Г13Л або чавуну ВЧ–4 балки загальною висотою 235–260 і шириною 150 

мм. Висота робочої частини ліфтерів 175 мм. Біля основи ліфтерів є 

спеціальні виступи заввишки 60 мм, за допомогою яких ліфтери   

вставляються в гнізда футерувань і кріпляться до торцевої стінки двома 

болтами М46 з потайними голівками. 

 
Рис. 69. Елементи футерування завантажувальної торцевої стінки 

барабана млина (тут і на рис. 70 а – броньові плити, б – ліфтери). 
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Рис. 70. Елементи футерування обичайки барабана млина. 

 

Футерування циліндричної частини барабана млинів (обичайки) 

складається з двох лав броньових плит розміром 1265 X 996 і товщиною 85 

мм (рис. 70, а). У центрі плити є отвір, черев котрий вона кріпиться болтовим 

кріпленням до обичайки барабана. Крім того, на плиті є два гнізда під 

ліфтери і відповідні отвори під болти кріплення. Таким чином, кожна плита 

кріпиться в трьох точках до обичайки барабана. 

Ліфтери обичайки є балками завдовжки  1185 мм, загальною висотою 

328 і завтовшки 150 мм (рис. 70, б). Висота робочої частини ліфтерів 268 мм. 

За допомогою спеціальних   виступів висотою 60 мм ліфтери вставляються у 

відповідні гнізда в плитах футеровки і кріпляться за допомогою двох болтів з 

потайними голівками до обичайки барабана. Плити і ліфтери обичайки 

виготовляються з  марганцевистої  сталі   або зі  зносостійкого  чавуну ВЧ–4. 

Решітка млина ММС–90–30 складається з трьох рядків сегментів з 

щілинами, розташованими по дугах концентричних кіл. Ширина щілин 

решіток 20 мм. Для запобігання забивання щілин вони виконуються такими, 

що розширюються в бік розвантаження під кутом 10⁰. Решітки першого ряду 

обичайки в центральній частині мають виступ, що оберігає їх від інтен-

сивного зношування  (рис. 71). Решітки  третього ряду (поблизу розван-

тажувального конуса) виконуються двох типів – без розвантажувальних 

вікон і з вікнами розміром 200 × 200 мм. З вікнами зазвичай виготовляють 

чотири решітки, призначені вони для розвантаження великої галі, такої, що 

надходить у рудногалечний млин. Кріпляться решітки за допомогою бічних 

ліфтерів і болтів. Для сполучення з ліфтерами стиків сектори решітки мають 

похилі скоси. 
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Рис. 71. Розвантажувальні грати (решітки) млина ММС–90–30 з 

щілиновидними отворами шириною 20 мм. 
 

Ліфтери розклинюють сектори ґрат і утримують їх від випадання. 

Конструкція ліфтерів розвантаження аналогічна конструкції ліфтерів 

завантажувальної торцевої стінки тільки по висоті вони дещо вищі (загальна 

висота 260 мм, висота робочої частини 170 мм). Окрім кріплення секторів 

решітки ліфтери служать для оберігання її від інтенсивного зносу. 

Решітки млина ММС–90–30 виготовляються з марганцевистої сталі 

110Г13Л а ліфтери кріплення решіток – з цієї ж сталі або зі зносостійкого 

чавуну  ВЧ–4. 

Підрешіткова футеровка (розвантажувальні елеватори) встановлюється 

в просторі між ґратами і розвантажувальною торцевою стінкою млина і 

служить для вивантаження подрібненого матеріалу з міжрешіткового 

простору, оберігання від зносу розвантажувальної торцевої стінки. У 

міжрешітковому просторі вона утворює секторні камери, відкриті в 

розвантажувальну цапфу. Наявність підрешіткового футерування і решіток 

дозволяє здійснювати примусове вивантаження з млина подрібненого 

матеріалу і підтримувати низький рівень пульпи у барабані млина. У млинах 

самоподрібнення підрешітне футерування відливається у вигляді жолобів 

прямокутного перерізу (рис. 72). У млина ММС–90–30 є три ряди радіально 

розташованих жолобів. 
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Рис. 72. Підрешітна футеровка (розвантажувальні елеватори) барабана 

млина ММС–90–30. 

 

Для попередження виливання пульпи з жолобів в процесі повороту барабана 

на бічних стінках жолобів є спеціальні приливи заввишки 150 мм. До 

торцевої стінки підрешітні футерування кріпляться спеціальними болтами з 

потайними голівками. 

 

2.Встановлення та зміна футеровок і решіток 

 

Маса окремих елементів футеровки млина самоподрібнення досягає 

2000 кг, тому при установці і зміні футерувань застосовуються засоби 

механізації, які полегшують працю ремонтних робітників і дозволяють 

значно скоротити час проведення ремонту.  

При перефутеровці  млина ММС–90–30, що знаходиться в експлуатації, 

заміні елементів футерування використовується мостовий кран вантажопід-

йомністю 200 кН. Декілька елементів футеровки піднімаються краном і через 

розвантажувальні люки на обичайці транспортуються всередину барабана 

встановлюються на місце і закріплюються. Коли нижня частина барабана 

зафутерована, він провертається допоміжним приводом, кран доставляє через 

відповідний люк на обичайці наступну партію футерувальних плит i операції 

повторюються в такій послідовності до тих пір поки не буде зафутерований 

весь барабан. 

При зупинці млина на перефутеровку демонтаж і вивантаження з 

барабана зношених елементів футеровки виконуються тим же краном через 

розвантажувальні люки на обичайці барабана. При заміні футеровки млинів 

ММС–70–28 застосовується машинно-змінний комбінований спосіб ремонту, 

при якому барабан демонтується, піднімається мостовими кранами 

вантажопідйомністю 3200 кН разом зі зношеною футеровкою і 

транспортується на ремонтно-монтажний майданчик. На місце знятого 

барабана встановлюється резервний з новою футеровкою. Барабан зі 

зношеною футеровкою обробляється на спеціальному стенді з приводом. На 

стенді за допомогою 20–тонного крана виконується демонтаж зношеної 

футеровки і установка нової. Застосовуються також спеціальні механізми 

перефутеровки. 



155 
 

При застосуванні машино-змінного комбінованого способу ремонту 

млинів ММС–70–23 значно скорочується час простою, зменшується 

трудомісткість виконання ремонтних робіт. Цей спосіб ремонту доцільно 

застосовувати при наявності на фабриці 8–16 млинів. Найбільш тривалою і 

трудомісткою операцією при заміні футеровки є підтягування болтів, 

кріплення бронею і ліфтерів. Для механізації цієї операції застосовуються 

спеціальні переносні гайковерти з обертовим моментом до 10 кН • м.       

 

3. Знос і вдосконалення конструкцій футеровок і решіток  

 

В результаті впливу абразивних грудок гірської маси футеровка 

інтенсивно зношується. На її зношення впливають такі чинники: крупність 

вихідної руди і їх максимальна маса; міцність і зносостійкість матеріалу 

футеровки; висота падіння грудок руди; характер ковзання гірської маси по 

футеровці залежно від її профілю; ступінь заповнення барабана млина і 

частота його обертання; властивості руди – міцність, крихкість, тривкість, 

абразивність, а також густина пульпи. Витрати на виготовлення і заміну 

зношених футеровок – одна з найважливіших статей експлуатаційних витрат.  

Особливо часто доводиться замінювати зношені ліфтери, так як термін 

служби їх не перевищує 5 міс. Ліфтери в млинах відіграють важливу роль, 

так як при обертанні барабана вони захоплюють шматки руди, піднімають їх 

на певну висоту, падаючи з якої руда самоподрібнюється. Тому від 

конструкції і розташування ліфтерів в значній мірі залежить ефективність 

процесу самоподрібнення. 

Характер і закономірності зносу ліфтерів млинів ММС–70–23 

досліджувалися на збагачувальній фабриці ІнГЗК. Ліфтери, виготовлені зі 

сталі 110Г13Л, по розташуванню в барабані були розділені на три групи: 

ліфтери № 2 і 3, розташовані на торцевій стінці з боку завантаження; ліфтери 

№ 5, розташовані на обичайці, ліфтери № 7 і 8, розташовані на торцевій 

стінці з боку розвантаження (рис. 73). Через 1–1,5 міс. роботи знос ліфтерів 

контролюється по висоті їх робочої частини (мм) і об'єму (см3). Фіксуються 

також час роботи ліфтерів і обсяг переробленої гірничої маси. Як видно з 

рис. 73, а, ліфтери № 2 і 3 зношуються в основному рівномірно. 

Максимальний знос спостерігається в місці стиковки, де висота їх робочої 

поверхні зменшується з 125 до 75 мм. Ліфтери № 5 зношуються дуже 

нерівномірно. Найбільший знос спостерігається на ліфтерах, розташованих з 

боку розвантаження, де вони після переробки 200 тис. т гірничої маси 

зношуються майже на половину своєї висоти (рис. 74). У барабані млина біля 

розвантажувальної решітки спостерігається підвищена циркуляція 

подрібнюваної гірничої маси, що і призводить до інтенсивного зносу цих 

ліфтерів перед розвантажувальними ґратами. Знос ліфтерів № 7 і 8 

рівномірний по всій довжині; по висоті максимальний знос 30–35 мм.  
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Рис. 73. Знос ліфтерів млина ММС–70–23 по висоті робочої поверхні 

(а) і схема їх розташування в барабані (б). 

 

Знос тих же ліфтерів по висоті в залежності від кількості переробленої 

гірничої маси зображений на рис. 74. Видно, що ліфтери № 2 і 3 з боку 

завантаження і № 7 та 8 з боку розвантаження по висоті зношуються з 

однаковою інтенсивністю до переробки 120 тис. т руди, після чого 

інтенсивність зносу ліфтерів N1, 2 і 3 зростає і після переробки 200 тис. т 

руди їх середня висота майже на 20 мм менше, ніж висота ліфтерів № 7 п 8. 

Очевидно, це є результатом впливу на ліфтери з боку завантаження більших і 

абразивних шматків руди, ніж з боку розвантаження. Ліфтери № 5 

зношуються більш інтенсивно і після переробки 200 тис. т руди середня 

висота їх робочої частини зменшується з 195 до 140 мм. 

 
Рис. 74. Залежність зносу ліфтерів по висоті від кількості переробленої руди: 

1 – ліфтери № 1 і 3; 2 – ліфтери № 5; 3 – ліфтери № 7 і 8. 
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Рис. 75. Знос серійних (1,2) і дослідних (1', 2') ліфтерів:  

1, 1' – № 2 зі сталі 110Г13Л і сплаву СС;  

2, 2 ' – № 5 зі сталі 110Г13Л і зносостійкого чавуну ВЧ–4. 

 
Рис. 76. Залежність масового та об’ємного зносу ліфтерів від кількості 

переробленої руди. Позначення ті ж, що й на рис. 74.  

  

Для визначення зносостійкості були випробувані ліфтери, виготовлені 

із зносостійкого чавуну ВЧ–4 і сплаву СС. З чавуну ВЧ–4 були виготовлені і 

випробувані ліфтери № 2, 3 і 5 (завантаження). Ліфтери № 2 і 3 виявилися 

непрацездатними, так як через підвищену крихкість часто виходили з ладу 

(розбивалися) в результаті динамічного впливу великих шматків руди. 

Характер зносу по висоті ліфтерів № 5 показаний на рис. 75. Видно, що 

ліфтери, виготовлені з чавуну ВЧ–4, за 5 міс. роботи зносилися всього на 15 

мм і були придатні для подальшої експлуатації; за цей час серійні ліфтери зі 

сплаву 110М13Л зносилися по висоті в середньому на 55 мм і частково були 

замінені новими. Зі сплаву СС були виготовлені і випробувані ліфтери № 2 і 

3. Ліфтери № 3 за зносостійкістю виявилися такими ж, як і серійні ліфтери зі 

сталі 110Г13Л. Зносостійкість ліфтерів №2 зі сплаву СС виявилася значно 

вище: після 5 міс. роботи їх середня висота склала 110 мм, у той час як 

висота серійних ліфтерів зменшилася до 80 мм. Масовий і об'ємний знос 

ліфтерів зображений на рис. 76. Ліфтери № 5, 7 і 8 протягом всього терміну 

служби за масою зношуються рівномірно, після переробки 200 тис. т руди їх 

знос досягає 140 і 120 кг відповідно. Ліфтери № 2 зношуються менш 

інтенсивно до переробки 100 тис. т руди, після чого інтенсивність зносу різко 

зростає і до кінця терміну служби досягає 120 кг.  
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Таблиця 18. Результати дослідження зносу футеровки млина ММС–90–30А 
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Футеровка 

завантажувальної 

торцевої стінки № 1–4 

98 37159 3255 8,76 379,3 8,587 

Ліфтери завантаження № 

3, 4 

84 14504 3460 23,85 379,3 9,122 

Футеровка обичайки № 5 56 38080 1120 2,94 379,3 2,953 

Ліфтери обичайки № 5 56 22960 4200 18,29 379,3 11,073 

Решітки № 1–4 70 23157 7486 32,27 379,3 19,736 

Ліфтери кріплення 

решітки № 6–8 

70 15582 1070 6,86 379,3 2,820 

Підрешітні футеровки № 

6–8 

70 63084 9364 14,84 379,3 24,687 

Повний комплект 

футеровки барабана 

504 214526 29955 13,96 379,3 78,978 

 
Примітка. Питома витрата електроенергії по сирій руді – 55,8; по концентрату – 122,0 

кВт∙год/т.  

 

У результаті проведених досліджень встановлено, що ліфтери млинів 

ММС–70–23, виготовлені зі сталі 110Г13Л, недостатньої  зносостійкі, через 5 

міс. експлуатації зношуються до недієвого стану і вимагають заміни. 

Ліфтери, виготовленні з чавуну ВЧ–4, більш зносостійкі, але у зв'язку з 

підвищеною крихкістю на торцевій стінці з боку завантаження розбиваються 

черев 2 – 3 міс, а ліфтери на обичайці виходять з ладу в середньому через 6 

міс. експлуатації. Для виготовлення ліфтерів завантажувальної торцевої 

стінки кращий сплав СС, оскільки більшої зносостійкості в порівнянні зі 

сталлю 110Г13Л. Для виготовлення всіх ліфтерів необхідно застосовувати 

матеріали, що володіють підвищеною зносостійкістю і високою ударною 

в'язкістю.  

На дослідному зразку млина ММС–90–30 також були проведені 

дослідження зношування елементів футеровок, виготовлених зі 

зносостійкого чавуну ВЧ–4. Для характеристики зносу футеровки 

визначається масовий знос всіх її елементів (табл. 18). Характер зносу 

ліфтерів барабана по висоті такий же, як і ліфтерів млина ММС–70–23.  

Досвід експлуатації показав, що футеровка, виготовлена зі 

зносостійкого чавуну ВЧ–4, більш зносостійка у порівнянні з футеровкою зі 
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сталі 110Г13Л. Ліфтери, виготовленню з чавуну ВЧ–4, особливо ліфтери 

завантаження, більш крихка і після 3–4 міс. експлуатації розбиваються 

великими шматками руди, що подається у млин. Розбиті і обірвані ліфтери 

при обертанні барабана розбивають інші елементи футеровки, що призводить 

до необхідності передчасної зупинки млина на перофутеровку. Встановлені 

такі строки служби окремих груп футеровки млина ММС–90–30: футеровка 

завантажувальної торцевої стінки – 5–7 міс.; ліфтери завантаження – до 5; 

футеровка і ліфтери обичайки – до 4; решітки – до 4; підрешіткові футеровки 

– 7–8 міс.  

Таким чином, терміни служби окремих елементів футеровки млина 

ММС–90–30 порівняно невисокі і, головне, некратні, що ускладнює 

можливість встановлення оптимальних міжремонтних періодів. Крім того, 

некратність термінів служби окремих елементів футеровки призводить до 

того, що при заміні низки гранично зношених елементів доводиться 

замінювати і ті її елементи, знос яких незначний і вони могли б працювати 

триваліший період. Істотним недоліком футеровки млина ММС–90–30, який 

негативно позначається на терміні її служби, є також низька надійність вузлів 

кріплення ліфтерів і решітки. У результаті мали місце випадки обриву 

порівняно мало зношених  ліфтерів і випадіння решіток, які в результаті 

динамічного впливу в процесі роботи млина на інші елементи футеровок 

виводили їх з ладу. Тому для підвищення працездатності, зносостійкості і 

довговічності футеровки серійного млина ММС–90–30 необхідні 

застосування високозносостійких матеріалів і конструктивне вдосконалення 

усіх елементів футеровки, особливо вузлів кріплення ліфтерів і решіток.  

Для вдосконалення конструкції, підвищення надійності і терміну 

служби футеровки промислових млинів самозмілення  з діаметром барабана 

9 м Механобрчормет проведені дослідження характеру і закономірностей 

зносу футеровок млинів ММС–90–30А. Всі елементи футеровок виготовлені 

зі зносостійкої сталі 110Г13Л.  

У результаті досліджень встановлено характер зносу всіх елементів 

футеровок, ліфтерів і решіток млина (рис. 77).  

Як слідує з рисунка, у млині найбільш інтенсивно зношуються 

футеровки і ліфтери обичайки барабана в області розвантажувальної решітки, 

причому крива зносу у першому наближенні близька до дуги еліпса, точка 

максимального зносу зміщена в бік розвантажувальної решітки та 

знаходиться від неї на відстані 0,3–0,4 довжини подрібнювальної камери 

барабана [105]. Було визначено також відносний і питомий знос всіх 

елементів футеровки млина ММС–90–30А. Систематизовані та узагальнені 

експериментальні дані по питомому і відносному зносу елементів футеровок 

і ліфтерів циліндричної частини барабана млина наведені в табл. 19.  

Експериментальні дані, наведені в таблиці, які підтверджують 

нерівномірність характеру зносу футеровок і ліфтерів циліндричної частини 

барабана млина.  
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Рис. 77. Знос елементів футеровки млинів ММС–90–30А: 

1,2 – футерування та ліфтери завантажувальної торцевої стінки; 3,4 – 

футерування та ліфтери обичайки барабана; 5, в – грати і ліфтери 

розвантаження; № 3, 5, 6 – номера футеровок і ліфтерів обичайки.  

 

Інтенсивний знос футерування в області обичайки пояснюється, 

зокрема, тим, що саме тут локалізовані підвищені напруження під час роботи 

млина. Про це свідчать одержані нами епюри напружень при моделюванні 

барабана млина самоподрібнення в  системі твердотільного параметричного 

моделювання SolidWorks Simulation (рис. 78). 
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Рис. 78. Параметричне поле напружень барабана рудопомольного 

млина за допомогою ресурсу SolidWorks [119]. 

 

Так, якщо середня величина питомого зносу комплекту футеровок і 

ліфтерів завантажувального кінця циліндричної частини барабана складає 

11,802 г /т, то з боку розвантаження середній питомий знос цих же елементів 

футеровки досягає 14,924 г/т, тобто на 27% вище. Ще більше ця цифра для 

безліфтерних футеровок № 6 (близько 70%). Такий підвищений знос 

елементів футеровки розвантажувальної сторони циліндричної частини 

барабана, очевидно, є наслідком підвищення циркуляції гірничої маси перед 

розвантажувальною решіткою і наявності рециркуляції пульпи в результаті 

недостатньої ефективності існуючої конструкції розвантажувальних прист-

роїв млина. Футерувальні плити № 6 (див. рис. 77) зношуються інтенсивніше, 

ніж № 5, що можна пояснити інтенсивним ковзанням подрібнюваного 
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матеріалу по футеровці № 6, яка на відміну від футеровки № 5 виконується 

без ліфтера. Крім того, встановлена низька надійність вузла кріплення 

ліфтерів у футерувальних плитах внаслідок малої глибини пазів під 

посадочне місце ліфтера. Результати проведених досліджень стали основою 

для розробки нових конструкцій футеровок і ліфтерів млинів 

самоподрібнення ММС–90–30А та ін. (рис. 77) [106, 107].  

 

Таблиця 19. Результати дослідження зношування елементів 

циліндричної частини барабана млина ММС–90–30А  

Футеровка 
Сторона 

завантаження 

Середнє 

значення 

Сторона 

розвантаження 

Середнє 

значення 

Питомий знос, г/т 

№ 5 0,831/3,448 2,139 0,997/3,258 2,128 

№ 6 2,843/4,791 3,817 7,850/5,025 6,438 

№ 3 5,079/6,614 5,846 6,515/6,200 6,358 

Всього – 11,802 – 14,924 

Відносний знос, % 

№ 5 9,36/34,92 22,14 11,93/33,00 22,13 

№ 6 30,83/45,91 37,97 37,51/48,15 42,83 

№ 3 30,04/79,48 54,76 39,05/74,51 56,78 

Всього – 23,20 – 29,00 

Примітка. Тут і в табл. 20 перед рисою наведені дані по зносу 

футеровок виготовлених СТЗ, після риси – виготовлених КачРРЗ.  

 

Одним з найважливіших вузлів млина, які в значній мірі визначають 

ефективність його роботи, є розвантажувальна решітка. У традиційному 

виконанні розвантажувальна решітка млина діаметром 9 м являє собою три 

кільцевих пояса секторів з концентрично розташованими щілястими 

отворами шириною 20 – 30 мм. Кондиційний за крупністю подрібнений 

матеріал у вигляді пульпи проходив через щілини решітки в 

розвантажувальну камеру і розвантажувався з млина. Така конструкція 

розвантажувальної решітки мала високу вартість і нетехнологічна у 

виготовленні. Крім того, вона швидко зношувалася (термін служби не 

перевищував 3000 – 3600 годин), що викликало необхідність тривалої 

зупинки млина для заміни зношених секторів решітки.  

Для вирішення питання про найбільш раціональну конструкцію 

розвантажувальної решітки млинів як з точки зору її зносостійкості і терміну 

служби, так і для забезпечення найбільш ефективного проходження 

подрібненого матеріалу на розвантаження були проведені детальні 

дослідження характеру і закономірностей зносу розвантажувальних ґрат в 

промислових умовах [108]. 
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Рис. 79. Футеровка та ліфтери циліндричної частини барабана млинів 

великої одиничної потужності:  

1 – футерувальна плита, відлита разом з ліфтером; 2 – футерувальна 

плита зі знімним ліфтером; 3 – ліфтер з глибоким посадковим місцем і 

приляганням по його довжині футерувальної плити.  

 

Таблиця 20. Результати дослідження зношування розвантажувальної 

решітки млина ММС–90–30А  

Решітка Відносний 

знос,% 

Середнє 

значення 

Питомий 

знос, г / т 

Середнє 

значення 

№ 1  26,440/30,460 28,450 2,110/2,715 2,412 

№ 2 15,610/26,380 20,995 0,713/1,340 1,026 

№ 3 12,800/16,800 14,800 0,456/0,666 0,561 

 

Досліджувалися знос щілиноподібних отворів грат по ширині і висоті, знос 

різних поясів решітки по товщині секторів, а також їх відносний і питомий 

знос. При цьому бралося до уваги припущення, що серед низки факторів, які 

суттєво впливають на інтенсивність зносу секторів різних поясів решітки, 

одним з найважливіших є кількість абразивного матеріалу, що пройшов через 

отвори цього поясу решітки, тобто найбільший відносний і питомий знос 

решітки відбувається в місцях найбільш інтенсивного руху подрібненого 

матеріалу. Дослідження проводилися на млинах ММС–90–30А. Матеріал 

решітки – сталь 110Г13Л. Ширина щілини 20 мм.  

У результаті досліджень встановлено, що після 6 міс. експлуатації 

(близько 3000 тис. год роботи млина) щілини решітки по ширині зносилися 

до розміру 25–30 мм, при цьому максимальний знос спостерігався в 

нижньому (біля обичайки) поясі. Така ж закономірність зносу спостерігалася 

і по висоті щілин решітки. Встановлено також відносний і питомий знос 

різних сектором решітки. Узагальнені результати досліджень зносу різних 

секторів решітки наведені в табл. 20.  

Як випливає з таблиці, найбільший відносний знос мають сектори 

периферійного пояса решітки № 1, розташовані біля обичайки, потім сектори 

решітки № 2 середнього пояса і найменший знос мають сектори 

внутрішнього (біля цапфи) – решітки № 3.  

Така ж закономірність спостерігається і при визначенні питомого зносу 

різних секторів решітки. Сектори решітки № 1 мають питомий знос, в 2 рази 

більший, ніж сектори середнього поясу решітки, і майже в 5 разів більший, 
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ніж сектори решітки № 3. Така закономірність зносу характерна для решіток, 

виготовлених на різних заводах, тобто має універсальний характер.  

 

 
Рис. 80. Розвантажувальна решітка млина, перфорована квадратними 

отворами тільки в периферійному поясі (біля обичайки) і глуха в центральній 

частині.  

 

Встановлений характер зносу розвантажувальної решітки млина є, 

очевидно, наслідком того, що найбільша кількість подрібненого матеріалу 

проходить і розвантажується саме в периферійному поясі решітки, що й 

призводить до підвищеного його зносу. Отже, розвантажувальна здатність 

млина знаною мірою визначається конструкцією і пропускною здатністю 

периферійного пояса решітки. Результати цих випробувань використані при 

розробці нових конструкцій решіток млинів самоподріблення [108].  

Запропонована принципово нова конструкція розвантажувальної 

решітки млина самоподріблення, яка відрізняється тим, що виконується 

тільки в периферійному поясі (біля обичайки), а центральна частина 

виконана глухою, тобто без отворів (згодом запропоновано виконувати її у 

вигляді глухих коробчастих елеваторів). При цьому перфоровані сектори 

решітки рекомендується виконувати не зі щілистими отворами, а з 

квадратними чи овальними розміром 50 × 50 – 90 × 90 мм (рис. 80).  

За запропонованим технічним рішенням були розроблені робочі 

креслення і виготовлена дослідно-промислова партія розвантажувальних 

решіток млинів ММС–90–30А нової конструкції. Промислові випробування 

решіток на збагачувальній фабриці ЛебГОКа підтвердили високу 

ефективність їх застосування. Продуктивність млина підвищувалася на         

5–10 т/год, збільшувався вихід галі необхідної для роботи рудно-галькових 

млинів, в 2 рази збільшувався термін служби (з 3600 до 7200 год), що 

дозволило істотно скоротити витрати по її заміні [108].  

Істотний технічний і економічний ефект отримали також заводи-

виробники, оскільки технологія виготовлення секторів з квадратними 

отворами і глухих секторів значно простіше, ніж сектора решітки з 
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щілястими отворами.  

На підставі позитивних результатів випробувань нова конструкція роз-

вантажувальної решітки впроваджена на всіх млинах ММС–90–30А, що екс-

плуатуються на ЛебГЗК і ПівнГЗК. Така ж конструкція решітки впроваджена 

на млинах ММС–70–23, що експлуатується на першій збагачувальній фаб-

риці ЛебГЗК. Така конструкція розвантажувальної решітки застосовувалася 

на всіх млинах самоподрібнення в чорній металургії країни до 1981 р.  

У зв'язку з поглибленням кар'єра і зміною фізико-механічних  влас-

тивостей руд Аннівського родовища знадобилося подальше вдосконалення 

конструкцій розвантажувальних решіток млинів самоподрібнення і рудно-

галечних. Для підвищення ефективності процесу самоподрібнення в умовах 

Північного ГЗК Механобрчорметом розроблена нова конструкція розванта-

жувальних решіток млина самоподрібнення. Розвантажувальна решітка 

млина ММС–90–30А була виконана комбінованого типу – із щілястими і 

квадратними отворами [109]. Згодом вдосконалена завантажувальна втулка 

млинів ММС–70–23 і ММС–90–30. Спочатку за кресленнями заводу вона 

виконувалася суцільнолитою, була дуже металоємною і незручною для 

монтажу. Демонтувати зношену втулку і встановити нову можна було тільки 

на ремонтному майданчику. Сьогодні завантажувальна втулка виконується 

розбірною з окремих швидкоз'ємних елементів, які кріпляться до цапфи 

млина за допомогою спеціальних болтів з Т–подібними головками. Таке 

виконання дозволило зменшити її масу, істотно полегшити монтаж і 

демонтаж, а також робити заміну її безпосередньо на місці установки млина, 

не транспортуючи на ремонтний майданчик. На збагачувальній фабриці № 2 

Північного ГЗК на млинах ММС–90–30А успішно впроваджується 

завантажувальна втулка конусного типу з гладкою робочою поверхнею.  

Проводяться роботи щодо подальшого вдосконалення конструкції 

футеровок млинів, збільшення їх зносостійкості, підвищенню надійності і 

довговічності. Ці роботи ведуться в напрямку досягнення кратності термінів 

служби окремих елементів футеровки, удосконалення вузла кріплення 

ліфтерів, решіток та інших елементів футеровки, розробки зносостійкого 

безліфтерного футерування. Зокрема, внесено зміни в конструкцію 

футеровки млини ММС–70–23.  

На ІнГЗК футеровка другого ряду завантажувальної торцевої стінки 

здвоєні, тобто замість двох вузьких плоских броньових плит виготовляється 

одна широка ребриста плита, що дозволило в 2 рази зменшити їх кількість, 

прискорити монтаж і демонтаж при перефутеруванні, підвищити їх 

зносостійкість. 

Ліфтери завантажувальної торцевої стінки застосовуються короб час-

того перетину, що дозволило істотно зменшити їх масу і витрати металу на їх 

виготовлення.  

Футеровка обичайки барабана млина ММС–70–23 виконана ребристого 

перетину, що дало можливість зменшити їх питомий знос і збільшити термін 

служби.  
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Ліфтери обичайки також істотно відрізняються від первісної 

конструкції. Вони виконуються коробчастого перетину, зменшеної довжини і 

мають на одному кінці спеціальну проточку радіусом 125 мм, що дозволило 

виконувати їх демонтаж та монтаж незалежно від футеровок торцевої стінки. 

Маса вдосконаленого ліфтера 160 кг, у той час як маса ліфтера старої 

конструкції більше 200 кг.  

Другий (від обичайки) ряд решіток млина ММС–70–23 також зазнав 

істотних змін. Замість двох секторів шириною але 644 мм (у верхній частині 

сектора) застосовується один здвоєний сектор шириною 1340 мм. У цент-

ральній частині здвоєного сектора є ребро висотою 100 і шириною 100 мм, 

яке відіграє роль ліфтера і оберігає решітку від інтенсивного зносу. У ребрі 

по центру сектора є два отвори під болти кріплення з потайними головками.  

Подальшим вдосконаленням конструкції розвантажувальної решітки 

млина ММС–70–23 є застосування на млинах, експлуатованих на збага-

чувальних фабриках чорної металургії, розвантажувальних решіток комбіно-

ваного типу, що складаються з секторів зі щілястими отворами розміром 10 × 

15 мм і з квадратними отворами розміром 65 × 65 мм (подібно 

розвантажувальним ґратам млинів ММС–90–30, описаних в роботі [109]). 
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РОЗДІЛ  7 

ПРОТОЧНА ЧАСТИНА МЛИНА САМОПОДРІБНЕННЯ 

 

1. Механізм руху матеріалу в розвантажувальній частині барабана 

 

Ефективність подрібнення руд і мінеральної сировини в барабанному 

млині в значній мірі визначається конструктивними особливостями вузла 

його розвантаження. Через недосконалості конструкції розвантажувальної 

частини барабана (решітки, розвантажувальних елеваторів, 

розвантажувального конуса) виникає імпульсна циркуляція, істотно знижує 

ефективність роботи млина. З цієї причини значна частина пульпи, що 

пройшла через отвори решітки в розвантажувальну камеру, в процесі 

розвантаження її розвантажувальними елеваторами не потрапляє в 

розвантажувальну втулку, а повертається знову в подрібнювальну камеру 

барабана через отвори решітки. Обумовлено це, з одного боку, відносно 

пізнім початком ковзання подрібненого матеріалу розвантажувального 

елеватора [110], з іншого – тим, що існуюча конструкція розвантажувальної 

решітки, елеваторів і вузла їх сполучення дає можливість пульпі, що 

рухається по елеватору на розвантаження, вільно витікати через отвори 

решітки знову в млин, створюючи небажану циркуляцію всередині млина. 

Розглянемо механізм руху пульпи за один оберт барабана в замкнутій 

системі подрібнення «камера барабана – решітка –  розвантажувальна 

камера». Приймемо, що пульпа займає сектор розвантажувальної камери в 

половину кола (рис. 81), n – число секторів з розвантажувальними 

елеваторами, ω –  частота обертання барабана, рад/с, Vp – об'єм камери 

одного розвантажувального сектора, м3. Рух кожного розвантажувального 

сектора за один оберт можна розділити на чотири періоди [111]. 

 

 
 

Рис. 81. Вигляд розвантажувальної решітки барабана млина з боку 

подрібнювальної камери: 

1 – обичайка барабана; 2 – рівень пульпи в барабані; 3 – сектор 

розвантажувальної решітки. 
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У перший період відбувається заповнення розвантажувальної камери 

від початку занурення сектора в пульпу до повного його занурення. Перебіг 

пульпи в розвантажувальну камеру відбувається через отвори решітки 

змінного перерізу: 

,
2

1
)( 2 RSKS pcp ==  

де τ – час з початку занурення, с;  R – радіус барабана, м; Кс – 

коефіцієнт ефективного перерізу решітки, що враховує опір шару руди перед 

решіткою. 

Ввівши в розгляд середню швидкість течії пульпи v1 (м/с) у даний 

період, отримаємо витрати за одиницю часу: 
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До моменту повного занурення сектора в розвантажувальну камеру 

надійде наступна кількість пульпи: 
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де τ1 – тривалість аналізованого періоду, с;  n21 = .  

 

У другий період відбувається заповнення розвантажувальної камери 

повністю зануреного в пульпу розвантажувального сектора. Час руху 

розвантажувального сектора в режимі повного занурення в пульпу 
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За час τ2 розвантажувальна камера буде повністю завантажена: 

21 QQVp += , де Q2 — кількість пульпи, що надійшла в розвантажувальну 

камеру за другий період, м3. 

У цей період пульпа надходить в розвантажувальну камеру через повну 

площу (м2) отворів сектора решітки: 
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Тут Кж – коефіцієнт живого перерізу грат. Середня швидкість течії 

пульпи через отвори решітки мінлива і в кожний момент часу описується 

залежністю 
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де θ – поточний полярний кут, радіан, r – поточний радіус, м. Тоді 

кількість пульпи, що надійшла в розвантажувальну камеру в другий період її 

руху, складе 
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Після закінчення часу τ2 рівні пульпи в подрібнювальній і роз–

вантажувальній камерах стануть однаковими і заповнення розвантажувальної 

камери припиниться. Загальна витрата пульпи в період описаних вище двох 

циклів заповнення розвантажувальної камери визначиться з виразу 
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У третій період в процесі обертання барабана відбувається 

подальший рух розвантажувального сектора з моменту початку виходу з 

пульпи до початку перебігу пульпи по елеваторах в розвантажувальний 

конус. Оскільки частота обертання барабана постійна, тривалість третього 

періоду дорівнює тривалості першого (періоду занурення): .12  =  

У третій період матеріал з розвантажувальної камери рухається через 

грати знову в подрібнювальну камеру. Кількість матеріалу, що повертається 

в подрібнювальну камеру, визначається за виразом 
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де v3 – середня швидкість течії пульпи через отвори решітки, м/с.  

 

Четвертий період триває від моменту початку перебігу пульпи 

розвантажувальними елеваторами на розвантажувальний конус, до повного 

спорожнення розвантажувальної камери. Частина матеріалу з розвантажу-

вальної камери надходить на розвантажувальний конус, а частина через 

решітку надходить знову в подрібнювальну камеру. Пульпа елеваторами 

рухається зі змінними середніми швидкостями v4 (τ) і v4 (τ) через змінні 

перерізи Sе(τ) і Sp(τ) відповідно. Тоді за четвертий період розвантажиться 

наступна кількість пульпи: 
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Тут v4 (τ) – середня швидкість течії пульпи на розвантажувальний 

конус, м/с; Se (τ) – площа перерізу розвантажувального елеватора, м2. 

Відповідно у млин повернеться наступна кількість пульпи: 
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де v4 (τ) – швидкість течії пульпи в подрібнювальну камеру, м/с; S (τ) – 

площа перерізу отворів сектора розвантажувальної решітки, м2. 

Загальний об’єм пульпи, що повернулася знову в млин (внутрішньо–

млинова циркуляція) визначається виразом: 
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Об’єм пульпи, що потрапила по елеваторах на розвантажувальний 

конус, складе 
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Об’єм пульпи в секторі розвантажувальної камери: 
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Для характеристики відносної величини внутрішньо-млинової 

циркуляції вводимо коефіцієнт рециклу або повернення: 

     .
p

n

pw

w

p
V

Q

QQ

Q
K =

+
=                                           (8.4) 

 

Підставивши у (8.4) значення Qц і Vр з (8.1) и (8.3), отримаємо: 
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Для оцінки ефективності роботи розвантажувального вузла млина 

вводимо поняття коефіцієнта ефективності, який буде визначатися як 

відношення об’єму матеріалу, що розвантажуються з млина, до загального 

об’єму матеріалу, який пройшов через грати в розвантажувальну камеру: 
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З рівнянь (8.4) – (8.6) витікає: Кр + Кe = 1. При стаціонарному режимі 

роботи млина загальний об’єм завантаження в барабан матеріалу за один 

оберт дорівнює кількості матеріалу, який вивантажується усіма п секторами 

розвантажувальної камери: 

V0 =nQp                                               (8.7) 

Загальний об’єм п розвантажувальних секторів V=пVр. Тоді 

внутрішньо-млинова циркуляція Qц=V–V0=пVр–V0. Коефіцієнт внутрішньо-

млинової циркуляції в загальному випадку визначиться наступним чином: 

V

V

nV

VnV
K

p

p

p

00
1−=

−
= . Відповідно коефіцієнт .0

V

V
Ke =  

Якісний аналіз запропонованої моделі роботи розвантажувального 

вузла та рівнянь (8.1), (8.5) – (8.7) дозволяє зробити наступний висновки:  

• найбільш раціональною є конструкція завантажувального вузла, яка не 

викликає внутрішньо-млинову циркуляцію, тобто весь матеріал, що пройшов 

через грати в розвантажувальні елеватори вивантажується з млина; в цьому 

випадку внутрішньо-млинова циркуляція Qц = 0, а об’єм матеріалу, що 

надходить у млин, дорівнює об’єму того що вивантажується, тобто  V0 = V; 
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• живий перетин решітки, перетин і об’єм розвантажувальних елеваторів 

повинні бути такими, щоб за час руху сектора в пульпі розвантажувальна 

камера повністю заповнювалася;  

• різниця між часом руху сектора в пульпі і необхідним часом його 

заповнення повинна бути мінімальною або рівною нулю, тобто Δτ2 = τ2 – τ1 = 

0; це дозволить зменшити внутрішньо-млинову циркуляцію, усуне надмірне 

подрібнення матеріалу і підвищить ефективність роботи млина;  

• конструкція розвантажувальної частини барабанного млина (решітка, 

елеватори, конус) повинна забезпечувати проходження з подрібнювальної 

камери в розвантаження максимального об’єму пульпи і перешкоджати її 

виливанню назад. 

 

2. Випробування існуючої і нової конструкцій 

розвантажувальних елеваторів млина 

 

На підставі результатів теоретичних і експериментальних досліджень 

проточної частини барабанного млина і рекомендацій, викладених у 

попередньому параграфі, запропонована нова конструкція розвантажуваль-

ного пристрою, що відрізняється тим, що бічні стінки розвантажувальних 

елеваторів (жолобів) виконані з нахилом до розвантажувальної решітки в бік, 

протилежний обертанню млина (рис. 82) [112]. 

Так як ліфтери розташовані похило, то вони утворюють з днищем 

жолоб трикутного перетину, тому матеріал, що знаходиться на ліфтері, розта-

шований нижче рівня щілин розвантажувальної решітки і не може поверну-

тися в млин. Крім того, значно збільшується об’єм матеріалу в ліфтері. Внас-

лідок чого розвантажувальний пристрій має підвищену продуктивність, що 

дозволяє знизити рівень матеріалу в розвантажувальній камері. Продуктив-

ність і ефективність подрібнення матеріалу в барабані і млині збільшуються. 

Для експериментальної перевірки ефективності роботи були проведені 

порівняльні випробування розвантажувального пристрою старої і 

запропонованої конструкцій. Випробування проводили на напівпромисловій 

подрібнювальній установці та збагачувальній фабриці Механобрчормет. В 

процесі випробувань визначалася питома продуктивність млина старої і нової 

конструкції розвантажувальних елеваторів для крупних (– 5,0 і – 1,0 мм) і 

дрібних (0,04 – 0,07 мм) класів. Випробування проводилися при різній 

відносній частоті обертання барабана млина (0,7–0,8 від nкр) з поступовим 

збільшенням продуктивності по вихідному матеріалу (живленню) при 

оптимальному водному режимі роботи установки (50–60% твердого) [111]. 

На підставі отриманих даних побудовані залежності питомої продуктивності 

подрібнювальної установки по різних класах від продуктивності при різних 

швидкісних режимах млина (рис. 83). 
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Рис. 82. Нова конструкція розвантажувального пристрою барабанної 

млини: 1 – грати; 2 – розвантажувальний елеватор, 3 – конус; 4 – втулка. 

 

Таким чином, в результаті порівняльних випробувань млинів з існую-

чою та новою конструкцією розвантажувальної частини експериментально 

доведено, що при ідентичних режимах роботи млин з пропонованою конст-

рукцією розвантажувальної частини в порівнянні з існуючою конструкцією 

може розвивати в середньому на 30 – 40% більшу питому продуктивність за 

класами – 0,074 та – 0,04 мм, на 40% – по класу  –  1,0 мм і на 10–12% – по 

класу –5, 0; при цьому продуктивність по вихідній руді збільшується в 

середньому більш ніж на 50% [111]. Крім того, у зв'язку з істотним 

збільшенням продуктивності розвантажувальної частини можна зменшити 

довжину і об’єм розвантажувальної камери барабана, тим самим збільшивши 

корисний об'єм подрібнювальної камери, а отже, і продуктивність млина при 

тих же розмірах барабана.  
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Рис. 83. Залежність питомої продуктивності млина по дрібних класах 

від продуктивності за живленням для існуючої та нової конструкції 

розвантажувальної частини і різних швидкісних режимах роботи: 

а – ψ = 0,6;  б – ψ = 0,7;  1, 1' –  клас — 0,074;  2, 2' – клас – 0,04 

(для нової та існуючої конструкції відповідно). 

 

Нова частина рекомендована як найбільш прогресивна і закладена і 

проект зі створення барабанних млинів великої одиничної потужності 

продуктивністю 5 млн т руди на рік і вище (рис. 84), а також для модернізації 

існуючих млинів. 

 
 

Рис. 84. Конструкція розвантажувальних елеваторів великих 

барабанних млинів: а – існуюча, б, в – рекомендовані для млинів ММС–90–

30 і МБТР–45–50. 
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На запропоновану конструкцію розвантажувальних елеваторів млини 

розроблені робочі креслення, вона рекомендована до впровадження при 

модернізації розвантажувальної частини млина МШР–45–50 з метою 

радіоізотопного контролю ступеня її заповнення (рис. 84). Це дозволить 

усунути зворотне виливання пульпи з кишень у барабан, що є суттєвою 

перешкодою при застосуванні радіоізотопного контролю заповнення 

барабана з боку розвантаження. Впровадження даного технічного рішення 

дозволить повсюдно вирішити проблему радіоізотопного контролю ступеня 

заповнення барабанів млинів з боку розвантаження (особливо для млинів з 

равликовим живильником). У результаті істотно підвищиться ефект роботи 

млинів при безперервному контролі технологічного процесу. 

 

3. Закономірності роботи розвантажувального вузла млина 

 

Основним завданням досліджень є визначення залежності 

продуктивності розвантажувального конуса (проточної частини) від кута 

нахилу його жолобів і технологічних параметрів, розробка заходів з 

удосконалення конструкції проточної частини млина. 

Для проведення лабораторних досліджень використовується лаборатор-

ний стенд на базі одностадійної подрібнювальної установки 110А–Ус. 

Методикою передбачається дослідження залежності продуктивності проточ-

ної частини млина як від конструктивних (кута нахилу розвантажувальних 

конусів α), так і від технологічних (ступеня заповнення барабана рудою φ, 

вмісту твердого в пульпі Р, вмісту класу – 0,074 мм в транспортованому 

продукті g) параметрів. При проведенні досліджень приймалося: 10° ≤ α ≤ 

40°; 20 % ≤ φ ≤ 50 %;  40 % ≤ Р ≤ 70 %. Гранулометричний склад продуктів 

подрібнення руди показаний у табл. 21. Для скорочення трудомісткості і 

тривалості проведення досліджень цією методикою передбачається 

застосування багатофакторного планування експериментів (за Боксом – 

Вілсоном) [113–115]. 

З урахуванням поставлених завдань будується комбінаційний квадрат 

для чотирьох факторів і чотирьох варіантів кожного з них (табл. 22). Отже, 

виходить 16 необхідних комбінацій варіантів чотирьох факторів, при яких 

проводяться експерименти, що дозволяють встановити залежність 

продуктивності проточної частини млина від одночасного впливу цих 

факторів. Для отримання необхідної достовірності даних кожен експеримент 

проводиться 4–5 разів. Усереднені дані заносять у відповідні клітини 

комбінаційного квадрата.  

Обробка експериментальних даних проводиться методом усереднення 

отриманих значень по кожному з первинних факторів з подальшим 

перерахуванням всіх первинних даних на середні значення інших факторів 

[113]. Будуються відповідні графіки і визначаються емпіричні залежності 

продуктивності від кожного з факторів окремо. З урахуванням фізичної 
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сутності процесу та застосуванням відповідного математичного апарату 

визначається емпірична залежність, яка охоплює вплив всіх первинних 

факторів на продуктивність проточної частини млина. Таким чином, в 

результаті відповідної математичної обробки експериментальних даних 

визначається математичний вираз емпіричної залежності Q = Кf (α, φ, g, Р). 

Достовірність отриманого рівняння перевіряється в процесі випробувань за 

методом крутого сходження (Бокса – Вілсона) і відповідною обробкою 

отриманих результатів [114, 115]. За обраним критерієм складається матриця 

планування дослідів, будується лінійна модель, визначаються система оцінок 

і довірчі інтервали коефіцієнтів, встановлюється статистична значимість 

коефіцієнтів при всіх досліджуваних факторах. 

Експериментальні дослідження проводяться в такій послідовності. У 

барабан млина системою живильників подається подрібнений матеріал 

складу, відповідного одному з варіантів методики багатофакторного 

планування. У процесі безперервної роботи стенду в певному режимі за 

допомогою спеціального пробовідбірника проводиться відбір 4 або 5 проб 

однакового об’єму. При цьому фіксується час наповнення пробовідбірника, 

визначається точна маса проби. За об’ємом, масою, вмістом твердого в 

пульпі і часом одержання проби визначається продуктивність з розван-

таження подрібненого матеріалу для кожного експерименту. Для отримання 

необхідної достовірності результатів кожен експеримент повторюється 4–5 

разів. Обробляються дані за допомогою відповідного математичного апарату 

згідно викладеної вище методики із застосуванням пакету статистики 

Statgraphiks.. 

 

Таблиця 21. Гранулометричний склад продуктів подрібнення % 

Варіант 

Клас крупності, мм 

–0,074 –1,0 + 0,074 
–2,0 + 1,0; 

–3,0 +2,0 

1 30 30 20,0 

2 40 25 17,5 

3 50 20 15,0 

4 60 15 12,5 
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Таблиця  22. Багатофакторне планування експериментів при дослідженні проточної частини млина 

самоподрібнювання 

 

φ, % Р, % 

α, град 

10 20 30 40 

q, % 

30 40 50 60 30 40 50 60 30 40 50 60 30 40 50 60 

20 

40 3,0                

50      8,8           

60                33,0 

70            35,0     

30 

40   30,0              

50     11,7            

60          25,5       

70              25,2   

40 

40    35,0             

50               35,0  

60         12,8        

70       44,1          

50 

40  29,4               

50        44,0         

60           44,5  27,4    

70                 
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В умовах дослідної збагачувальної фабрики Механобрчормет на 

напівпромисловій подрібнювальній установці, спеціально спроектованій і 

виготовленій в майстернях інституту, досліджується розвантажувальна 

здатність елеваторів млина різної конструкції (з бічними стінками, 

перпендикулярними до розвантажувальної решітки млина і виконаними з 

нахилом до решітки). Дослідження розвантажувальної здібності елеваторів і 

визначення ідей продуктивності млина проводяться за пульпою і по класах – 

5,0; –2,0; –0,074; –0,04 при різних швидкісних режимах роботи млина (0,6; 

0,7 і 0,8) і оптимізованому водному режимі. Організація роботи на 

подрібнювальній установці, відбір проб і обробка результатів проводяться за 

методикою, викладеної вище. Для млинів, які відрізняються конструкцією 

елеваторів, вмістом пульпи і питомою продуктивністю, за результатами 

експериментів будуються графіки залежності їх продуктивності для 

зазначених класів від продуктивності (за живленням) при різних режимах 

роботи. Проводяться аналіз отриманих даних і порівняння фактично 

досягнутої продуктивності подрібнювальної установки з максимально 

можливою. За результатами експериментальних досліджень розробляються  

 

Таблиця 23. Питома продуктивність млина при різних поєднаннях 

первинних факторів 

Номер 

досліду 
g, % Р,  % α, град φ, % 

Q, 

кг/(дм3∙ ч) 

1 40 60 30 40 30,50 

2 30 60 30 20 6,93 

3 40 40 30 20 10,96 

4 30 40 30 40 11,60 

5 40 60 10 20 16,05 

6 30 60 10 40 17,28 

7 40 40 10 40 20,40 

8 30 40 10 20 9,00 

9 35 50 20 30 14,45 

10 35 50 20 30 13,35 

11 35 50 20 30 13,60 

 

рекомендації з раціональної конструкції елеваторів барабанного млина, 

визначається ефективність роботи розвантажувального вузла, розробляються 

заходи щодо їх вдосконалення. 

Значення продуктивності проточної частини млина отримані при 

різних комбінаціях варіантів чотирьох факторів відповідно до методики 

раціонального планування експериментів. Результати оброблялися за 

наведеною вище методикою з використанням методів математичної 

статистики. На першому етапі обробки та аналізу експериментальних даних 

отримано часткові залежності продуктивності розвантажувального конуса 
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(проточної частини) млина від його кута нахилу, вмісту твердого в пульпі, 

вмісту класу –0,074 і ступеня заповнення барабана млина рудою (табл. 23). 

Встановлено, що максимальна продуктивність розвантаження 

досягається при кутах нахилу розвантажувального конуса α = 20 – 40, вмісті 

твердого в пульпі порядку 60–70%, максимальному вмісті класу –0,074 в 

продуктах подрібнення і ступеня заповнення барабана 0,45–0,50. У 

середньому коливання питомої продуктивності при зменшенні кута нахилу 

розвантажувального конуса до 10° знаходяться в межах 5–6%, тобто 

зменшення кута нахилу розвантажувального конуса від 90 до 10° практично 

не тягне за собою помітного зменшення можливої питомої продуктивності 

проточної частини млина. 

Надалі експериментальні дані обробляються в послідовності, 

передбаченої другою частиною методики, з метою отримання емпіричної 

залежності, яка охоплювала б вплив всіх чотирьох первинних факторів. 

Середні значення експериментальних даних, отримані при вказаних в 

комбінаційному квадраті поєднаннях первинних факторів, записуються у 

відповідні клітини комбінаційного квадрата (див. табл. 22). Первинно 

усереднюються отримані значення продуктивності по кожному первинному 

фактору і за отриманими таким чином усередненими даними будуються 

графіки залежності продуктивності від кожного з факторів окремо при 

середніх значеннях інших факторів. 

У результаті послідовного усереднення і перерахунку всіх факторів за 

прийнятою методикою визначалися фактичні значення коефіцієнтів і 

вільного члена. Отримано залежність питомої продуктивності Q від факторів 

g, Р і φ: 

    .29,062,03,541 PgQ +++−=                            (8.8) 

 

Як випливає з отриманого на підставі експериментальних даних 

рівняння (8.8), найбільше впливає на можливу питому продуктивність млина 

чинник, g; потім за значимістю слідують фактори φ і Р; фактор α суттєво не 

впливає на продуктивність, тому коефіцієнт при цьому факторі дорівнює 0, 

отже, фактор α опинився виключеним з рівняння. 

Для перевірки та уточнення отриманої залежності проводиться обробка 

експериментальних даних з метою отримання рівняння за методом крутого 

сходження (Бокса – Вілсона) [114, 115]. Для отримання рівняння регресії за 

цим методом зводимо в таблицю результати експериментальних досліджень 

залежності питомої продуктивності від технологічних і конструктивних 

факторів. 

Після обробки на комп’ютері за спеціальною програмою отримуємо 

рівняння регресії виду 

 

Q2 = – 51,97 + 0,98g + 0,53φ + 0,31P + 0,04α.            (8.9) 
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Таким чином, згідно з прийнятою методикою досліджень 

багатофакторного планування експериментів, аналітичним шляхом отримані 

ідентичні рівняння, що характеризують залежність питомої продуктивності 

барабанного млина з розвантаження від первинних конструктивних і 

технологічних факторів. Як випливає з порівняння рівнянь (8.8) – (8.9), 

величини коефіцієнтів при всіх змінних чинниках незначно відрізняються 

один від одного, що підтверджує правильність вибору моделей рівнянь і 

достатню точність отриманих коефіцієнтів при змінних чинниках. Отже, 

отримані рівняння з достатнім ступенем точності відображають характер 

потрібної залежності. 

Для перевірки правомірності та практичної застосовності отриманих рівнянь 

вироблено 15 варіантів перевірочних розрахунків для обох рівнянь з 

використанням значень змінних факторів згідно з методикою 

багатофакторного планування експериментів (табл. 24), визначена питома 

продуктивність млина по розвантаженню, отримана експериментально при 

тих же поєднаннях змінних факторів.  

 

Таблиця 24. Питома продуктивність подрібнювальної установки при 

різних поєднаннях первинних факторів 

Фактори 
Продуктивність,  

кг/(дм3год) 

Відхилення 

в 

абсолютних 

величинах, 

кг/(дм3год) 

Відхилення, % 

α, 

град 
φ, % g, % Р, % Qe Q1 Q2 ΔQ1 ΔQ2 ΔQ1 ΔQ2 

10 30 50 40 30,0 25,73 25,9 4,27 4,1 14,23 13,66 

10 40 60 40 35,0 40,83 42,1 –5,83 –7,1 16,66 –20,29 

10 50 40 40 29,4 27,33 28,3 2,07 1,1 7,04 3,74 

20 20 40 50 8,8 14,13 12,6 –5,33 –3,8 40,57 –43,18 

20 30 30 50 11,7 9,63 8,8 2,07 2,9 17,70 24,79 

20 40 50 70 44,1 40,73 40,3 3,37 3,8 7,94 8,62 

20 50 60 50 44,0 49,63 51,2 –5,63 –7,2 –12,80 –16,36 

30 20 60 70 35,0 40,33 38,4 –5,33 –3,4 –15,23 –9,71 

30 30 40 60 25,5 22,93 21,7 2,57 3,8 10,08 14,90 

30 40 30 60 19,8 18,43 17,9 1,37 1,9 6,92 9,60 

30 50 50 60 44,5 43,33 44,1 1,17 0,4 2,62 0,90 

40 20 60 60 33,0 37,63 25,5 –4,63 7,5 –14,03 22,72 

40 30 40 70 25,2 26,47 24,6 –1,27 0,6 –5,04 2,39 

40 40 50 50 35,0 35,33 35,7 –0,33 0 –0,94 – 

40 50 30 70 27,4 27,23 27,0 0,17 0,4 0,62 1,46 

 

З порівняння випливає, що експериментальні значення продуктивності 

задовільно збігаються з розрахунковими, отриманими за допомогою 
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виведених рівнянь. Отже, обидва рівняння можуть бути рекомендовані до 

практичного застосування. 

 

4. Нові конструкції вузлів проточної частини млинів 

 

Завантажувальний пристрій. Завантажувальний пристрій млина 

ММС–90–30А заводської конструкції являє собою встановлену на візку 

завантажувальну горловину, з'єднану з завантажувальною втулкою, в місці 

з'єднання виконано ущільнення. При роботі млина з такою конструкцією 

завантажувального пристрою в завантажувальній втулці накопичується 

матеріал, ущільнення швидко зношується, постійно відбувається витік 

пульпи, в результаті чого заштибовується завантажувальний кінець млина, 

погіршуються санітарно-гігієнічні умови праці, Частина пульпи потрапляє в 

підшипники і виводить їх з ладу, що знижує надійність роботи млина. 

Для усунення зазначених недоліків було виготовлено і встановлено на 

млинах завантажувальний пристрій нової конструкції. Пристрій забезпече-

ний елеваторним колесом, встановленим усередині завантажувальної втулки 

в місці сполучення її з завантажувальною горловиною. Елеваторне колесо 

виконане у вигляді розташованих на внутрішній поверхні обода лопаток, 

нахилених як до поверхні обода, так і до його твірної (рис. 85). 

Завантажувальний пристрій нової конструкції встановлено і експлуатується 

на млинах самоподрібнення ММС–90–30Л на РЗФ ПівнГЗК. За 500–3120 

машино-годин напрацювання млинів з новою конструкцією переробка 

гірничої маси склала від 150 тис. до 1,1 млн. т руди. 

У результаті впровадження на зазначених млинах нової конструкції 

завантажувального пристрою ліквідована застійна зона всередині 

завантажувальної втулки, усунені просипи і потрапляння пульпи в 

підшипники, завдяки чому підвищена надійність роботи млина і поліпшені 

санітарно-гігієнічні умови праці обслуговуючого персоналу. Простої одного 

млина через відмови маслосистеми підшипників і завантажувальної течки 

скоротилися на 8 год. на рік. Поліпшення санітарно-гігієнічних умов на 

робочих майданчиках млина дозволило істотно скоротити час, що 

витрачається оператором млина на прибирання просипу, завдяки чому він 

має можливість більш чітко вести технологічний процес, підтримувати 

роботу млина і в оптимальному режимі, що в остаточному підсумку дозволяє 

поліпшити її технологічні показники. 

Промислові випробування показали, що використання завантажуваль-

ного пристрою нової конструкції сприяє підвищенню надійності та ефектив-

ності роботи млина самоподрібнення і поліпшення санітарно-гігієнічних 

умов праці. Впроваджується на млинах ММС–70–23 і ММС–90–30а. 

 У млинах самоподрібнення, що працюють у замкнутому циклі з 

класифікатором або з іншим класифікаційним апаратом (грохотом або 

гідроциклоном), завантажувальний пристрій крім подачі вихідної руди подає 

в млин піски класифікатора або гідроциклонів повернення. Для цієї мети 
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всередині завантажувальної горловини зазвичай встановлюється течка, що 

утворює кишеню. Повернення (наприклад, піски класифікатора) подаються в 

кишеню спеціальним поворотним жолобом, що прилягає до завантажуваль-

ної горловини з боку класифікатора.  

 

 
 

Рис. 85. Завантажувальний пристрій млина самоподрібнення: 

1 – барабан; 2 – завантажувальна цапфа; 3 – елеваторне колесо; 4 – 

завантажувальна течка, 5 – лопаті. 

 

 
 

Рис. 86. Завантажувальний пристрій млина ММС–70–23. 
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Істотним недоліком такої конструкції (крім того, що кишеня для 

повернення зменшує перетин течки для вихідної руди) є той факт, що піски 

класифікатора або гідроциклонів подаються в кишеню під натиском 

практично перпендикулярно до його подовжньої осі, що призводить до 

інтенсивного зносу стінки кишені і вимагає частої зупинки млина для його 

ремонту. Автономний ремонт і заміна піскової кишені неможливі, оскільки 

вона виконана разом з завантажувальною горловиною для вихідної руди. Для 

скорочення простоїв млина через ремонти завантажувального пристрою і 

підвищення його ремонтопридатності в результаті повузлового ремонту 

Механобрчормет та ІнГЗК розроблена конструкція завантажувального 

пристрою млина ММС–70–23, яка відрізняється тим, що течка для подачі 

повернення виконана у вигляді автономного жолоба, розташованого поза 

горловиною. Розташована вона в одній з бічних стінок завантажувальної 

горловини або під її днищем (рис. 86). Завантажувальна горловина 1 для 

подачі вихідної руди встановлена на візку 2, що переміщається по рейках. 

Під днищем горловини у вигляді окремого автономного вузла встановлена 

течка 3 для подачі в млин повернення (пісків класифікатора). За допомогою 

болтів 4 і вушка 5, приварених до рами візка 2, течка 3 кріпиться із 

зовнішнього боку до днища завантажувальної горловини 1. Між днищем 

горловини і стінками течки знаходиться ущільнення. При роботі млина 

вихідна руда подається в барабан через завантажувальну горловину 1, а піски 

класифікатора через спеціальний пісковий жолоб подаються в течку 3 і по 

ній направляються в завантажувальну втулку, а потім у барабан. Як 

вказувалося вище, течка 3 зношується швидше, ніж завантажувальна 

горловина 1. 

При граничному зношуванні течки млин короткочасно зупиняється, 

завантажувальний пристрій відкочується від цапфи і піскова течка легко 

демонтується, так як закріплена на візку за допомогою болтового з'єднання. 

На місце зношеної піскової течки встановлюється нова, заздалегідь підготов-

лена. Така конструкція піскової течки дозволяє проводити повузловий 

ремонт завантажувального пристрою, швидко і оперативно заміняти її, що 

покращує ремонтопридатність млина і скорочує час простоїв на планово-

попереджувальних ремонтах. Встановлено такий завантажувальний пристрій 

на млинах ММС–70–23, які експлуатуються на збагачувальній фабриці 

ІнГЗК. Промислові випробування підтвердили ефективність їх застосування; 

простої кожного млина на ремонти скоротилися на 30 год на рік. 

Футеровка. На вітчизняних млинах самоподрібнення, як правило, 

застосовується футеровка типу «Високі ліфтери і плити». На млинах ММС–

90–30А, що експлуатуються на РЗФ–2 ПівнГЗК, футеровочні плити 

циліндричної частини барабана відливалися разом з ліфтерами, що 

підвищувало надійність їх кріплення. Проте масивні ліфтери (висота 200–

250, ширина 150 мм) термообробляють на незначну глибину (40–45 мм). У 

результаті після 2 – 3 міс. експлуатації та зносу термообробленого шару 

інтенсивність зносу різко зростала. Це скорочувало терміни служби й суттєво 
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збільшувало питому витрату і знос. Встановлено, що термін служби 

футеровок і ліфтерів циліндричної частини барабана 3600 машино-годин, 

питома витрата 44,3 г/т руди, питоме зношування 31,14 г/т руди. Форма 

поверхні футеровки існуючої конструкції не відповідає характеру її зносу. 

З метою підвищення міцності та зносостійкості футеровки Механобр-

чормет спільно з ПівнГЗК запропонована футеровка жолобчастої форми 

(типу «Навої») для млина типу ММС–90–30А. Товщина стінок коробчастої 

футеровки 70 – 80 мм, тому вони допускають глибоку термічну обробку, що 

істотно  підвищує їх  зносостійкість (рис. 87). Крім того, жолобчаста форма 

футеровки при монтажі утворює склепінчасту конструкцію в циліндричній 

частині барабана, що значно зменшує навантаження на кріпильні болти і, 

отже, підвищує надійність кріплення. 

Промислові випробування дослідної партії такої конструкції футеровки 

проведені на РЗФ–2 ПівнГЗК в 1981–1982 рр. Встановлено що термін служби 

футеровки при повному зносі становить 6000 маш.–год, питома витрата 41,25 

г/т, питомий знос 18,56 г/т, що на 40% нижче, ніж у старої конструкції. Знос 

робочої поверхні футеровки по висоті нерівномірний вздовж барабана і 

описується опуклою кривою в першому наближенні, що являє собою дугу 

еліпса (рис. 87). Середня інтенсивність зносу по висоті 35 мм/1000 год (в 

точці максимального зносу – 39 мм/1000 год). Виходячи з інтенсивності зно-

су прийнята загальна висота футеровки (300 мм) недостатня для забезпе-

чення терміну служби 12 міс. (7200 маш.– год.). Для забезпечення такого тер-

міну її висота повинна складати на менше 350 мм, а форма поверхні повинна 

відповідати характеру зносу. Розглянута конструкція футеровки може бути 

рекомендована для впровадження на всіх млинах самоподрібнення. 

Розвантажувальна решітка. Розвантажувальна решітка заводської 

конструкції млина ММС–90–30А складається з трьох поясів секторів з 

щілястими отворами шириною 20 мм. Згодом для збільшення кількості та 

крупності виведеної з млина галі решітки почали комплектувати секторами з 

круглими отворами діаметром 75 і 90 мм. На деяких млинах ПівнГЗК 

(наприклад, № 31) була встановлена решітка, що повністю складається із 

секторів з круглими отворами діаметром 90 мм. Застосування такої решітки 

призводило до завищеної кількості виведеної з млина ММС–90–30А галі, 

причому крупність її досягала 80–90 мм. Так, на млинах № 21 вихід галі 

склав 13,3%, або 50 т/год, № 31–36%, або 106 т/год, № 51 – 15%, або 47 т/год. 

В цей же період на млинах II стадії подрібнення МРГ–5500–7500 були 

встановлені грати зі щілинними отворами шириною 20 мм, розташованими 

на всю висоту сектора решітки (1600 мм). Така конструкція решітки сприяла 

швидкому виходу з млина завантажуваного матеріалу, що знижувало ефек-

тивність подрібнення, збільшувало кількість виведеного скрапу і циркуля-

ційне навантаження. При максимальному зносі решіток кількість виведеного 

скрапу досягала 120 т/год. Великі циркуляційні навантаження по галі та 

скрапу приводили до значних простоїв обладнання, перевантаження 

конвеєрів, пробуксовці і зупинці їх. Простої фабрики за рік складали 4,8-
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4,2%. Продуктивність секції самоподрібнення по сирій руді 315 – 320 т/год. 

Коефіцієнт використання устаткування по фабриці склав 0,56. 

Механобрчормет спільно з ПівнГЗК були розроблені нові конструкції 

розвантажувальних решіток млинів ММС–90–30А і МРГ–5500–7500. Решітка 

млина ММС–90–30А виконана комбінованою, складалася з секторів з 

вузькими отворами шириною 12 мм і секторів з квадратними отворами 

розміром 65 × 65 мм. Отвори розташовані в периферичному поясі решітки 

заввишки 650–850 мм (рис. 88). Ширина щілин решітки млину МРГ–5500–

7500 – 12±3 мм. Розташовані вони за хордами, перфоровані тільки в 

периферичному поясі висотою 800 мм. 

Виготовлені КЦРЗ на замовлення ПівнГЗК нові конструкції роз–

завантажувальних решіток установлені і прийняті в експлуатацію на млинах 

ММС–90–30А і МРГ–5500–7500А. Були проведені промислові випробування 

нових конструкцій решіток [109]. Встановлено, що при їх застосуванні вихід 

галі на млинах № 11 склав 4,3%, або 13 т/год, № 31 – 9%, або 30 т/год № 41 – 

5%, або 20 т/год, № 51 – 7,4%, або 23,8 т/год. У середньому кількість галі, яка 

виводиться з одного млина – 24–25 т/год, що забезпечувало стійку роботу 

млина в оптимальному режимі. У результаті зменшення виходу галі і скрапу 

усунені перевантаження, пробуксовки і зупинки конвеєрів. Простої через 

відмови конвеєрів за період випробувань склали 1,4%. Продуктивність секції 

самоподрібнення по сирій руді збільшилася приблизно на 10 т/год. 

Коефіцієнт використання устаткування склав 0,7. 

Таким чином, застосування нових конструкцій решіток млинів ММС–

90–30А і МРГ–5500–7500 дозволило стабілізувати роботу відділення 

подрібнення, істотно підвищити надійність і ефективність роботи обладнання 

і фабрики в цілому. Для отримання оптимальних технологічних показників 

на млині ММС–90–30А рекомендується застосовувати комбіновану решітку 

зі співвідношенням кількості секторів з щілинами і секторів з отворами 1: 1 

(14 секторів в периферичному поясі зі щілинами 12+3 мм, 14 – з отворами 65 

× 65 мм), при цьому в умовах зміни співвідношення різновидів у вихідній 

руді і зносу решіток млин рекомендується обладнати поворотною бутарою з 

регульованим виведенням галі. 

Для зменшення забивання решіток з вузькими щілинами в II стадії 

подрібнення Механобрчормет і ПівнГЗК розробили технічну документацію 

на двошарові решітки і решітки хвилястої форми. Враховуючи великий 

вплив конструкції розвантажувальних решіток на технологічні показники 

роботи барабанного млина, необхідно продовжувати роботи з удосконалення 

конструкції решіток, щодо зменшення їх забивки «трудними зернами», 

підвищення терміну служби до 12 міс. (8000 год.) і розробки науково-

обґрунтованої методики їх розрахунку. 
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Рис. 87. Знос футеровки жолобчастого типу: 

1 – профіль нової футеровки; 2 – крива зносу футеровки. 

Рис. 88. Розвантажувальна решітка комбінованого типу ММС–90–30 А: 

1 – решітка з вузькими щілинами (живий перетин сектора 0,086 м2);  

2 – решітка з квадратними отворами (живий перетин сектора 0,076 м2). 

 

Розвантажувальний пристрій. Розвантажувальний пристрій млина 

ММС–90–30А заводської конструкції складається з трьох концентричних 

поясів секторів розвантажувальної решітки, перфорованої щілястими отво-

рами на всю її висоту, розвантажувальних елеваторів і розвантажувального 

конуса. Така конструкція мала низьку надійність і недостатню ефективність 

роботи, так як решітка, перфорована отворами на всю висоту, швидко 

зношувалася, в результаті з млина виводилося велика кількість крупних 

класів матеріалу, крім того, виконання розвантажувального конуса, розван-

тажувальних елеваторів, секторів решітки та ліфтерів у вигляді окремих 

елементів істотно знижувало надійність цього вузла, призводило до 

аварійних простоїв млина. Наявність окремих елементів збільшувало 

трудомісткість і строки проведення монтажних і ремонтних робіт. 

Для підвищення надійності та ефективності роботи розвантажу-

вального пристрою млина Механобрчормет розроблені технічні рішення і 

робочі креслення, а КЦРЗ виготовлена дослідно-промислова партія 

розвантажувальних пристроїв млина ММС–90–30А нової конструкції.  

У новій конструкції решітка виконана перфорованою тільки в 

перифірийному (біля обичайки) паску, причому висота паску дорівнює 1/10 

діаметра барабана (800 мм); в центральній частині решітка глуха, при цьому 

сектора її виконані спільно з секторами розвантажувальних елеваторів з 

утворенням коробчастих секторів (елеваторів). У коробчастих секторах 

звернені всередину барабана стінки криволінійної форми з нахилом у бік 

розвантаження утворюють розвантажувальний конус. Кріпляться сектори за 

допомогою болтового з'єднання безпосередньо до барабана (рис. 89). 



186 
 

Розвантажувальні пристрої такої конструкції встановлені на млинах 

ММС–90–30А № 71 і 81 РЗФ–2 ПівнГЗК. На млині № 71 розвантажувальний 

пристрій в процесі експлуатації 6110 маш.–год. чистого часу роботи 

розвантажив 1 млн. 830 тис. магнетитових руд тривкістю 10–12 за шкалою 

М.М.Протодьяконова. За цей період знос робочих поверхонь коробчастих 

елеваторів за висотою склав 4–6 мм, за масою – 185 кг (рис. 90). Випадків їх 

обриву не спостерігалося, отже, простоїв млина за цієї причини не було, що 

свідчить про істотне підвищення його надійності. Завдяки незначному зносу 

секторів при перефутеровці, виконаної через 4000 маш.–год.  роботи, вони не 

змінювалися і продовжували експлуатуватися протягом другого терміну 

служби (до 8000 маш. год). Термін служби склав приблизно 12 000 маш.–год. 

(у заводській конструкції – 4000 маш.–год). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 89. Розвантажувальний пристрій млина ММС–90–30А:  

1 – елеватор; 2 – решітка; 3 – розвантажувальний елеватор коробчастої 

форми. 
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Рис. 90. Знос елеваторів коробчастої форми. 

 

Аналогічні розвантажувальні пристрої були встановлені на млинах 

ММС–90–30А секцій № 11, 12, 14 збагачувальної фабрики № 2, техно-

логічних секцій № 18 і 19 фабрики № 3 ЛебГЗК. На млинах секції  № 18 

розвантажувальний пристрій експлуатувався 10 957 маш.–год чистого часу. 

За цей період млином перероблено 2 млн. 792 тис. т магнетитових руд міц-

ністю 10–12 за шкалою М.М.Протодьяконова. Випадків обриву коробчастих 

секторів не спостерігалося, отже, простоїв млина з цієї причини не було. 

Таким чином, застосування нової конструкції розвантажувального 

пристрою в порівнянні зі старою дозволило збільшити термін його служби з 

4000 до 8000 (12 000) машино-годин і скоротити простої млина на ремонті і 

перефутеровці на 72 год/рік. 

У той же час в процесі промислових випробувань встановлені наступні 

основні недоліки розвантажувального пристрою: нерівномірний знос 

робочих поверхонь; повернення частини пульпи назад в розвантажувальну 

камеру барабана. Для підвищення ефективності розвантажувального 

пристрою рекомендується товщину стінок і форму поверхні виконувати 

відповідно до характеру зносу, збільшувати довжину розвантажувального 

носка, короб виконувати трапецієподібної форми. 

Широке застосування розвантажувальних пристроїв нової конструкції 

на всіх млинах самоподрібнення, експлуатованих в галузі, не тільки 

підвищить їх надійність, але і дасть певний технологічний ефект. 

Розвантажувальний конус і втулка. Існуюча конструкція проточної 

частини барабанного млина (самоподрібнення, кульового) не дозволяє 

застосувати радіоізотопний контроль ступеня заповнення барабана з боку 

розвантаження, а також вести візуальні спостереження за роботою млина. 

На підставі досліджень і рекомендацій, викладених у роботі [117], було 

запропоновано змінити конструкцію розвантажувального пристрою, 
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виконавши його відкритим з боку більшої і меншої основи, зменшивши кут 

нахилу його поверхні до 10–15°, або циліндричним з лопатками, 

розташованими під кутом до осі обертання млина [118]. Дослідно-

промисловий зразок нової конструкції розвантажувального конуса був 

виготовлений стосовно до млина МШР–40–50 (рис. 91). 

Виконаний конус у вигляді зварної конструкції полого циліндро-

конічного патрубка, відкритого в бік розвантаження і з незначним кутом 

конусності (близько 15°). Діаметри більшої і меншої основи патрубка 0,24 і 

0,15 діаметра млина. Така конструкція встановлена замість існуючої на млині 

МШР–40–50 на збагачувальній фабриці ПівнГЗК. Всебічні випробування 

підтвердили її високу надійність і працездатність, можливість застосування 

радіоізотопного методу контролю ступеня заповнення барабана млина. Крім 

того, така конструкція дозволила на 5–6% збільшити продуктивність млина, 

так як безперервний радіоізотопний контроль ступеня заповнення барабана 

сприяв підтримці режиму роботи в оптимальних межах, отже, забезпечував 

максимальну продуктивність і необхідну якість подрібненого продукту. 

Аналогічні робочі креслення розроблені для млинів ММС–90–30А і 

ММС–105–50. Крім радіоізотопного контролю така конструкція дозволила 

механізувати й істотно поліпшувала умови проведення ремонтних робіт 

усередині барабана млина. Перший  промисловий зразок встановлений і 

успішно експлуатується на млині ММС–90–30А № 7 збагачувальної фабрики 

ПівнГЗК, а також на млинах ММС–90–30А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 91. Розвантажувальний конус проточної частини млина: 

а – існуюча (заводська) конструкція; б – нова конструкція. 



189 
 

 

У той же час в процесі випробувань на ПівнГЗК встановлено, що серйозною 

перешкодою для радіоізотопного контролю є рециркуляція пульпи і капіж 

всередині бутари млина. Тому запропоновано заходи щодо подальшого 

вдосконалення проточної частини млина, що полягає у зміні конструкції 

центральної броні та встановлення всередині бутари захисного патрубка 

певного діаметра. За даним технічним рішенням розроблено робочі 

креслення для модернізації проточної частини млина МШР–40–50. 

Істотним недоліком проточної частини барабанних млинів, особливо 

млинів великої одиничної потужності, є одночасний викид великої кількості 

пульпи при запуску, що призводить навіть до заливання конвеєрних трактів і 

майданчика поблизу млина, потрапляння крупняка у відділення сепарації. 

 
Рис. 92. Розвантажувальна втулка млина самоподрібнення: 

1 – розвантажувальний конус; 2 – розвантажувальна втулка, 3 – 

пристрій для запобігання викиду пульпи. 

 

Для усунення цього недоліку запропонована нова конструкція 

розвантажувальної втулки зі спіралями на внутрішній поверхні і диском з 

кільцевим зазором (рис. 92). Для забезпечення доступу до розвантажувальної 

частини в диску виконаний отвір з кришкою [119]. При сталому режимі 

роботи млина подрібнений матеріал у вигляді пульпи вільно проходить між 

витками спіралі розвантажувальної втулки і диском. При запуску 

заповненого барабана викидається великий об’єм пульпи, потік якої не може 

одночасно вивантажитися з млина, так як зупиняється і гаситься диском. 

Збільшений потік пульпи акумулюється перед диском і поступово 

розвантажується витками спіралі через кільцевий зазор між диском і 

розвантажувальною втулкою. За кілька обертів барабана при запуску млина 

збільшений потік пульпи поступово і рівномірно розвантажується, млин 

продовжує працювати у сталому режимі. 

Нова конструкція розвантажувальної втулки запобігає переливу пульпи 

з прийомних течок та жолобів в насосне відділення і на електродвигуни 

привода млинів. Це знижує забрудненість фабрики і виключає аварійні 

ситуації. У результаті впровадження такої втулки на 200 год. знизилися 

технологічні простої, поліпшились умови праці обслуговуючого персоналу. 
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Рис. 93. Бутара млина самоподрібнення:  

1 – корпус; 2 – класифікуюча поверхня; 3 – спіраль; 4 – об’єднуючий 

фланець, 5 – болти кріплення; 6 – цапфа млина; 7 – підшипник; 8 – барабан. 

 

Бутара. Призначена для класифікації продуктів зливу млина 

самоподрібнення. Цей вузол являє собою циліндричну поверхню обертання, 

співвісну з віссю обертання млина, зчленовану з розвантажувальною 

втулкою і цапфою млина (Рис. 93). Класифікуща поверхня бутари 

перфорована щілинними, круглими або квадратними отворами відповідного 

розміру. Вона може виконуватися з металевої сітки, набиратися з прутків 

різної конфігурації або шпальтових сит. Для поліпшення руху матеріалу 

всередині класифікуючої поверхні вона забезпечена шнеком (спіраллю). 

Млини ММС–70–23 і ММС–90–30А обладнані бутарами циліндричного, 

конічного або циліндроконічного типу, причому класифікуюча поверхня їх, 

як правило, виконується з металевого листа товщиною 10 – 16 мм і 

перфорується круглими отворами діаметром 16–25 мм. Бутара такої 

конструкції  класифікує продукти подрібнення на два класи, притому 

підрешітний продукт виводиться з млина і направляється на  наступні стадії 

подрібнення. Однак, за необхідності (залежно від схеми подрібнення) така 

конструкція бутари не дозволяє повертати надрешітний продукт в млин. 

Останнім часом розроблені бутари поворотного типу, завдяки яким відпадає 

необхідність у пристрої спеціальних поворотних конвеєрів і течок (рис. 94). 

Складається вона з класифікуючої поверхні з круглими отворами діаметром 

20 мм. Для поліпшення транспортування матеріалу всередині класифікуючої 

поверхні виконана спіраль. Повернення надрешітного продукту в млин 

здійснюється за допомогою поворотного пристрою, що складається з 

підйомника у вигляді змонтованих на розвантажувальному кінці бутари 

лопаток і течки, зчленованої з поворотною конусною трубою, розташованою 

співвісно з віссю обертання барабана і що обертається разом з ним.  

Матеріал, що надходить у бутару з розвантажувальної горловини, 

розділяється на класифікуючій поверхні на дрібний (–20 мм) клас, який 
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розвантажується з бутари і по зливному жолобу направляється в 

класифікатор, і на крупний клас (+20 мм), який повертається в млин на 

доподрібнення. Крупний клас шнеком бутари подається до лопаток 

підйомника, який піднімає матеріал і розвантажує на поворотну течку.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 94. Схема млини ММС–90–30А з поворотною бутарою: 

1 – завантажувальний пристрій; 2 – барабан млина, 3 – 

розвантажувальна решітки; 4 – бутара; 5 – зворотний пристрій; 6 – конусна 

труба. 

 

З течки матеріал надходить у поворотну трубу і повертається в млин на 

доподрібнення. Бутарами такої конструкції обладнано кілька млинів ММС–

90–30А на збагачувальній фабриці ПівнГЗК. Працюють вони досить 

ефективно. 

На одному з підприємств кольорової металургії млини ММС–70–23 

обладнані зворотними бут арами-класифікаторами зливного типу (рис. 95) 

Бутара забезпечує поділ продуктів зливу млина по класу 3 мм, при цьому 

клас –3 мм проходить через зливний поріг бутари і включається в 

збагачувальний процес. Крупність зливу визначається висотою зливного 

порогу (в умовах Північного ГЗК висота кільцевого порога 130–150 мм). 

Надрешітний продукт бутари (клас +3 мм) за допомогою поворотної спіралі, 

розташованої усередині класифікуючої поверхні, транспортується до уліти, 

яка піднімає його і через розтруб у розвантажувальному конусі і подає у 

млин. Бутара кріпиться до фланця розвантажувальної втулки млина і 

центрується за допомогою поздовжніх смуг, приварених до втулки. Така 

конструкція забезпечує ефективну класифікацію продуктів подрібнення в 

умовах роботи даного підприємства. 

Недоліком розглянутих конструкцій поворотних бутар млинів ММС–

70–23 і ММС–90–30А є повернення знову до млина всього надрешітного 

продукту. На практиці часто виникає необхідність регулювання повернення 

крупного класу продукту в млин і залежно від схеми подрібнення, виведення 

частково або повністю надрешітного продукту з млина. Так, у схемах 

самоподрібнення Лебединського і Північного ГЗК в зв’язку з різкими 

змінами фізико-механічних властивостей вихідної сировини виникає  
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Рис. 95. Схема поворотної бутари млина ММС–70–23 зливного типу: 

1 – корпус, 2 – поворотна спіраль; 3 – зливний конус; 4 – поворотний 

равлик; 5 – зливний поріг; 6 – фланець. 

 

необхідність частину надрешітного продукту повертати в млин, а частину 

виводити, оскільки він служить подрібнювальним середовищем для млинів 

МРГ–55–75. 

 

Для гнучкого регулювання процесом подрібнення в Механобрчорметі 

розроблені конструкції зворотних бутар, що дозволяють в одних випадках 

повертати в млин весь об’єм надрешітного продукту, а в інших – виводити з 

млина частково або повністю важкоподрібнювальний матеріал для  викорис-

тання як подрібнювального середовища або подальшого доподрібнення в  

інших подрібнювальних агрегатах (дробилках або кульових млинах). 

Конструкція однієї з цих бутар аналогічна поворотній бутарі (рис. 95). 

Відрізняється вона тим, що поворотний пристрій обладнаний додатковою 

течкою, спрямованою в бік розвантаження млина. Ця течка обладнана зами-

каючим пристроєм, що закривається при необхідності повернення всього 

надрешітного продукту в млин. Якщо надрешітний продукт необхідно 

вивести з млина, течка, зчленована з поворотною трубою, закривається і 

піднятий лопатками поворотного пристрою крупний продукт потрапляє в 

течку, що виводить його з млина. Такими бутарами обладнані млини ММС–

90–30А. 

Для часткового виведення з млина крупного матеріалу запропонована 

бутара з обертовою поворотною конусною течкою і з закривними вікнами 

(рис. 96) [120]. Складається вона з класифікуючої поверхні обертання 1 з 

розташованим на її внутрішньому боці шнеком 2. Пристрій для повернення 

крупного класу руди на повторне подрібнення складається з підйомника, 

виконаного у вигляді змонтованих на розвантажувальному кінці бутари 

лопаток 3, і конусної  течки 4, розміщеної всередині класифікуючої поверхні 

і обладнаної Т-подібними напрямними. Течка 4, зчленована з конусом 
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Рис. 96. Схема поворотної бутари з регульованим виводом 

надрешітного продукту (галі). 

 

розтрубом 6, встановленим у розвантажувальній цапфі млина, обертається 

разом з класифікуючою поверхнею 1. Усередині конусної течки 4 співвісно 

знаходиться течка 7 зі зворотною конусністю, яка призначена для 

спрямування на розвантаження крупного матеріалу, що пройшов через вікно 

5. Течка 7 також забезпечена Т-подібними напрямними. 

 

Працює бутара наступним чином. Пульпа, що надходить у 

розвантажувальну горловину млина розподіляється на класифікуючій 

поверхні 1 на дрібний клас, який розвантажується в бутари, і крупний клас, 

який повертається в млин на доподрібнення. Крупний клас шнеком 2 

подається до лопаток 7, які піднімають матеріал і розвантажують на течку 4. 

Розвантажується матеріал в зоні, обмеженій сектором в 120°. За течкою 4 і Т-

подібними напрямними 5 матеріал надходить у конусний розтруб 6, а потім 

у млин на подрібнення. При необхідності виведення крупного матеріалу з 

млина відкривається заслінка одного або кількох вікон 5, частина матеріалу 

потрапляє на поверхню течки 7 і виводиться з млина. Завдяки тому, що 

тангенс кута нахилу твірної конусної течки дорівнює або більше коефіцієнта 

тертя ковзання (руди по металу), розвантажуваний матеріал під дією сили 

тяжіння ефективно ковзає по поверхні конусної течки у напрямку поворотної 

конічної труби. Т-подібна форма направляючих дозволяє збільшувати об’єм 

матеріалу між направляючими (він не пересипається через них в процесі 

обертанні поворотного пристрою). Усувається циркуляція матеріалу 

всередині бутари, підвищується ефективність її роботи при застосуванні на 
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млині високої одиничної потужності, що переробляє великі об’єми вихідного 

матеріалу (наприклад, млини ММС–90–30А з об'ємом барабана 160 м3). Крім 

того, завдяки наявності у верхній частині конусної течки 4 вікон 5, що 

закриваються заслінками, з'являється можливість гнучко змінювати схему 

подрібнення, застосовуючи в одних випадках повернення в млин всього 

об’єму матеріалу, в інших вихід з млина частково або повністю важко 

подрібнювального матеріалу для подальшого доподрібненя його в інших 

подрібнювальних агрегатах (наприклад, у кульовому млині). Існують і інші 

конструкції зворотних бутар, в яких для підвищення ефективності 

повернення крупного матеріалу в млин застосовуються похилі жолоби, 

шнеки та гідромонітори [121]. 

Таким чином, розробка і впровадження нових технічних рішень з 

удосконалення конструкції проточної частини барабанних млинів 

самоподрібнення дозволяють істотно підвищити ефективність їх роботи. 

Вони успішно застосовуються при створенні комплексів вітчизняних млинів 

великої одиничної потужності продуктивністю 1–2,5 млн т/рік, в 

майбутньому, можливо – до 5 млн т/рік. 
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РОЗДІЛ 8 

ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ 

ФАБРИК КРИВБАСУ ІЗ КУЛЬОВИМ ТА  

САМОПОДРІБНЕННЯМ РУД 

 

У вітчизняних і зарубіжних дослідників немає єдиної думки про 

техніко-економічні переваги самоподрібнення перед іншими способами 

рудопідготовки. Питання про доцільність застосування того чи іншого 

способу в кожному конкретному випадку вирішується ретельним техніко-

технологічним та техніко-економічним аналізом. 

Найбільш об'єктивно порівняти самоподрібнення з іншими 

традиційними способами рудопідготовки можна тільки в максимально 

ідентичних умовах, наприклад коли на одному і тому ж підприємстві 

застосовуються різні способи. В останні роки в нашій країні і за кордоном 

побудований ряд гірничо-збагачувальних підприємств, що застосовують як 

самоподрібнення, так і інші способи рудопідготовки. 

Поява таких підприємств дає можливість порівняти техніко-

технологічні показники при використанні різних способів рудопідготовки. 

У зарубіжній практиці характерно в цьому відношенні підприємство 

«Піма» [4], де капітальні витрати при використанні інтенсифікованого 

самоподрібнення на 14% нижче в порівнянні зі стандартною рудопідго-

товкою, причому основна економія отримана за рахунок зниження витрат на 

споруди. Однак витрати на обладнання підвищилися на 9%. Експлуатаційні 

витрати при застосуванні самоподрібнення на 4,7% нижче, ніж при 

кульовому подрібненні, хоча витрата електроенергії при самоподрібненні на 

3–4 кВт ∙ год/т руди вище. Витрата сталі на футеровку і подрібнювальні тіла 

при самоподрібненні і кульовому подрібненні приблизно однакова. 

У вітчизняній практиці аналогічним підприємством є ІнГЗК. На 

збагачувальній фабриці № 1 цього комбінату застосовується кульове 

подрібнення залізної руди, а на збагачувальних фабриках № 2 і 3 – 

самоподрібнення із застосуванням в першій стадії млинів ММС–70–23, в 

другій – млинів МРГ–40–75. Порівняльні показники роботи цих фабрик 

наведено в табл. 25. 

Як видно з таблиці, при самоподрібненні нижче питома витрата на 1 т 

концентрату футерувальної сталі, не потрібні витрати на молольні тіла (кулі) 

і відповідно на кульове господарство. Відомо також, що при самоподрібненні 

має місце більш вибіркове розкриття зерен корисних мінералів і зменшення 

переподрібнення і шламоутворення [18]. Це має вирішальне значення в 

деяких випадках рудопідготовки (наприклад, при підготовці до збагачення 

алмазовмісних і деяких інших руд). Тому остаточний вибір способу 

рудопідготовки необхідно проводити з урахуванням його переваг і недоліків 

стосовно до конкретних умов. 
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Таблиця 25. Показники роботи фабрик кульового подрібнення і 

самоподрібнення ІнГЗК 

Показник 

Збагачувальна фабрика 

№ 1 

(кульові 

млини) 

№ 2 

(само 

подрібнення) 

№ 3 

(само 

подрібнення) 

Кількість встановлених секцій, 

шт. 

10,500 10,00 3,00 

Продуктивність однієї секції, т / 

год: 

   

по руді 202,600 156,10 200,00 

по концентрату 84,800 63,30 81,60 

Коефіцієнт використання 

устаткування 

0,930 0,87 0,88 

Питома витрата на 1 т 

концентрату: 

   

руди, т 2,389  2,466  2,45 

електроенергії, кВт ∙ год  67,400  101,90  88,20 

води технічної, м3  25,200  33,40  36,20 

куль сталевих, кг  0,637 – – 

сталь футерувальна, кг  0,766  0,693  0,589 

Вміст заліза загального,%:    

в руді  32,280  32,55  32,61 

в концентраті  63,310  63,53  63,92 

в хвостах  15,220  14,74  14,51 

Вихід концентрату,%  35,480  36,50  36,62 

 

Основні техніко-технологічні показники роботи фабрик 

самоподрібнення Кривбасу (збагачувальна фабрика № 2 ПівнГЗК і № 2 і 3 

ІнГЗК), а також середні дані по всіх гірничо-збагачувальних комбінатах 

цього басейну (що застосовують як кульове подрібнення, так і 

самоподрібнення) наведені в табл. 26. З таблиці видно, що найбільш висока 

масова частка заліза в концентраті на збагачувальній фабриці № 2 ПівнГЗК, 

потім на фабриці № 3 ІнГЗК. У той же час коефіцієнт використання 

устаткування на фабриці № 2 ПівнГЗК значно нижче, ніж на фабриках № 2 і 

3 ІнГЗК. Пояснюється це перш за все тим, що ремонт млинів ММС–90–30А, 

експлуатованих на ПівнГЗК, проводиться на місці. Крім того, найбільші 

вітчизняні млини самоподрібнення потребують подальшого вдосконалення і 

підвищення надійності. Тому необхідно створювати нові високоефективні 

млини самоподрібнення великої одиничної потужності з використанням 

новітніх досягнень науки і техніки, а також млини самоподрібнення 

принципово нового типу (наприклад, відцентрові). 
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Таблиця 25. Техніко-технологічні показники роботи фабрик самоподрібнення Кривбасу (за даними 

Механобрчормету) 

 

Показник 
ПівнГЗК ІнГЗК 

Середній по п’яти ГЗК 
РЗФ № 2 РЗФ № 2 РЗФ № 3 

1 2 3 4 5 

Обсяг переробленої залізної руди, тис. 

т 

14735,3/16270,36 12614,2/11874,3 4659,5/4637,0 160993,6/162498,8 

Масова частка вологи в руді,% 3,06/2,84 2,84/1,84 2,80/1,86 2,26/2,08 

Виробництво концентрату, тис. т 5195,4/6047,3 4909,1/4815,6 1905,6/1892,2 66807,1/68436,5 

Масова частка вологи в концентраті,% 10,25/10,20 11,49/11,66 11,95/11,96 10,33/10,28 

маса заліза в концентраті, тис. т 3012,4/3516,1 2750,7/2702,5 1074,0/1065,3 38714,9/39703,0 

Масова частка заліза,%:      

   в руді – загального  33,69/33,71 32,28/32,55 32,27/32,61 33,83/33,99 

   магнетитового  22,98/23,49 23,82/24,01 23,80/24,65 25,01/25,12 

   в концентраті  64,61/64,75 63,31/63,53 64,01/63,92 64,63/64,66 

   в хвостах – загального 18,72/17,41 15,22/14,74 13,59/14,51 14,90/14,72 

   магнетитового 3,41/3,19 4,95/3,68 2,48/3,16 2,47/2,58 

Вихід концентрату,% 32,62/34,43 35,48/36,50 37,05/36,62 38,07/38,59 

Вилучення заліза,%:     

   загального  62,57/66,13 69,59/71,24 73,49/71,49 72,73/73,40 

   магнетитового 89,99/91,90 86,59/90,27 92,12/91,67 92,71/93,77 

Кількість встановлених секцій, шт. 8/8 10/10 3/3 101/101,5 

Продуктивність однієї секції, т / год:      

по руді,  308,50/324,70 163,9/156,1 201,3/200,0 205,3/207,1 

 

6 Попередній рік/наступний рік 
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по концентрату 108,80/120,70 63,9/63,3 82,3/81,6 86,2/88,4 

Коефіцієнт використання обладнання 0,669/0,698 0,878/0,870 0,881/0,88 0,866/0,869 

Питома витрата на 1 т концентрату по 

фабриці: 

    

1 2 3 4 5 

   руди, т  2,836/2,691 2,570/2,466 2,445/2,450 2,410/2,343 

   електроенергії, кВт ∙ ч  68,300/62,800 97,400/101,900 89,8/88,2 64,300/65,000 

   води технічної, м3  32,800/34,100 34,800/33,400 40,6/36,2 27,900/27,500 

   куль сталевих, кг  0,573/0,394 0,637/– 0,512/0,637 3,817/3,747 

   стрижнів сталевих, кг   – – 0,098/0,089 

   сталі футерувальної, кг  0,483/0,370 0,766/0,693 0,519/0,588 0,395/0,380 

   стрічки конвеєрної, м2  0,0088/0,0039 0,0031/0,0041 0,0094/0,0096 0,0029/0,0025 

   фільтротканини, м3     

Продуктивність праці, т / рік:     

по вихідній руді:     

   одного працюючого  14404/15349 – – 20770/20333 

   одного робочого  16409/17199 – – 23339/22807 

по концентрату:      

   одного працюючого  5079/5705 – – 8619/8563 

   одного робочого 5786/6392 – – 9985/9605 

 



199 
 

РОЗДІЛ 9. МАТЕМАТИЧНІ ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ 

ШВИДКІСНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ МЛИНІВ7 

 

В основі аналітичних моделей технологічного процесу подрібнення 

корисних копалин у млинах лежать фундаментальні закони енерго- і 

масопереносу, виражені у вигляді функціональних співвідношень. 

 

Питання математичного опису процесу подрібнення мінеральної 

сировини у млинах (кульових, стержневих, самоподрібнення) розробляється 

вченими в ряді праць науковців як в Україні, так і за кордоном.8 Аналіз цих 

робіт показує, що більш ранні з них носять фрагментарний, часто наративно-

описовий характер, а більш пізні присвячені локальним питанням, зокрема, 

опису субпроцесів роботи млинів – проходження матеріалу через 

розвантажувальні грати барабанного млина, руху матеріалу в проточній 

частині барабанного млина, процесів у розвантажувальному вузлі 

барабанного млина тощо. Зʼявляються роботи з математичного опису 

окремих видів дезінтеграторів. Значна частина робіт присвячена визначенню 

звʼязку енергії (роботи), яка використовується на подрібнення і режимних 

параметрів процесу та властивостей мінеральної сировини. Водночас назріла 

необхідність системного розгляду на основі наявних напрацювань 

 

7 За джерелом: Білецький В. С. Математичні основи моделювання швидкісних режимів роботи млинів / 

В. С. Білецький, В. О. Смирнов // Качество минерального сырья : сб. науч. тр. / глав. ред. Ю. Г. Вилкул. – 

Кривой Рог : КНУ, 2018. – Т. 2. – С. 282-300.  

8 Андреев С.Е., Перов В.А., Зверевич В.В. Дробление, измельчение и грохочение полезных 

ископаемых. – М.: Недра, 1980. – 415 с. Разумов К.А., Перов В.В. Проектирование обогатительных фабрик: 

Учебн. для вузов. - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Недра, 1982. – 518 с. Серго Е.Е. Дробление, измельчение и 

грохочение полезных ископаемых. – М.: Недра, 1985. – 285 с. Смирнов В.О., Білецький В.С. Проектування 

збагачувальних фабрик. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2002. –296 с. Справочник по обогащению руд: 

Т. 1. Подготовительные процессы / Под ред. О.С. Богданова, В.А. Олевского – М.: Недра, 1982. – 366 с. 

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

1984.– 614 с. Справочник по проектированию рудных обогатительных фабрик: Кн. 1 / Редкол. О.Н. Тихонов 

и др. – М.: Недра, 1988.– 374 с. 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. Сокур М.І., Білецький 

В.С., Божик Д.П., Сокур І.М. Модель руху матеріалу в проточній частині барабанного млина// Збагачення 

корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2017. – Вип. 66(107). – С. 28-35. Сокур М.І, Білецький В.С., Божик 

Д.П., Сокур І.М. Моделювання процесів у розвантажувальному вузлі барабанного млина. //Качество 

минерального сырья/Сборник научных трудов. 2017. С. 387-396. Сокур М.І., Білецький В.С., Сокур Л.М., 

Сокур І.М. Математичне моделювання електроспоживання на дробильно-подрібнюючих комплексах ГЗК // 

Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2017. – Вип. 65(106). – С. 72-77. 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. 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 . James G. Donovan. Fracture toughness based models 

for the prediction 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. 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. 
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математичних основ моделювання роботи млинів, зокрема, в частині 

моделювання їх швидкісних режимів роботи. 

Мета цього розділу – системний виклад математичних основ 

моделювання швидкісних режимів роботи млинів для подрібнення корисних 

копалин. Для досягнення поставленої мети ставляться такі задачі:  

огляд і аналіз основних параметрів швидкісних режимів;  

одержання рівняння руху подрібнювальних тіл (зокрема кулі, галі у 

млинах самоподрібнення);  

визначення швидкості падіння подрібнювальних тіл. 

Питання математичних основ моделювання швидкісних режимів роботи 

млинів включає, згідно сформульованих 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 млинів. 

Механічний режим роботи барабанного млина характеризують два основних 

показника: 

відносна частота обертання барабана ψ, яка дорівнює відношенню 

фактичної частоти обертання п до умовної критичної частоти обертання пкр  

=n/nкр ;       (9.1) 

відносне заповнення млина подрібнювальними тілами φ, яке дорівнює 

відношенню об’єму подрібнювальних тіл Vn до внутрішнього об’єму 

барабана млина V: 

=Vn/V,        (9.2) 

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 

подрібнювального тіла з центром ваги на внутрішній поверхні барабана 

дорівнює силі ваги цього тіла. Подрібнювальне тіло нескінченно малих 

розмірів, підняте у верхню точку барабана, знаходиться у динамічній 

рівновазі, тобто не відривається від поверхні барабана (футеровки), а 

«центрифугує» разом з нею як одне ціле. Умовна критична швидкість 

визначається за формулою, хв–1 

DDgпкр 3,42230 =  ,      (9.3)  

де g - прискорення вільного падіння, м/с2; D – внутрішній діаметр барабана 

млина, м. 

Відношення об’єму подрібнювальних тіл до внутрішнього об’єму 

барабана млина (параметр φ) визначається за формулою 

LDGVV nnn
24  == ,      (9.4) 

де Gn - маса подрібнювальних тіл, т; δn – насипна густина подрібнювальних 

тіл, т/м3; L - довжина барабана, м. 
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Насипна густина подрібнювальних тіл залежить від їхнього фракційного 

складу і густини матеріалу. При приблизних розрахунках приймають 

насипну густину куль δк = 4,6 т/м3, насипну густину стержнів 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. 97) на тіло діють відцентрова 

сила Q: 

RmvQ 2= ,       (9.5) 

і сила ваги G, радіальна N і тангенціальна T складові якої є 

N=Gcos=mgcos;        (9.6) 

T=Gsin=mgsin,        (9.7) 

де m - маса тіла; v - лінійна швидкість тіла на коловій траєкторії; R - радіус 

колової траєкторії тіла; α - кут між радіусом R, на якому знаходиться тіло і 

вертикальним діаметром барабана.  

Рис. 97. Сили, які діють на 

кулю у верхньому квадранті при її 

русі по круговій траєкторії 

 

При незмінній частоті 

обертання барабана і при 

відсутності ковзання відцентрова 

сила Q зберігає своє значення і 

радіальний напрям по відношенню 

до колової траєкторії. Величина і 

напрям радіальної складової N 

сили ваги G змінюються залежно 

від положення тіла на коловій 

траєкторії. При деякій швидкості 

руху подрібнювального тіла будь-

якого шару розташованого на 

коловій траєкторії, радіальна сила 

N у деякій точці А верхнього квадранта може стати рівною відцентровій силі 

Q. При швидкості v, що дорівнює коловій швидкості руху центра 

подрібнювального тіла по коловій траєкторії радіуса R, це тіло від точки А 

буде рухатися під дією сили ваги, як тіло кинуте зі швидкістю v під деяким 

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 == ,      (9.8) 

Формула (8) визначає частоту обертання барабана млина, необхідну для 

того, щоб подрібнювальне тіло перейшло з колової траєкторії радіуса R на 

 

Рис. 1. – Сили, які діють на кулю 

у верхньому квадранті при її 

русі по круговій траєкторії. 
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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 ,       (9.9) 

тобто відносна частота обертання барабана характеризується кутом відриву 

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 

радіальними складовими N сили ваги і відцентровими силами Q.  

Тангенціальні складові Т сили ваги намагаються повернути 

подрібнювальне 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 найбільше 

тертя, що створює «підпір», який забезпечує обертання подрібнювального 

середовища. При переході у верхній квадрант радіальна і відцентрова сили 

направлені у протилежні сторони, тому тиск на поверхню барабана і тертя 

зменшуються. 

Коефіцієнт тертя залежить від властивостей матеріалу. що подрібнюється, 

профілю внутрішньої поверхні барабана (футеровки), густини 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 заповненні 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 барабана 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 подрібнювальними 

тілами у залежності від частоти обертання можливий один з таких 

швидкісних режимів руху подрібнювальних тіл: каскадний, змішаний, 

водоспадний, субкритичний і надкритичний (рис. 98).  

Каскадний режим руху подрібнювальних тіл (рис. 98а) реалізується при 

малій частоті обертання барабана (0,5-0,6 критичної), він характеризується 

перекочуванням подрібнювальних тіл без їх польоту. При сталому 

каскадному режимі подрібнювальне середовище повертається на певний кут 

Θ у бік обертання і залишається в такому положенні. Подрібнювальні тіла 

безупинно циркулюють усередині барабана 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. 98. 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). Подрібнення матеріалу 

відбувається роздавлюванням і стиранням. Каскадний режим є найбільш 

сприятливим для стержневих млинів, тому що при водоспадному і 

змішаному режимі вільний політ стержнів може привести до їх перекосів і 

аварійної зупинки млина. Для кульових млинів каскадний режим 

застосовується при мокрому і сухому подрібненні неміцних матеріалів. 

Змішаний режим руху подрібнювальних тіл (рис. 98б) характеризується 

поступовим переходом від суто каскадного до суто водоспадного режиму. 

При цьому зовнішня частина подрібнювальних тіл бере участь у вільному 

польоті по траєкторії AFB, внутрішня - перекочується усередині барабана по 

замкнутих траєкторіях BCDA. При змішаному режимі у каскадному русі 

беруть участь також кулі, що розташовані між зовнішніми шарами і 

малорухомим «ядром». Подрібнення здійснюється ударом, роздавлюванням і 

стиранням. Такий режим спостерігається при проміжних значеннях частоти 

обертання барабана (0,6-0,76 критичної). Змішаний режим має місце при 

подрібненні 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 подрібнювальні тіла знов 

переходять на колові траєкторії відповідного шару. Подрібнення руди 

відбувається у результаті ударів подрібнювальних тіл і частково стиранням і 

роздавлюванням. Водоспадний режим застосовується у більшості 

промислових млинів при подрібненні великогрудкових і 

важкоподрібнюваних матеріалів. 

Субкритичний режим (рис. 98г) - частковий випадок водоспадного 

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. 98д) здійснюється при частоті обертання 

барабана вище критичної, коли у центрифугування поступово вступають усі 

шари подрібнювального середовища. У момент, коли усі шари 

подрібнювального середовища починають центрифугувати, 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 подрібнювальних тіл і 

характеризується концентричним розташуванням їх у млині. Об’єм 

подрібнювальних тіл при цьому 

LRRLR взn )( 222 −=  ,      (9.10)  

звідки маємо  

−= 1зв RR  ,      (9.11) 

де Rв,Rз - радіус внутрішнього і зовнішнього шарів подрібнювального 

середовища при його центрифугуванні. 

Критична частота обертання внутрішнього шару подрібнювального 

середовища, необхідна для центрифугування усіх куль у млині визначається 

за формулою 
4

0 130  −== крв пRgn .    (9.12) 

Залежність (12) правильна при відсутності ковзання подрібнювального 

середовища по поверхні барабана і між шарами, при наявності ковзання – 

частота обертання барабана повинна бути вищою. 

Млин може працювати при надкритичній частоті обертання барабана за 

умови, що кулі ковзають по поверхні футеровки і не набувають достатньої 

для центрифугування швидкості. Субкритичний режим нестійкий, тому що 

при зміні коефіцієнта тертя (за рахунок зміни міцності, крупності і вологості 

руди) млин може перейти у режим махового колеса. При виборі частоти 

обертання барабана млина, коли центрифугує тільки зовнішній шар 

подрібнювального середовища, може спостерігатись явище самофутерування 

барабана.  
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Усі режими роботи млина пов’язані між собою і можуть переходити 

один в інший у залежності від зміни умов подрібнення (ступені заповнення 

подрібнювальними тілами φ, відносної частоти обертання ψ, зносу 

футеровки, фізико-механічних властивостей матеріалу, густини пульпи тощо.  

Рівняння параболічної і колової траєкторій руху кулі у млині. При 

каскадному режимі роботи млина (рис. 99) подрібнювальні тіла, що 

розташовані у зовнішньому і прилеглих до нього шарах, рухаються за 

круговими траєкторіями. Тіла, що розташовані у верхній частині 

відповідного 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 траєкторії цього ж шару 

подрібнювального середовища. Потім подрібнювальні тіла рухаються по 

власним круговим траєкторіям від точки В до точки А і т.ін. 

Рис. 99. Кругова траєкторія руху 

кулі у млині 

 

Для виведення рівняння колової 

траєкторії руху кулі, запишемо 

рівняння кола у системі координат 

XOY 

    X2+Y2=R2.    (9.13) 

При переносі початку координат з 

точки О в точку А координати точок 

кола будуть 

X=x-Rsin; Y=y+Rcos,  (9.14)  

де α - кут відриву подрібнювального 

середовища від внутрішньої поверхні барабана. 

Рівняння колової траєкторії руху кулі отримуємо після підстановки 

залежностей (9.14) у формулу (9.13)  

 

x2+y2-Rxsin; Y=y+Rycos=0, .    (9.15) 

 

Граничне значення кута нахилу ε сегмента з однорозмірним стержневим 

навантаженням складає 30, а з однорозмірним кульовим навантаженням - 

від 20 до 35 (залежно від взаємного розташування куль). Реальна величина 

кута повороту Θ сектора подрібнювального середовища залежить від частоти 

обертання барабана, коефіцієнту тертя, гранулометричного складу 

подрібнювальних тіл, об’єму пульпи у млині і її реології. 

Водоспадний режим роботи барабанних млинів найчастіше 

використовується на збагачувальних фабриках. При водоспадному режимі 

подрібнювальне тіло рухається по траєкторії, яка складається з двох ділянок 

– колової і параболічної (рис. 100).  
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Рис. 100. Характерні точки 

траєкторії руху кулі у млині 

 

При переході кулі з колової 

траєкторії на параболічну в момент 

її відриву від внутрішньої поверхні 

барабана млина у точці А, куля має 

швидкість v. Ця швидкість v 

дорівнює коловій 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( == ,      (9.16) 

2
)sin(

2gt
tvMNy −==  .      (9.17) 

Після виключення t і заміни v за рівнянням 

cos2 Rgv = ,      (9.18) 

отримуємо 

 32 cos2Rxxtgy −= .      (9.19) 

Формула (9.19) являє собою рівняння параболи. Характерними точками 

параболічної траєкторії руху кулі у млині є: точка падіння кулі на його 

колову траєкторію В, точка вершини параболи F, а також точки перетину 

траєкторії з вертикальним Е і горизонтальним С діаметрами млина. 

Точка В одночасно знаходиться на коловій і параболічній траєкторіях, 

тому її координати хВ і уВ визначаються рішенням системи рівнянь (9.15) і 

(9.19). В результаті цього отримуємо вираз 

0sin
cos4cos 24

3

=







− 

 R

x

R

x
 

Рішення цього рівняння дозволяє одержати значення абсциси точки А 

(хА=0), а також формулу для визначення абсциси точки В 

 2cossin4RxB = .      (9.20) 

Після підстановки значення хА і хВ у вираз (19) отримуємо відповідно 

значення ординати точки А (уА=0) і формулу для визначення ординати точки 

В 

 cossin4 2RуB −= .      (9.21) 
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Для точки F ордината уF=уmax , тому для визначення хF i yF з рівняння 

(9.19) знаходимо максимум функції і першу похідну 

0
cos2

2
3

=−=



R

x
tgy , 

звідси координати точки F 

 2cossinRxF = ;     (9.22) 

 cossin5,0 2RуF = .      (9.23) 

З використанням рівнянь траєкторії руху кулі можна визначити й 

координати точок перетину параболи з діаметрами барабана: 

координати точки Е перетину з вертикальним діаметром 

sinRxE = ;      (9.24) 

 cos/)1cos2(5,0 22 −= RtgyE ;     (9.25) 

координати точки С перетину з вертикальним діаметром 

)cos3(sincos 22  −+= RxC ;      (9.26) 

cosRyC −= .       (9.27) 

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 дорівнює 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.  

Коловій траєкторії кулі відповідають дуга і кут 
)2(242  −=− .      (9.28) 

Геометричне місце точок переходу куль з колових траєкторій на 

параболічні (рис. 5) створюється точками перетину радіусів, що проведені під 

кутами відриву від відповідних колових траєкторій до вертикального 

діаметра млина. 

Рис. 101. Геометричне місце точок 

переходу (відриву) куль з колових 

траєкторій на параболічні 

 

Радіус колової траєкторії з кутом 

відриву α визначається з формул  

cos2 Rgv =  і 30/Rnv = ; 
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постійними: ( ) ( )22 30/ тпb =  , що дозволяє записати рівняння (9.29) у 

простішому вигляді 

 

R=bcosα,       (9.30) 

 

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 (9.30) є рівнянням кола у полярних координатах, воно визначає 

відстань від осі обертання млина О до точки А переходу куль з колової 

траєкторії на параболічну під кутом а. Перетин колових траєкторій з цим 

колом й визначає геометричне місце точок А1, А, Ап переходу куль на 

параболічні траєкторії. 

При постійному ступені заповнення млина кулями φ і незмінній частоті 

обертання його барабана п з рівняння (8) отримуємо дві рівності для 

визначення п по зовнішньому і по внутрішньому шарам куль 

1

1

cos
30


 R

g
n =  і п

пR

g
n 


cos

30
= . 

При порівнянні цих рівностей одержимо 

)coscos( 11 пп RR = .      (9.31) 

Якщо позначити 

      kп =1cos/cos  ,      (9.32) 

маємо  

                       Rn=kR1      (9.33) 

і 

    
2

1coscos  kkп == ,       (9.34) 

звідки 
2

1 arccos =  і 
2arccos  kп = , 

де k -  відносний радіус 

 

                    k=Rn/R1.       (9.35) 

 

Таким чином, при заданій частоті обертання барабана млина ψ величина 

параметра k залежить від ступеня заповнення його об’єму кулями: чим 

більше кульове навантаження, тим менше радіус внутрішнього 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. 
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Геометричне місце точок переходу куль з параболічних траєкторій на 

колові (рис. 102) створюється точками перетину радіусів, що проведені під 

кутами β=3α від відповідних колових 

траєкторій до вертикального діаметру 

млина.  

Рис. 102. Геометричне місце точок 

переходу куль з параболічних траєкторій на 

кругові 

 

Величина радіуса колової траєкторії з 

кутом відриву α визначається рівнянням 

(30). Якщо перейти до полярної системи 

координат і призначити, що R=ρ і α=β/3, 

одержимо рівняння геометричного місця 

точок переходу куль з параболічних 

траєкторій на колові  

)3cos( b= .    (9.36) 

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 барабана 

млина. Рівняння (36) є рівнянням спіралі у 

полярних координатах. Спіраль ОВпВВ1 і допоміжне коло з центром у точці 

О1 перетинають 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», верхня межа 

якої лежить вище розрахункових точок падіння куль, при цьому поверхня 

«п’яти» близька до плоскої. 

На формування траєкторії подрібнювальних тіл на ділянці переходу з 

параболічної траєкторії на колову суттєво впливає пульпа, яка заповнює 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 забезпечує 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 необхідно підняти по коловій траєкторії від 

точки падіння В до точки відриву А (рис. 103).  
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Рис. 103. Швидкість  

подрібнювального тіла у момент удару 

 

Робота, що витрачена на 

переміщення тіла по коловій 

траєкторії, 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
mv

A = .      (9.37) 

При відриві від колової траєкторії в точці А тіло зберігає швидкість v і 

володіє запасом кінетичної енергії A2=mv2/2. Отже уся робота, яка необхідна 

для приведення тіла у водоспадний рух складає 

( ) ( ) 2
2

2
22

2
2

21 cos89
2

sin81
22

sin
2

8 −=+=+=+=
mvmvmvmv

AAA .   (9.38) 

Подрібнювальне тіло падає на рухому обертальну поверхню футеровки 

або зовнішній (по відношенню до даного) шар тіл з відносною швидкістю vr . 

Швидкість vr є геометричною сумою радіальної складової vn швидкості 

падіння у точці В і відносної дотичної швидкості vk , тобто 
222
knr vvv += ,      (9.39) 

де vk - алгебраїчна різниця швидкостей руху зовнішнього шару (або 

футеровки) по колу і дотичної складової руху тіла по параболі 

tk vvv −= .      (9.40) 

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 = ;      (9.41) 

швидкість vу являє собою швидкість вертикального руху тіла в точці В 

gHvy 2= ,      (9.42) 

де Н - висота падіння тіла згідно з формулами (9.21) і (9.23) 

 cossin5,4cossin5,0cossin4 222 RRRyyH FB =+=+= .   (9.43) 

Після підстановки значення Н в рівняння (9.42) одержуємо  

 sin3cossin5,42 2 vRgvy == .     (9.44) 

Швидкість падіння тіла по параболі у точці В буде 

 2222222 sin81sin9cos +=+=+= vvvvvv yxp .    (9.45) 
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Якщо швидкість vр розкласти на складові: радіальну vп, яка спрямована по 

лінії удару, і тангенціальну vt , яка спрямована перпендикулярно до лінії 

удару, то кут між проекціями швидкостей vп і vх становитиме  

 ζ = 3α – π/2.       (9.46) 

Для визначення проекції vр на напрямок vп необхідно спроектувати її 

складові vх і vу  

 sincos yxn vvv += .      (9.47) 

З урахуванням значення ζ (46) отримуємо 

 3sin4sin33sin)23cos(cos −==−= ;     (9.48) 

 3cos4cos33cos)23sin(sin −=−=−= .     (9.49) 

Після заміни cosvvx =  і sin3vvy = , підстановки значень cos і sin у 

формулу (9.47) отримуємо 

 cossin8 3vvn = .      (9.50) 

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

напрямок vt 

 sincos xyt vvv −= . 

Після підстановки значень cos (9.48) і sin(9.49) і відповідних 

перетворень одержимо 

)sin8sin41( 42  −+= vvt .               (9.51) 

Тоді відносна дотична швидкість складе 

)sin4sin8( 24  −=−= vvvv tk .     (9.52) 

При відомих vп і vk знаходимо vr 

 222 sin4vvvv knr =+= .      (9.53) 

Напрямок відносної швидкості vr визначається кутом γ 





 2cos

sin4

2cossin4
cos

2

2

==
−

=
v

v

v

vv

r

t
, таким чином  2= .    (9.54) 

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 траєкторії 

зовнішнього (відносно даного) шару подрібнювальних тіл. Швидкість тіла vt , 

яка діє у дотичному напрямку, до удару не приводить і сприяє тільки 

переміщенню подрібнювального тіла вздовж колової траєкторії, при цьому 

подрібнення може здійснюватись роздавлюванням і стиранням. 

Таким чином: 

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

чергу, умови подрібнення - ступінь і заповнення подрібнювальними тілами 

φ, відносна частота обертання ψ, знос футеровки, фізико-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. 
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2. Одержано рівняння параболічної і колової траєкторій руху кулі у 

млині. Встановлено, що на формування траєкторії подрібнювальних тіл на 

ділянці переходу з параболічної траєкторії на колову суттєво 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 колової 

траєкторії зовнішнього (відносно даного) шару подрібнювальних тіл. 

Швидкість тіла vt , яка діє у дотичному напрямку, до удару не приводить і 

сприяє тільки переміщенню подрібнювального тіла вздовж колової 

траєкторії, при цьому подрібнення може здійснюватись роздавлюванням і 

стиранням. Знайдено рівняння для швидкостей vп та vt . 
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