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РЕФЕРАТ 

Дипломний проект освітньо - кваліфікаційного рівня «бакалавр» НТУУ 

«КПІ» – «Кульовий двокамерний млин з модернізацією міжкамерної 

перегородки» студента IV курсу кафедри ХПСМ, ІХФ Селюка Павла 

Володимировича. 

Дипломний проект складається зі вступу, __ розділів, висновків, __ 

рисунків, __ таблиць, додатків і креслень. Загальний обсяг роботи становить __ 

стор., текстової частини і 5 креслень формату А1. Об’єкт розробки – кульовий 

двокамерний млин. Мета виконання проекту – розробка і проектування млина 

для змелювання твердих матеріалів (згідно з технічним завданням) на основі 

існуючих промислових аналогів; здійснення модернізації міжкамерної 

перегородки. З урахуванням особливостей технологічного проекту проведено 

аналітичний літературно-патентний пошук можливостей покращення 

конструкції кульового двокамерного млина. 

На основі аналітичного огляду науково-технічної літератури, 

конструкторської та нормативної документації проектування і розробки 

кульового двокамерного млина, патентних досліджень, інженерно-технічних 

розрахунків, виконано: 

- вивчено конструкції і принципи роботи млинів характеристики і 

проаналізовано технічні параметри млинів, виявлені деякі недоліки; 

- виконані інженерні розрахунки, необхідні для розробки і проектування 

млина, згідно з технічним завданням; 

- на основі виконаних патентних досліджень модернізовано міжкамерну 

перегородку кульового двокамерного млина; 

КУЛЬОВИЙ ДВОКАМЕРНИЙ МЛИН, МІЖКАМЕРНА ПЕРЕГОРОДКА, 

БАРАБАН, ПОДРІБНЕННЯ,  СИПУЧІ МАТЕРІАЛИ.
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Дипломный проект образовательно - квалификационного уровня 

«бакалавр» НТУУ «КПИ» - «Шаровая двухкамерная мельница с модернизацией 

межкамерной перегородки» студента IV курса кафедры ХПСМ, ИХФ Селюка 

Павла Владимировича.. 

Дипломный проект состоит из введения, __ глав, заключения, __ 

рисунков, __ таблиц, приложений и чертежей. Общий объем работы составляет 

__  стр.,  текстовой  части и  5 чертежей  формата  А1. Объект разработки - 

шаровая двухкамерная мельница. Цель реализации проекта - разработка и 

проектирование мельницы для измельчения твердых материалов (согласно 

техническому заданию) на основании существующих промышленных аналогов; 

осуществления модернизации межкамерной перегородки. С учетом 

особенностей технологического проекта проведено аналитический литературно-

патентный поиск возможностей улучшения конструкции шаровой мельницы. 

На  основании  аналитического  обзора  научно-технической  литературы, 

конструкторской и нормативной документации проектирования и разработки 

шаровой двухкамерной мельницы, патентных исследований, инженерно-

технических расчетов, выполнено: 

- изучены конструкции и принципы работы шаровых мельниц, 

характеристики и проанализированы технические параметры мельниц, 

выявлены некоторые недостатки; 

- выполнены инженерные расчеты, необходимые для разработки и 

проектирования мельницы, согласно техническому заданию; 

- на основании выполненных патентных исследований модернизировано 

медкамерную перегородку шаровой мельницы. 

ШАРОВАЯ ДВУХКАМЕРНАЯ МЕЛЬНИЦА, МЕЖКАМЕРНАЯ 

ПЕРЕГОРОДКА, БАРАБАН, ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ, СЫПУЧИЕ МАТЕРИАЛЫ



THE ABSTRACT 

Diploma project educational - qualifying level "bachelor" NTUU "KPI" - " Ball 

mill modernization dispenser chamber walls " IV year student of department CPSM, 

ICF Pavel Seliuk. 

The degree project consists of an introduction, __ sections, conclusions, __ 

illustrations, __ tables, applications and drawings. The total amount of work is __ 

pages, sheets of body text and 5 format drawings А1. The object development – two-

chamber ball mill. The purpose of the project – development and design of ball mill 

for grinding hard materials (according to specification) from existing industrial 

analogues; modernization of chamber dividing wall.  Given the technological features 

of the project, the analytical literary patent search capabilities improve design ball mill. 

Based on an analytical review of scientific literature, design and documentation 

design and development of two-chamder ball mill, patent research, engineering 

calculations, done: 

- studied the structure and principles of ball mills, performance and technical 

parameters analyzed presses, found some flaws; 

- made engineering calculations required to develop and design ball mill, under 

terms of reference; 

- on the basis of the patent research modernized of chamber dividing wall of 

two-chamder ball mill; 

TWO-CHAMBER BALL MILL, CHAMBER DIVIDING WALL, DRUM, 

GRINDING, BULK MATERIALS.



ПЕРЕЛІК ПОЗНАЧЕНЬ 

Умовні позначення: 

x – концентрація, % ( мас.); 

σ –  поверхневий натяг; Н/м; 

h – висота, м; 

D, d –діаметр, м; 

с – прибавка до розрахункової товщини, м; 

G – масова витрата, кг/с; 

р – тиск, Па; 

t– температура, К; 

 – густина, кг/м3;

 – кінематичний коефіцієнт в’язкості, м2/с;

α – коефіцієнт тепловіддачі, Вт/(м2·K);

λ - коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м·K);

K – коефіцієнт теплопередачі, Вт/м2·K);

 – коефіцієнт прямого потоку розплаву;

 – коефіцієнт звортнього потоку розплаву;

n – частота обертів черв’яка;
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ВСТУП 

В даному дипломному проекті розглядається «кульовий 

двокамерний млин з модернізацією міжкамерної перегородки». Даний 

млин машини для подрібнення корисних копалин. 

Розглянувши базову конструкцію млина було виявлено кілька 

недоліків, які зменшували продуктивність лінії та якість готового виробу. 

З цього приводу було вирішено провести модернізацію машини. 

Модернізація дасть змогу підвищити продуктивність агрегату вцілому та 

отримати як економічний ефект по продуктивності машини, так і якість 

продукції. 

Метою проекту є підвищення продуктивності, якості виконання 

виробів, поліпшення їх експлуатаційних властивостей та 

довговічності,здійснення параметричних, теплових та розрахунків на 

міцність основних вузлів кульового двокамерного млина, технічний вибір 

модернізації, що підтверджують працездатність конструкції, а також 

виконання графічної частини, яка включає необхідні етапи проектування: 

загальний вигляд млина, його вузлів. 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

ЛС21.051112.000-40ПЗ 



ДОДАТОК Г. Таблиця розглянутих патентів. 

№ Предмет 

пошуку 

Дерфава пошуку. Класиф. 

Індекс МПК 

Сутність заявленного технологічного 

рішення і мета його створення 
1 Міжкамерна 

перегородка для 

кульових млинів 

Авторське свідотство СССР № 42 

В02С 17/18 1970 р. 

В. В. Монтвила 

Ціль винаходу – збільшення ефективності 

процесу подрібнювання. Завдяки викиду 

матеріалу з перегородки по всьому перетину 

млина збільшується інтенсивність виносу 

подрібненого матеріалу аспіруючим повітрям 

– завдяки чому збільшується інтенсивність

подрібнювання матеріалу.

2 Міжкамерна 

перегородка для 

кульових млинів 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
B02C 17/18 (2006.01) 2008 р. 

Гуськов Владимир Николаевич 

(RU),Иванов Вячеслав Иванович 

(RU),Кузина Зоя Павловна 

(RU),Битаров Мираби 

Александрович (RU),Должиков 

Александр Васильевич (RU) 

Двокамерний млин, що містить міжкамерну 

перегородку, виконану з секторів зі щілинами, 

що відрізняється тим, що щілини виконані 

шириною S, яка дорівнює 1,01-1,05 

максимального діаметра кулі, що 

завантажується в другу по ходу руху матеріалу 

в камері. 

3 Кульовий млин 

замкнутого циклу 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
бюл. № 9. B02C 17/06 (2006.01) 

2006 р. 

Шарапов Рашид Ризаевич, Ханин 

Сергей Иванович, Гунько Игорь 

Иванович. 

Недолік цього млина в тому, що мелюче 

середовище з матеріалом, що знаходиться під 

час роботи млина в повітрі являється 

перешкодою для проходження крупки з 

повітрям в ту область млина. 

4 Двокамерний 

млин 

Україна Бюл.№ 16  

B02C 17/06 (2006.01) 2015 р. 

Петров Андрій Геннадійович 

(UA), 

Токарев Олександр Олексійович 

(UA),Кисельов Олександр 

Григорович (UA),Цибулько 

Анатолій Євгенійович 

(UA),Козлов Павло Миколайович 

(UA),Чижик Володимир 

Васильович (UA) 

Двокамерний млин відрізняється тим, що 

камера грубого помелу виконана 

сфероподібною, при цьому ліфтери в 

центральній її частині встановлені паралельно 

осі обертання корпуса, а на периферійній 

ділянці з боку завантажувальної цапфи - під 

кутом до зазначеної осі, один кінець яких 

з'єднаний з ліфтерами в центральній частині, а 

інший зміщений убік обертання корпуса. За 

рахунок відмітних ознак корисної моделі 

досягається зменшення моменту інерції 

корпуса млина при збереженні рівня 

продуктивності, що забезпечує підвищення 

енергоефективності роботи млина. 

5 Млин РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

RU 2228219. Бюл. № 4 

МПК      B02C17/06  2002 р. 

Головинова В.П., 

Конарев Н.М., 

Никурашин В.В., 

Нырцов В.В. 

Млин містить горизонтально встановлений з 

можливістю обертання футерований барабан з 

кулями, розділений перегородками і 

спирається на підшипники, завантажувальний 

горловину і розвантажувальну камеру, 

причому перегородки виконані з прутків зі 

щілинами по всій робочій поверхні, а 

футерування - з плит, гребені яких спрямовані 

назустріч потоку розмелюється для 

рівномірного його розподілу по корпусу 

барабана, вікна в розвантажувальної камері 

виконані в два ряди в шаховому порядку, при 

цьому завантажувальний горловина має 

конусну втулку з гвинтовими ребрами для 

подачі матеріалу і повернення куль і 

розмеленого матеріалу в млин. Винахід 

дозволяє спростити конструкцію млина та 

підвищити ефективність виходу матеріалу. 

6 Вібраційний 
кульовий млин 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

RU 2413577  

B02C 19/16 (2006.01) 

B02C 17/14 (2006.01), 2009 р. 

Завданням винаходу є підвищення 

ефективності отримання сухих 

порошків з вузьким діапазоном дисперсності, 

підвищенням швидкості видалення вологи за 

рахунок виключення суцільний рідкого 
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Дубкова Наиля Зуфаровна (RU), 

Галиакберов Зуфар Каримович 

(RU), 

Тухбиева Эльвира Хамитовна 

(RU), 

Николаев Андрей Николаевич 

(RU), 

Шарафутдинов Валерий 

Фахруллович (RU) 

середовища з наступних секцій, зосередивши її 

тільки в I секції барабана.  

7 Шаров 
барабанного 
млина З 
класифікуються 
розвантажувальні 
ПРИСТРОЄМ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

RU 2498856 

B02C 17/06 (2006.01), 2012 р.  

Ханина Ольга Сергеевна (RU), 

Ханин Дмитрий Сергеевич (RU), 

Ханин Сергей Иванович (RU) 

Недоліком міжкамерної перегородки є те, що 
нахил перфорованих лопатей до поздовжньої 
осі корпусу трубної млини призведе до 
переміщення класифікованого матеріалу в бік 
нахилу поверхні і до його концентрації на 
частини перфорованої поверхні, що викличе 
зниження ефективності класифікації матеріалу. 
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Висновок з розділу 

Зі зібранного матеріалу про можливі модернізації міжкамерної 

перегородки кульового двокамерного млина можна зробити висновок, що 

найбільш доречніше буде використати рішення, які наведені в [9], та [10]. 

Завдяки використанню рішення [10] досягається поліпшення 

експлуатаційних характеристик машини, особливо за рахунок підвищення 

надійності, внаслідок розвантаження найбільш навантаженої в традиційних 

конструкціях кульових млинів в барабані осьових зусиль та обертових 

моментів. У такий спосіб можна модернізувати значну кількість типорозмірів 

кульових двокамерних млинів для переробки гірських порід. 

В обраному патенті [9] двокамерний барабанний млин містить 

установлений на підшипникових опорах і з'єднаний із завантажувальною і 

розвантажувальною цапфами корпус, що виконаний з циліндричними і конічними 

ділянками і розділений на камери грубого і тонкого помелу міжкамерною 

перегородкою з центральним отвором. Частина камери грубого помелу, яка 

розташована з боку завантажувальної цапфи, виконана циліндричною, а інша її 

частина, що примикає до міжкамерної перегородки, - конічною, при цьому 

міжкамерна перегородка оснащена конічним відбивачем і з'єднаними з ним 

елеваторами, що виконані у вигляді жолобів. 

Як видно з опису конструкції і роботи двокамерного барабанного млина за 

рахунок відмітних ознак корисної моделі досягається попередня класифікація 

подрібнюваного матеріалу у камері грубого помелу і прискорене переміщення 

дрібних фракцій матеріалу з цієї камери в камеру тонкого помелу. Це забезпечує 

підвищення продуктивності млина і знижує енерговитрати в процесі 

здрібнювання матеріалу. 
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ВИСНОВОК 

Виходячи  з  результатів  отриманих  параметричних,  кінематичних та 

теплових розрахунків, розрахунків на міцність та розрахунків, що підтверджують 

працездатність та надійність. Можемо зробити висновок, що даний кульовий 

млин задовольняє технічні вимоги і має досить надійну конструкцію вузлів і 

деталей. 
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ВИСНОВОК 

В цьому розділі було розроблено технологічний процес виготовлення 

напівмуфти кульового двокамерного млина, розроблено: маршутну карту, карту 

ескізів і операційну карту для обробки заготовки; спроектувано пристосування 

для виконання однієї з виконуваних операцій над заготовкою; описано 

конструкцію і принцип роботи пристосування; розраховано сили закріплення. 
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Загальний висновок 

Метою дипломної роботи було проведено модернізацію міжкамерної 

перегородки кульового двокамерного млина. Для цього були проведені наступні 

етапи роботи: 

-Детальне ознайомлення з базовою конструкцією млина.

-виконано ознайомлення з діючим законодавством, існуючими нормами та

стандартами, які стосуються охорони праці. На основі цього було проведено 

аналіз шкідливих факторів, таких як: електробезпека, повітря робочої зони, шум і 

освітлення. І отримані результати аналізу вказують, що вони відповідають 

нормативним документам.

-Літературно-патентний огляд. В результаті запропонованої модернізації

здійснються переваги, а саме - за рахунок відмітних ознак корисної моделі 

досягається попередня класифікація подрібнюваного матеріалу у камері грубого 

помелу і прискорене переміщення дрібних фракцій матеріалу з цієї камери в 

камеру тонкого помелу. Це забезпечує підвищення продуктивності млина і 

знижує енерговитрати в процесі здрібнювання матеріалу. 

Отже розроблена машина є повністю працездатною і більш вигідною для 

її використання. Вдосконалена конструкція дозволяє завдяки використанню 

модернізації досягти поліпшення експлуатаційних характеристик машини, 

особливо за рахунок підвищення надійності, внаслідок розвантаження найбільш 

навантаженої в традиційних конструкціях кульових млинів барабану. 
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