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3. Реферати з ключовими словами (українська мова) 

 

Реферат 

 

Розроблено дипломний проект за освітньо-кваліфікаційним рівнем  

«бакалавр» на тему: «Кульовий двокамерний млин з розробкою системи 

розвантаження». 

Дипломний проект освітньо-кваліфікаційного рівня  «бакалавр» складається 

зі вступу, 5 розділів, висновків і додатків. Загальний обсяг звітної роботи становить 

___ сторінок основного тексту, ___ ілюстрацій, ___таблиць, ___ джерел інформації. 

Проект містить опис технологічного  процесу виробництва вапна, в якому 

приймає участь кульовий двокамерний млин, його призначення та місце в 

технологічній схемі. 

Метою роботи є вибір варіантів модернізації системи розвантаження 

кульового двокамерного млина  на основі аналізу патентно-інформаційних джерел. 

На основі цього була запропонована  модернізація системи розвантаження цього 

млина, яка дає змогу покращити якість помелу та спростити проведення ремонтних 

робіт. 

Проведені розрахунки  на основі параметрів та конструктивних елементів 

дали змогу підтвердити працездатність конструкції. 

 

Ключові слова: КУЛЬОВИЙ МЛИН, СИСТЕМА РОЗВАНТАЖЕННЯ, 

ВАПНО, МОДЕРНІЗАЦІЯ, ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС, ПАТЕНТНО-

ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА. 

  



4. Реферат з ключовими словами (іноземна мова) 

 

Abstract 

 

Developed a thesis project for the qualification of "Bachelor" on " Double chamber 

ball mill with development of discharge system." 

Thesis project of educational qualification of "bachelor" consists of an 

introduction, 5 chapters, conclusion and application. The overall workload is ___ pages 

of text, illustrations ___, ___ tables ___ sources of information. 

The project contains a description of the technological process of obtaining lime, 

which involved a Double chamber ball mill, its purpose and place in the technological 

scheme 

The aim is to modernize the discharge system of a Double chamber ball mill based 

on the analysis of patent information sources. On the basis of this system was proposed 

modernization of the mill discharge, for the purpose of improvement of quality of a 

grinding and simplification of carrying out repair work. 

The carried-out calculations on the basis of parameters and constructive elements 

have allowed to confirm operability of a design. 

 

Keywords: BALL MILL, DISCHANGE SYSTEM, LIME, MODERNIZE, 

TECHNOLOGICAL PROCESSES, PATENT INFORMATION SOURSE. 

  



5. Реферат з ключовими словами (російська мова) 

 

Реферат 

 

Разработан дипломный проект по образовательно-квалификационному 

уровню «бакалавр» на тему: «Шаровая двухкамерная мельница с разработкой 

системы разгрузки». 

Дипломный проект образовательно-квалификационного уровня «бакалавр» 

состоит из введения, 5 глав, заключения и приложений. Общий объем отчетной 

работы составляет ___ страниц основного текста, ___ иллюстраций, ___ таблиц, 

___ источников информации. 

Проект содержит описание технологического процесса производства 

извести, в котором принимает участие шаровая двухкамерная мельница, её 

назначение и место в технологической схеме. 

Целью работы является выбор вариантов модернизации системы разгрузки 

шаровой двухкамерной мельницы на основе анализа патентно-информационных 

источников. На основе этого была предложена модернизация системы разгрузки 

этой мельницы, которая позволяет улучшить качество помола и упростить 

проведение ремонтных работ. 

Проведенные расчеты на основе параметров и конструктивных элементов 

позволили подтвердить работоспособность конструкции. 

 

Ключевые слова: ШАРОВАЯ МЕЛЬНИЦА, СИСТЕМА РАЗГРУЗКИ, 

ИЗВЕСТЬ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, ПАТЕНТНО-

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ. 

  



6. Перелік скорочень та умовних позначень 

 

Умовні позначення 

D – зовнішній діаметр барабана, м; 

L – довжина барабана, м; 

0  – товщина броні, мм; 

R – внутрішній радіус барабана, м; 

  – коефіцієнт заповнення млина кулями; 

V – об’єм камери, м3; 

  – об’ємна маса мелючих тіл, т/м3;  

Е – модуль пружності, 
2

Нм

м
; 

N – потужність, кВт; 

n – частота обертання барабану; об/хв; 

 – кут захвату, 0 ; 

  – коефіцієнт порожнистості завантаження; 

γ – середня насипна вага тіл, що мелють, кН/м3 ; 

П  – продуктивність, 
т

год
; 

А – робота, Дж; 

W – момент опору корпуса, м3; 

крM  – крутний момент, Нм; 

звM  – зведений момент, Нм; 

пр  – ККД привода; 

дв
  – ККД двигуна; 

  – границя міцності на стиснення, 
2

Нм

м
. 

 

Символи 

≈  приблизно; 

∑  сума. 



Скорочення 

ККД – коефіцієнт корисної дії; 

 

  



7. Перелік текстових частин дипломного проекту та їх обсяг  

 

Пояснювальна записка – 36 стор. 

Розрахунки – 35 стор. 

Технологія виготовлення деталі і монтажу вузла – 8 стор. 

Додатки – 6 стор. 
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9. Вступ 

 

Предметом модернізації є розвантажувальна частина кульового 

двокамерного млин. Модернізація зумовлена технічним прогресом та появою нової 

технічної бази. 

Мета проекту – модернізація розвантажувальної частин, згідно з технічним 

завданням 

Кульові млини широко застосовуються у виробництві для помелу гірничо-

хімічної сировини, різних хімічних продуктів, в цементній промисловості. 

Призначення процесу помелу, наприклад, в цементній промисловості – збільшення 

поверхні матеріалу з метою підвищення його реакційної здатності в процесах 

клінкероутворення, прискорення реакцій згорання вугілля, яке застосовується для 

відпалу клінкеру, досягнення необхідних фізико-технічних властивостей цементу, 

які характеризуються певною питомою поверхнею цементу. Розрізняють кульові 

млини для сухого і мокрого помелу. 

В кульових млинах процеси подрібнення і змішування відбуваються з 

використанням куль різного розміру і щільності, матеріал яких може варіюватися 

від високоміцних сплавів і щільної кераміки до пластмас.  

Найбільш широко застосовуваний в промисловості барабанно-кульовий 

млин представляє собою контейнер циліндричної форми (барабан), вісь обертання 

якого розташовується горизонтально. У кульовому млині розташовуються сталеві 

мелючі тіла які розмелюють матеріал. Мелючі тіла мають, як правило, округлу 

форму (кулі), але можуть використовуватися й інші форми, наприклад, циліндри, 

призми. 

Значення подрібнення в економіці країни досить вагоме. Це стає зрозумілим, 

якщо врахувати, що подрібнюються сотні мільйонів тонн сировини (в основному в 

цементній та гірничорудній промисловості). Енергія, яка витрачається 

безпосередньо на помел, складає менше 1% використаної енергії, а інша 

втрачається у вигляді тепла, звуку і т.д. Тому будь-який прогрес може бути 

джерелом значної економії. 

  



10. Таблиця розглянутих патентів 

 

Об’єкт 

патентних 

досліджень 

Документи на об’єкти промислової власності 

Бібліографічні дані Відомості 

щодо дії 

1 2 3 

Система 

розвантаження 

RU; 2193925; В02С17/18 10.12.2002; 

Цапфа розвантажувальна; Шенаєв В.М., 

Нікурашин В.В., Кузин Е.А. 

 

не діє 

RU; 2498856; В02С17/06 20.11.2013; 

Кульовий млин з класифікуючим 

розвантажувальним пристроєм; Ханина 

О.С., Ханин Д.С, Ханин С.І. 

діє  

RU; 2014129; В02С17/18; 15.06.1994; 

Розвантажувальна решітка кульового 

млина; Чурюмов В.А. 

не діє  

RU; 880484; В02С17/18 15.11.1981; 

Розвантажувальний пристрій кульового 

млина; Першина Л.І. 

не діє 

RU; 2046662; В02С17/18 27.10.1995; 

Розвантажувальна решітка кульового 

млина мокрого помелу гранульованих 

матеріалів; Іконніков А.Н., Мєднов Е.Е., 

Тяжин А.С. 

не діє 

 

  



11. Висновки з розділу 

 

В результаті патентних пошуків розглянуто 150 патентів України та РФ. 

Для практичного застосування у бакалаврському проекті відібрано патент РФ №2 

193925 «Цапфа розвантажувальна».  

Матеріали патентного пошуку дозволять модернізувати конструкцію 

системи розвантаження; а саме – цапфи розвантажувальної, яка конструюється у 

вигляді технологічного кільцевого виступу; внутрішня поверхня цапфи покрита 

шаром гумового герметика, що розділяє футеровані замкові плити. Робочі 

поверхні плит оребрені ( у вигляді спіралей). Ребра (у перерізі) мають вид трапеції 

та розташовані з однаковим кроком між собою. Вони мають (як мінімум) один 

повний спіральний виток, необхідний для технологічного процесу розвантаження 

та ремонтних робіт. 
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13. Зміст частини «Розрахунки» /РР/. Висновки 

 

ЗМІСТ 

 

С. 

1 ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІ РОЗРАХУНКИ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ І      

ХАРАКТЕРИСТИК КУЛЬОВОГО МЛИНА .............................................................  

1.1 Розрахунки основних параметрів .......................................................................  

1.1.1 Розрахунок критичної і оптимальної кутової швидкості обертання 

барабана ....................................................................................................................  

1.1.2. Визначення оптимального завантаження барабана ...................................  

1.1.3. Продуктивність млина ..................................................................................  

1.1.4 Розрахунок потужності двигуна млина ........................................................  

1.2 Розрахунки кінематичних характеристик млина ..............................................  

1.2.1. Вибір електродвигуна для пиводу млина ...................................................  

1.2.2 Розрахунок параметрів та характеристик редуктора ..................................  

1.3 Розрахунки на міцність ........................................................................................  

1.3.1 Розрахунки параметрів барабана ..................................................................  

1.3.2 Розрахунки параметрів та характеристик підшипників барабана .............  

1.3.3 Розрахунки цапфи млина на міцність ..........................................................  

1.3.4 Розрахунок елементів кріплення сегменту млина до кришки ...................  

2. РОЗРАХУНОК БАРАБАНУ В ПАКЕТІ ANSIS ....................................................  

 

 

Висновки 

 

 Було проведено розрахунки основних деталей та елементів кульового 

двокамерного млина. 

 Виконано розрахунки основних параметрів барабана, при яких визначено 

оптимальне завантаження, критична і оптимальна кутова швидкість обертання 

барабана. 

 Розрахунки кінематичних характеристик млина та міцнісні розрахунки 

підтверджують, що млин придатний до роботи.   



14. Зміст частити «Технологія виготовлення деталі і монтажу вузла» 

/ТД/. Висновки 

 

Зміст 

 

С. 

1 ТЕХНОЛОГІЯ МАШИНОБУДУВАННЯ ...............................................................  

1.1 Опис і призначення деталі ...................................................................................  

1.2 Розробка технологічного процесу виготовлення деталі ..................................  

1.3 Призначення і розрахунок пристосування для обробки деталі .......................  

Перелік посилань ........................................................................................................  

 

 

Висновки 

 

У процесі розробки технологічного процесу виготовлення кришки проміжної 

було розглянуто призначення кришки проміжної та її конструктивні особливості; 

описані порядок і всі етапи розробки технологічного процесу виготовлення деталі 

"Кришка проміжна", що представлені у маршрутній карті, картах ескізів та 

операційних картах; обрано спосіб виготовлення заготовки;  

  



15. Загальні висновки по дипломному проекту. Перелік науково-

технічних досягнень 

 

Було проаналізовано ряд варіантів сучасних конструкцій кульових 

двокамерних млинів.  

Згідно з цією метою проведено літературно-патентний пошук та розглянуто 

ряд патентних описів стосовно технічного завдання на дипломне проектування. У 

результаті аналізу знайдених нових технічних рішень та аналізу можливостей 

практичного застосування було використано технічне рішення представлене в 

патенті № 2193925.  

Запропонований винахід направлений на полегшення монтажних та 

ремонтних робіт, а використання гумового покриття зменшує шум та вібрації 

конструкції. Це забезпечується тим, що цапфа розвантажувальна конструюється у 

вигляді технологічного кільцевого виступу; внутрішня поверхня цапфи покрита 

шаром гумового герметика, що розділяє футеровані замкові плити. Робочі поверхні 

плит оребрені ( у вигляді спіралей). Ребра (у перерізі) мають вид трапеції та 

розташовані з однаковим кроком між собою. Вони мають (як мінімум) один повний 

спіральний виток, необхідний для технологічного процесу розвантаження та 

ремонтних робіт. 

У проекті запропоновано технологічну схему для виготовлення вапна. 

Виконано параметричний розрахунок. Проведені розрахунки: кінематичні і 

міцнісні, які забезпечують працездатність і надійність конструкції.  

Результати виконаних розрахунків і звіт про проведену роботу зведені в 

пояснювальну записку, що також містить відомості про відповідність розробленої 

конструкції вимогам техніки безпеки і охорони праці. Розроблені креслення 

технологічної схеми, млина в цілому та його окремих вузлів у програмному 

середовищі «Компас 3D». 

 

  



Перелік науково-технічних досягнень 
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та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки» «Модернізація 
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