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В даній роботі пропонується розглянути варіант модернізованої конструкції 

маятникового млина з метою поліпшення якості помелу матеріалів, переважно м’яких, 

слабких і середньої міцності порід, та зниження енерговитрат. 

 

Маятникові млини набули широкого розповсюдження в гірничорудній, 

сільськогосподарській  галузях та виробництві будівельних матеріалів. 

Вони використовуються здебільшого для тонкого подрібнення сировинних матеріалів 

для подальшого використання в технологічних процесах . 

Існуючі базові конструкції маятникових млинів [1,2] мають такі недоліки, а саме: 

недостатню якість та тонину помелу, підвищені енерговитрати на здрібнення матеріалів. Такі 

недоліки можна усунути, застосувавши такий модернізований варіант конструкції [3], який 

зображено на рис.1. Такий млин складається з розмельної камери  1 у вигляді конусоподібної 

чаші, розподільчої тарелі 2, роликів 3, хрестовини 4, пальцеподібних скребків 5, вертикального 

вала 6, осей-маятників 7, розвантажувального патрубка 8, захисного кожуха 9, привода 10, 

корпуса 11, кришки 12. 

 

 
Рис 1 Схема маятникового млина модернізованого 

 

Матеріал подрібнюється між конусною поверхнею помольної камери 1 і роликами 3, які 

перекочуються по ній при обертанні хрестовини 4, закріпленої на вертикальному валу 6. При 

обертанні хрестовини ролики під дією відцентрових сил відхиляються на осях-маятниках 7 і 

притискаються до конусної поверхні помольної камери. Відбувається поступове подрібнення 

матеріалу в зазорі між верхнім конусом ролика  і поверхнею помольної камери , а потім  його 
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роздавлювання і стирання між нижнім конусом ролика і камерою. Скребки 5 очищують корпус 

камери від залипання продуктами помелу. Захисний кожух 9 , розташований між роликами, 

перешкоджає попаданню не розмеленого матеріалу в середину між роликами до дентральної 

осі. Розмелений матеріал під дією гравітаційних сил надходить в розвантажувальний 

патрубок 8. 

Така конструкція маятникового млина [3] відрізняється від подібних тим, що з метою 

поліпшення якості помелу матеріалів з підвищеною вологістю , вона оснащена 

пальцеподібними скребками , встановленими біля стінок розмельної камери з можливістю 

обертання навкруги її центральної осі , а ролики виконані у вигляді двох з’єднаних більшими 

основами конусів, нижній з яких дотикається до поверхні камери. 

Пропонований [3] маятниковий млин дозволяє забезпечити необхідну тонку фракцію 

помелу без попереднього підсушування матеріалу в межах 8-15% вологості, при порівняно 

низьких енергетичних витратах і високій якості помелу. 
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