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Розроблена схема дозволяє  спростити та покращити знаття привідного механізму, в 

наслідок підняття корпусу просіювача та його повороту навколо своєї горизонтальної осі. 

 

Метою розглянутої роботи було покращення експлуатаційних характеристик 

маятникового млина. 

У маятникових млинах [1] подрібнення матеріалу відбувається між нерухомим кільцем і 

роликами, які перекочуються по кільцю при обертанні хрестовини, закріпленої на 

вертикальному валу. Ролики встановлені на маятниках, шарнірно підвішених на хрестовині. 

При обертанні хрестовини під дією відцентрових сил, ролики притискаються до 

розмелювального кільця. Матеріал, необхідний для подрібнення в маятникових млинах, 

подається на розмелювальне  кільце допомогою роторного живильника - дозатора. Потоком 

газів, що підводяться через колектор, подрібнений матеріал виноситься в сепаратор. Якщо ж 

матеріал погано розмелений він повертається на до розмелювання в млин. 

Даний млин приводиться в дію за допомогою спеціального привідного  механізму 

(рис.1), конструкція якого являється не досконалою, тому  було прийнято рішення провести 

модернізацію конструкції приводу. Під час пошуку необхідного рішення поставленої мети було 

розглянуто ряд технічних пропозицій серед яких найбільш доцільний є винахід німецького 

винахідника [2]. 

Винахід відноситься до машин подрібнення різних матеріалів і зокрема може знайти 

застосування в цементній, будівельній, хімічній та інших галузях промисловості, пов'язаних з 

переробкою порошкоподібних продуктів. 

В основу пропонованої конструкції  лежить задача вдосконалення привідного механізму 

(рис.2), у якому конструктивне виконання забезпечує можливість підняття корпусу просіювача 

та його повороту навколо своєї горизонтальної осі, що полегшує видалення привідного 

механізму з млина, а отже сприяє одержанню більш покращених і спрощених дій монтажу. 

Видалення привідного механізму працює таким способом. 

Корпус просіювача 1, призначений для повороту навколо горизонтальної осі 2, так що 

корпус 1 може бути переміщений в положення 3, за допомогою поворотного диска. На 

наступному етапі верхній корпус млина 4 повернутий так, що привідний вал 5 з фрезерними 

маятниками 6 доступні. 

За допомогою підйомного пристрою,який взаємодіє з нерухомою траверсою 8, вузол 

приводу, який включає привідний механізм 10, з привідним валом 5 та маятником 6, може бути 

видалений від нижньої стінки 11, нижнього корпусу 12, послабивши кріпильні пластини 13. 
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Рис. 1. Привідний механізм маятникового млина 

 
Рис. 2. Модернізований привідний механізм 

Висновок: З даної модернізації бачимо, що проблема демонтажу привідного пристрою 

вирішується шляхом установки його у вертикальному положенні та підняття корпусу 

просіювача і повороту навколо своєї горизонтальної осі. 

Проведені параметричні і кінематичні розрахунки підтверджують можливість заміни 

двигуна 3, муфти 2 і редуктора 1 ( рис.1 ) на двигун з регульованим числом обертання. Це 

дозволяє зменшити металоємність привідного механізму та енергоємність технологічного 

процесу. 
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