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Реферат 

 

Бакалаврський дипломний проект на тему «Млин трубний з 

модернізацією футеровки» містить 145 сторінок текстової документації, 70 

рисунків, 25 таблиць, 37 джерел інформації та 8 креслень формату А1. 

Об’єкт розробки – трубний млин 4,610 м.  

Мета – модернізація футеровки млина для підвищення її зносостійкості та 

довговічності. 

З метою модернізації роботи млина, було проведено літературно-

патентний пошук, згідно з яким було обрано патент №2 284 861, суть якого 

полягає у заміні традиційної металевої футеровки на полімерну. Згідно 

проведених розрахунків у середовищі ANSYS ця модернізація дає змогу 

зменшити величину деформації корпусу та збільшити запас міцності млина. 

Окрім цього завдяки еластичним властивостям футерувальних плит 

збільшується їх термін експоуатації. 

Виконано кінематичні та параметричні розрахунки трубного млина і 

розрахунки на міцність окремих його елементів. Розроблено креслення 

загального вигляду та окремих вузлів трубного млина. Розроблено правила з 

техніки безпеки на виробництві.  

Розроблену конструкцію трубного млина можна використовувати для 

подрібнення клінкеру для виробництва цементу. 

      

 

Ключові слова: ТРУБНИЙ МЛИН, ANSYS, ФУТЕРОВКА, ЛІФТЕР, 

КЛІНКЕР, ПОДРІБНЕННЯ. 

 

 

 

 

 



 

The abstract 

        

The bachelor's thesis project on "Pipe mill with modernization of the lining" contains 

145 pages of text documentation, 70 figures, 25 tables, 37 sources of information and 

8 drawings in A1 format. 

The object of development is a pipe mill 4.6 10 m. 

The goal is to modernize the lining of the mill to increase its durability and longevity. 

In order to modernize the operation of the mill, a literature-patent search was 

conducted, according to which the patent №2 284 861 was chosen, the essence of 

which is to replace the traditional metal lining with a polymer one. According to the 

calculations performed in the ANSYS environment, this modernization makes it 

possible to reduce the amount of deformation of the housing and increase the margin 

of safety of the mill. In addition, due to the elastic properties of the lining plates, their 

service life increases. 

Kinematic and parametric calculations of the tube mill and calculations for the 

strength of its individual elements are performed. Drawings of the general look and 

separate knots of a pipe mill are developed. Rules on safety at work are developed. 

The developed design of the tube mill can be used for grinding clinker for cement 

production. 

      

 

 

 

Key words: PIPE MILL, ANSYS, LINING, LIFTER, CLINKER, CRUSHING. 

 

 

 



 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, 

СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 

 

Умовні позначення: 

D – зовнішній діаметр барабана, м; 

цD – діаметр цапфи, м; 

0D – внутрішній діаметр барабану, м; 

E – модуль пружності, Па;  

g  – прискорення вільного падіння, м/с2; 

L– довжина камери, м; 

0L  – довжина барабану, м: 

молm   – маса молольних тіл, т;  

нM –  максимальний згинальний момент, Н∙м; 

n – частота обертання барабана, об./хв;  

N – потужність електродвигуна, кВт;  

P – відцентрова сила інерції маси завантаження, МН; 

V – об’єм камер, м3;  

– продуктивність млина, т/год; 

  – коефіцієнт порожнистості завантаження; 

–  об’ємна маса, кг/м3; 

мол  – об’ємна маса молольних тіл, кг/м3; 

  –  границя міцності на стиснення, МПа; 

зг – напруження вигину цапфи, МПа. 

 

Скорочення:  

ІХФ – інженерно-хімічний факультет;  

НДС – напружено-деформований стан. 
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Вступ 

     Трубні млини почали використовувати для виробництва цементного 

клінкера з 1885 г. Перші часи, трубні млини повільно впроваджувалася в 

цементну промисловість із-за великих (до 3500 ккал/кг) втрат тепла на випал, 

сам процес помолу, та значні витрати на ремонт футеровки. Проте згодом 

обертові печі отримали широке розповсюдження, тому що їхнє 

обслуговування вимагало невеликої кількості робітників. 

Процессом зменшення розміру матетріалу що дробиться під механічним 

впливом-називають подрібненням - це використовується в різних 

технологічних процесах на хімічному, гірському, харчовому будівельному 

виробництві тощо [1].  

Характер впливу сил що руйнують матеріал ділять на подрібнення, злам, 

роздавлювання, розколювання та удар. Всі вище перелічені види силового 

впливу під час подрібнення проявляються одночасно, проте перевага впливу 

в процесі розмелювання матеріалу залежить від конструкції млина [1,2]. 

За допомогою удару та стирання виконують процес подрібнення. 

Подрібнення може здійснюватися сухим способом з пневматичним 

транспортуванням матеріалу і мокрим способом, при цьому спосіб 

екологічно більш досконалий і більш продуктивний. Застосування мокрого 

подрібнення виконують тільки у випадках контакту подрібнюваного 

матеріалу з водою [1]. 

Темою даного дипломного проекту є кульового млин, котрий входить 

до складу лінії з виробництва цементу сухим способом. 

          Трубні млини широко використовують для грубого, середнього, 

тонкого помелу матеріалу, котрий використовують на виробництві. 

Принцип дії кульових млинів полягає в подрібненні матеріалу ударом і 

частковим стиранням вільно падаючих тіл, а саме стрижнів або куль, під час 

процесу помолу, які знаходяться в барабані. 



 

 
3 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

 ЛП72.111116.01-70ПЗ 

 

Кульові млини бувають різноманітних конструкцій: з коротким і 

довгим барабаном, без перегородок і з перегородками, з різними типами 

мелючих тіл [3,5]. Кульові млини можна класифікувати за такими основними 

характеристиками: 

   - за конструкцією барабана і наявністю перегородок поділяються на 

конічні, циліндричні, короткі і довгі, з внутрішніми перегородками і без них 

(одно і багатокамерні); 

   - за способом роботи: періодичної дії, безперервної дії - з 

периферичним розвантаженням і з розвантаженням через порожнисту цапфу; 

   - за родом футерівки і характером мелючих тіл: неметалевою 

футеровкою і неметалевими (або металевими) мелючими тілами, з металевою 

футеровкою і металевими мелючими тілами - кулями, короткими циліндрами 

або стрижнями; 

   -  за родом приводу: з шестерним приводом, з центральним приводом. 

Млини можуть працювати у відкритому чи замкнутому циклі. Останні 

більш сучасні, ефективні та перспективні [7]. 

У млинах можна подрібнювати матеріал як сухим, так і мокрим 

способом.  

Перевага кульових млинів: отримання високої і постійної тонкості 

помелу і регулювання її; перемішування матеріалу під час помолу; простота 

конструкції, надійність під час експлуатації; можливість подрібнення порід 

різної твердості [7].     

Недоліки: велика витрата електроенергії; великі габаритні розміри та 

маса; великий пусковий момент; сильний шум та великі вібрації під час 

експлуатації [7]. 
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1. Призначення та галузь застосування трубного млина. 

Барабанні млини широко застосовуються в багатотоннажних 

виробництвах для  подрібнення гірничо-хімічної сировини і різних хімічних 

продуктів. В цих агрегатах матеріал подрібнюється усередині порожнього 

футерованого барабану, в який поміщені тіла, що мелють, (кулі, стрижні). 

При обертанні барабану з відповідним крутним моментом мелючі тіла  і 

матеріал (далі «завантаження») спочатку рухаються по круговій траєкторії, 

піднімаються на деяку висоту, а потім, відриваючись від стінки, падають по 

параболі [13]. 

Матеріал подрібнюється під впливом удару, а також роздавлювання і 

стирання при перекочуванні мелючих тіл. Збільшуючи час перебування 

матеріалу в подрібнювачі, можна отримати дуже високу ступінь подрібнення, 

однак при цьому збільшуються енергетичні затрати [7]. 

Типорозмір барабанного подрібнювача визначається внутрішнім 

діаметром D барабану і довжиною L його циліндричної частини. 

Барабанні млини поділяють: 

За режимом роботи розрізняють барабанні подрібнювачі періодичної 

(Рисунок 1, а) і безперервної дії (Рисунок 1, б-д), а по способу подрібнення – 

машини сухого і мокрого подрібнення. 

За способу завантаження і розвантаження матеріалу — із 

завантаженням і розвантаженням через люк (Рисунок 1, а), із завантаженням і 

розвантаженням через пустотілі цапфи (Рисунок 1, б, д), із завантаженням 

через цапфу і розвантаженням крізь стінки барабана (Рисунок 1,в). 

Барабан млина приводиться в обертання через зубчатий вінець 

(Рисунок 1, е) або через центральну цапфу (Рисунок 1, ж). 

Енергоємність процесу подрібнення велика. Однак на подрібнення 

матеріалів витрачається лише частина енергії, споживаної помольною 

машиною. Значна частина її губиться у вигляді тепла, звуку, а також на 
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зношування робочих органів і т.д. З огляду на те, що тонкому 

подрібненню піддаються великі маси матеріалів, стає очевидним економічне 

значення удосконалювання цього процесу й устаткування [7]. 

Барабанні млини можуть працювати у відкритому або замкнутому 

циклі. В останньому випадку виведений із млина матеріал, піддається 

сортуванню (сепарації) і великі частки повертаються в млин на домол. При 

такій схемі роботи матеріал, подрібнений до необхідного розміру часток, 

безупинно віддаляється з млина, що підвищує ефективність її роботи. 

 

Рисунок 1.1. Основні схеми барабанних млинів 
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2.Технологічна схема 

Технологічна лінія зображена на креслені ЛП72.101115.000-70 ТС 

При сухому способі виробництва вихідна сировина (вапняк, крейда, мергель) 

доставляють до приймальних бункерів 1 сировинного відділення і далі з 

бункерів живильником 2 подають в дробарку 3. Роздрібнений матеріал 

конвеєром 4 направляється в витратні бункера 5, звідки при необхідності - на 

помел в млин 6. Помел матеріалу проводять з одночасним підсушуванням до 

вологості не вище 2%. Далі матеріал подають на сортування в сепаратор 7: 

тонку фракцію кінцевого продукту направляють на силоси 8; грубу - в млин 

на домелювання. Помольне відділення обладнують пиловловлюючими 

пристроями. Глину, просушену в окремих сушильних барабанах, також 

подають в млин 6. 

У процесі помелу і транспортування в силоси готову сировину, яку 

називають сировинним борошном або сировинною сумішшю, перемішують. 

Для поліпшення перемішування іноді застосовують механічні змішувачі 

(гомогенізатори), які встановлюють перед сировинними силосами. З силосів 

сировинну суміш подають в циклонні теплообмінники 9, де відбувається її 

нагрів відходять від обертових печей газами до температури 700 ÷ 800 ° С. З 

циклонних теплообмінників сировинна суміш направляється в обертову піч 

10, де в результаті теплофізичних процесів суміш перетворюється в 

цементний клінкер. Охолодження вивантаженого  з печі клінкеру 

відбувається в холодильник 11, після чого клінкер конвеєром 12 

направляється на склад 13. Гіпс та інші добавки знаходяться на складі 14. 

Спільний помел клінкеру і добавок проводиться в млині 15. Цемент від 

млина 15 подається в силосний склад 16. Цемент вантажать навалом в вагони 

або упаковують в мішки в пристроях 17. Пилоосаджувальні пристрої 18 і 19 

(циклони, електрофільтри і т.п.) призначені для уловлювання пилу, що йде з 

печі разом з газами, і для очищення повітря в приміщеннях і повернення її в 

піч . 
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1 - прийомні бункера; 2 - живильник; 3 - дробарка; 4 - конвеєр; 5 - витратні 

бункера; 6 – трубний млин; 7 - сепаратор; 8 - силоси; 9 - циклонні 

теплообмінники; 10 - обертова піч; 11 - холодильник; 12 - конвеєр; 13 - склад 

клінкеру; 14 - склад добавок; 15 - трубний млин; 16 - силосний склад; 17 - 

пакувальний пристрій; 18, 19 - пилоосаджувальні пристрої 

Рисунок 2.1-Технологічна схема 
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3.Технічна характеристика млина 

1. Продуктивність  при вологості матеріалу 

6%,розмірами  кусків  до  25  мм, 

розмелювальна здатність 60 кг/(кВт год), 

тонкості помелу 15 %, остатку  на ситі із сітки  

008К  ГОСТ  3584-73,  вологості  готового  

продукту до 1 % : 

а) розрахункова, т/год 

б) гарантійна, т/год 

 

 

 

 

 

 

 

175 

160 

2.  

Температура газів, поступаючих в млин,  0С 

 

300-350 

3. Розміри барабану млина: 

-  внутрішній діаметр, мм 

-  довжина, мм 

 

 

4600 

10000 

4. Підшипники цапфові : 

- діаметр, мм 

- тип змазки, 

 

 

2360 

рідка 

циркуляційна 

 

5. Частота обертання млина: 

- при роботі на головному приводі, об/хв 

- при роботі на допоміжному приводі, об/хв 

 

 

15-0.006 

0.178 

 

6. Електродвигун головного приводу : 

- потужність встановлена, кВт 

- частота обертання ротора, об/хв 

 

 

3150 

500 
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7. Загрузка мелючих тіл, т не більше 160 

 

8. Маса млина загальна, т 

в тому числі : 

- млин, т 

- привід, змазка, т 

- електропривід і електроапаратура, т 

 

460 

 

295 

87 

88 
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4. Опис конструкції, її основних частин та принципу дії 

Опис конструкції. Згідно креслення ЛП72.101113.006-70 ВЗ. 

Цей трубний млин застосовується для розмелення клінкеру, для сухого 

способу виготовлення цементу. Основними частинами млина є сам барабан, 

його завантажувальна 11 і розвантажувальні частини 3, а також два приводи: 

головний та допоміжний. Завантажувальна частина це трубний шнек в який 

надходить матеріал і при обертанні трубного млина 7 лопаті трубного шнеку 

перемелюють матеріал по всій довжині трубного млина [7]. 

Корпус даного млина складається з корпусу 6 і броне-футерівки 5, яка 

захищає корпус з внутрішньої сторони. У середині барабана знаходяться  тіла 

що подрібнюють матеріал у середині барабану. Розвантажувальна частина 

млина має трубний шнек, як і завантажувальна частина, вона має сита через 

які подрібнений клінкер надходить на вантажник [7]. 

Головний привід призначений для роботи трубного млина в звичайному 

режимі, він складається з наступних частин: циліндричного редуктора, 

перемичних з’єднань , муфти обгону, допоміжного приводу і еластичної 

муфти [7]. 

Для підключення допоміжного приводу та відключення його для роботи на 

основному приводі передбачено проміжне з'єднання 

Допоміжний привід призначений для ремонтних цілей, він складається: з 

редуктора РМ-500 [7] ; циліндричного триступінчатого редуктора; зубчастої 

муфти, що з'єднує вали редукторів пружної муфти, що з'єднує вал редуктора        

РМ-500 з електродвигуном; гальма ТКТГ-300, насадженого на пружну 

муфту. Редуктор РМ-500 з двигуном, пружна і зубчасті муфти змонтовані на 

загальній рамі. Еластична муфта з'єднує вали головного двигуна і редуктора 

ЦГЗ-240. Допоміжний двигун має потужність 55 кВт, n = 985 об / хв. 

Передаточне відношення головного приводу: 5336,48 [10]. 

Принцип роботи. Помолений клінкер з хранилищь  через дозатори 12 

по похилому транспортеру потрапляє до прийомка, а потім в трубний шнек, 

що знаходиться цапфі завантажувальної кришки барабану млина. При 

обертанні трубного млина лопаті трубного шнека переміщують матеріал 

вздовж барабану, де він подрібнюється за допомогою мелючих тілами [12].  

Матеріал що подрібнюється переміщується по довжині трубного млина 

завдяки підпору з бункерів матеріала, який витісняє подрібнений клінкер до 
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розвантажувальної частини млина [7]. Для виникнення достатнього рівню 

надходжуючого рівень матеріалу в завантажувальній частині має бути вищий 

ніж в розвантажувальній. Задля цього внутрішній діаметр цапфи зі сторони 

розвантажувальної частини трохи більший, за діаметр завантажувальної 

цапфи [12]. 

Подрібнений клінкер після виходу з трубного млина направляється  до 

хранилищь готової продукції, після чого конвеєрами направляється на 

наступні стадії обробки [12]. 

 

Рисунок 3.1  Конструкція трубного млина. 
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5. Літературно-патентний огляд 

Проектований трубний млин відноситься до агрегатів котрі 

використовуються подрібнення різних матеріалів, і може бути використаний 

в промисловості будівельних матеріалів в будівельній промисловості, 

борошна, в енергетичній промисловості при помолі вугілля, а також у 

гірничорудній і хімічній промисловостях при подрібненні матеріалів [4]. 

 В цих машинах, які відносяться до групи тихохідних подрібнювачів 

барабанного типу, помел матеріалу відбувається всередині футерованого 

барабана  мелючими тілами, які знаходяться у ньому – кулями [7]. 

 При обертанні трубного млина з розрахованную кутовою швидкістю 

мелючі тіла, починають рухатися разом з корпусом барабана, підіймаються 

на деяку висоту і потім падають на шматки матеріалу, які лежать на поверхні 

футеровці. Клінкер дробиться під впливом удару, а також розчавлюванням і 

при перекочуванні  тіл що мелють. Збільшуючи час перебування матеріалу в 

середні млина , можна отримати досить високий ступінь здрібнювання, але 

при цьому різко зростають енергетичні витрати на дроблення [10].  

Приведені конструкції кульових млинів мають один із суттєвих 

недоліків, який полягає в надто швидкому зношенні футеровки. Цей процес 

істотно впливає на експлуатаційних характеристиках млина, а саме на 

міжремонтних циклах. При цьому міжремонтні цикли зменшуються, витрати 

на ремонт зростають [7].  

З метою мінімізації міжремонтних циклів та збільшення зносостійкості 

та довговічності внутрішньої футеровки млина було розглянуто наступні 

варіанти модернізації футеровки, які ґрунтуються на існуючих патентах.  

В патенті  №2 284 861 (МПК B02C17/06, 2005р.) розглянуто задачу 

підвищення зносостійкості  футеровки млинів яка вирішується шляхом 

встановлення всередині барабана металевих ліфтерів і пружнодеформованих 

футерувальних елементів [14].   
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В патенті №2 575 114 (МПК F27D1/00, 2006р.) було поставлено за мету 

зменшення зносостійкості та довговічності футеровки шляхом заміни її 

металевої частини еластичними елементами на каучуковій основі з твердими 

включеннями [15]. 

 В патенті №120375 (МПК B02C17/00, 2011р.) розглянуто задачу 

підвищення надійності і ефективності роботи футеровки, встановлюючи в 

корпус барабана еластичні плити переважно з гуми, з повздовжніми бічними 

поглибленнями, куди встановлюються ліфтери у вигляді брусів з еластичного 

матеріалу [16]. 

В патенті  №2 173 580 (МПК B02C17/22, 1999р.) розглянуто задачу 

розширення галузі використання футеровки барабанного млина з пружного 

матеріалу для млинів з міжкамерною перетинкою, збільшення 

продуктивності та терміну служби млинів [17]. 

В патенті  №181 334 (МПК B02C 17/00, 2018р) було поставлено за мету 

підвищення ефективності процесу  помолу матеріалу що завантажується, 

шляхом утворення в металевій футеровці повздовжніх увігнутих пазів  з 

радіусом більшим ніж мелючих тіл [18]. 

В патенті № 2 729 985 (МПК B02C 17/22, 2019р.) було поставлено 

задачу створення конструкції футеровки корпусу кульового млина у вигляді 

збірної облицювання  внутрішньої поверхні зносостійкими  броньовими 

елементами. Досягається за рахунок встановлення в якості броньових 

елементів застосовані відрізки прокатних профілів з рессорно-пружинної 

сталі, укладені вздовж утворюючих внутрішньої циліндричної поверхні 

корпусу млина [19]. 

В патенті № 1 279 113 (МПК B02C 17/22, 1997р.) було поставлено за 

мету збільшення терміну служби футеровки і підвищення якості 

подрібнення. У млин встановлюється бронеплити з ступінчастим профілем  з 

взаємно перпендикулярними площинами ступенів, а іх  бічні площини 

нахилені до радіусу, проведеного з центра млина до середини плити на кут 

35-400 [20]. 
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В патенті №179 532 (МПК B02C 17/22, 2018р.) було поставлено за мету 

підвищення ефективності процесу подрібнення за рахунок зниження 

величини малорухливого ядра. Це досягається за рахунок встановлення 

ступінчастої футеровки у вигляді чергующихся гладких плит і плит з 

виступами, закріплених на корпусі [21]. 

 В патенті № 2203136 (МПК B02C17/00, 2003р.) розглянуто задачу 

підвищення міцності корпусу барабану та покращення процесу помолу 

матеріалу, а також регулювання температурного процесу між барабаном та 

навколишнім середовищем. Відрізняється встановленими на корпусі млина 

через деякий інтервал ребра та ободи [22]. 

 В патенті № 202 951 (МПК B02C 17/22, 2021р.) за задачу взято 

забезпечення розподілу матеріалу, що подрібнюється в млині матеріалу по 

крупності при одночасному захопленні і надійному утриманні певними 

ліфтерами шматків певної крупності. Такі вимоги досягаються за рахунок, 

встановленою футеровки зі складною геометрією котра включає набір 

каблуків різної висоти [23]. 

  В патенті № 191 600 (МПК B02C 17/00, 2019р.) за мету поставлено 

підвищення ефективності процесу подрібнення за рахунок раціонального 

розподілу тіл, що мелють по кінетичним характеристикам уздовж всього 

млина. До внутрішнього діаметру барабану трубного млина встановлюють 

футеровку котра складеться з чергуючих ліфтерів і проміжних плит, котрі 

закріплені на внутрішній поверхні млина [24].  

 В патенті № 2 648 711 (МПК B02C 17/22, 2017р.) за задачу взято 

підвищення зносостійкості футеровки трубних млинів. До барабану 

встановлюється футеровка з повздовжніми поглибленнями котрі розташовані 

перпендикулярно руху потоку [25]. 

 В патенті № 173 066 (МПК B02C 17/22, 2017р.) за мету поставлено 

підвищення терміну служби футеровки трубного млина. Досягається шляхом 

встановлення футеровки з хвилевою робочою поверхнею з проточними 

пазами на робочій поверхні для заклинювання технологічних шарів [26]. 
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В патенті №1404109 (МПК B02C 17/06, 1988р.) розглянуто задачу 

підвищення ефективності процесу дроблення та підвищення якості готової 

продукції. Досягається за рахунок встановлення на барабан трубного млина 

еліпсних елементів, які розділяють корпус барабана на сектори, кожен з 

еліпсів нахилений до лінії відкосу мелючих тіл [27]. 

В патенті № 160 708 (МПК B02C 17/22, 2015р.) розглянуто задачу 

продовження зносостійкості футеровки млина, та підвищення процесу 

помолу. Автори пропонують вирішення задачі за рахунок встановлення 

футеровки зі складною геометрією, котра полягає у хвилях в шаховому 

порядку виконані конусно-сферичні каблучки у вигляді усічених конусів з 

кутом при вершині 78-800 С [28]. 

В патенті № 2 565 729 (МПК  B02C 17/22, 2012р.) за мету поставлено 

створення кульового млина з системою захисту від зносу, яка є економічною, 

легко замінної і має мінімально можливу вагу при високій зносостійкості і 

максимальної корозійної стійкості. Це досягається за рахунок додавання 

елемента захисту від зносу, що розміщується на внутрішню стінку ємності за 

допомогою кріпильної системи [29]. 

 В патенті № 2 486 959 (МПК B02C 17/22, 2012р.) була розглянута 

задача підвищенні терміну служби футеровки, виготовленої з еластичного 

матеріалу, встановлюючи до корпусу барабана повздовжніх ліфтерів і 

прилеглих до них плит, виготовлених з еластичного матеріалу у вигляді 

поліуретанового еластомеру або гуми [30]. 

 В патенті №2279923 (МПК B02C 17/06, 2006р.) за мето поставлено 

підвищення ефективності процесу подрібнення. На корпус барабану 

встановлюється нерухомі паралельно одні на одній еліпсних сегментів, які 

нахилені до осі корпуса млина і зачинені з протилежних кінців [31]. 

В результаті літературно-патентного дослідження та виходячи з мети 

дипломного проекту було обрано наступний варіант удосконалення, який 

полягає в тому що в повздовжньому перерізі барабана встановлюються 
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ліфтери (рис.4.1), задля кращого перекочування мелючих тіл та 

інтенсифікації процесу подрібнення. 

 

Рисунок 4.1- Конструкція ліфтерів трубного млина 

1-корпус, 2-ліфтер, 3-сферична головка, 4-штифт. 

Окрім цього встановлюються замість металевих броневих плит, плити з 

еластичного полімерного матеріалу. Це дасть змогу подовжити 

міжремонтний цикл роботи млина (рис.4.2)  

 

 

Рисунок 4.2- Конструкція футеровочних плит 
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6. Охорона праці 

Охорона праці містить у собі проблеми безпеки праці, пересторога 

травматизму і професійних захворювань; пожеж і вибухів на виробництві; 

питання правової охорони праці [7]. 

Відповідно до закону про охорону праці України на нові машини, 

механізми, устаткування треба розробити нешкідливі і безпечні обставини їх 

експлуатації обслуговуючим персоналом, треба оформити сертифікат на 

безпечну експлуатацію, згідно з встановленими зразками [7]. 

Технічне завдання дипломного проектування передбачає обчислення і 

проектування трубного млина  для подрібнення клінкеру. Установку 

параметрів технологічного процесу і нагляд здійснює оператор. Пульт 

оператора знаходиться в виробничому цеху на відстані 3м від млина, площа 

цеху S=700 м2, об’єм V=5600 м2. 

6.1. Виявлення і аналіз шкідливих і небезпечних факторів 

Автоматизована схема призначена для подрібнення клінкеру у 

відритому циклі. 

Шкідливими і небезпечними виробничими факторами при роботі і 

обслуговуванні машини являються: 

- повітря робочої зони; 

- ураження електричним струмом; 

- рухомі та обертаючі частини обладнання; 

- виробничий шум; 

- пожежна безпека; 

- промислове освітлення; 
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6.2. Повітря робочої зони 

Процес подрібнення в  трубному млині відбувається при температурах 

котрі сягають до 300°С, але за рахунок шару азбесту максимальна 

температура на робочих поверхнях не перевищує 60°С. Вузли лінії 

піддаються водяному охолодженню завдяки чому їх температура не 

перевищує допустимої. Параметри температури, відносної вологості і 

швидкості руху повітря в робочій зоні зводимо в таблицю 1.1. 

Таблиця 1.1. 

Період року 

Категорія роботи – легка Iа 

Температура, °С 
Відносна вологість, 

% 

Швидкість руху 

повітря, м/с 

Фактична Фактична Фактична 

Холодний 

або 

перехідний 

25÷28 60 ÷ 50 0,2 

Теплий 27 ÷ 30 60 ÷ 40 0,2 

 

Фактичні параметри умов відповідають нормам і забезпечуються 

наступними заходами: 

- в холодну пору року підігрів приміщення батареями з теплоносіями 

води, яка нагріта до температури 50÷60°С; 

- в теплу пору року – вентиляцією через верхні отвори. 

Робота оператора по обслуговуванню лінії відноситься до категорії 

легких фізичних робіт. Енерговитрати людини в цеху досягають 150 ккал/г 

(172 Дж/с ) по ДСН 3.3.6.042-99. 

Під час роботи млина відбувається виділення токсичних речовин - 

парів, пилу з відкритих ємностей шляхом виходу пилу через нещільність 

технологічного обладнання [7]. Для видалення шкідливих компонентів (для 

цементу ГДК–6 мг/м3) встановлена місцева вентиляція, в цеху встановлена 
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крім це загальнообмінна вентиляція. Тому фактична концентрація цементу    

2–3 мг/м3. 

6.3. Електробезпека 

Виробнича кімната, у якому встановлена точка управління трубним 

млином, відповідно до діючих правил (ПУЕ) відноситься до приміщень з 

підвищеною небезпекою поразки людей електричним струмом. 

Для живлення установки використовується трифазна напруга 220/380 

В, з частотою 50 Гц і ізольованою нейтраллю. 

Причини враження обслуговуючого персоналу можуть бути наступні: 

-  помилкове вмикання установки; 

-  пробій на корпус; 

-  дотик людей до відкритих струмопровідних частин 

електроустаткування; 

-  старіння ізоляції і втрата її ізоляційних властивостей; 

-  дотик до частин установки, що можуть виявитися під напругою у 

випадку короткого замикання. 

Трифазні електричні лінії  згідно “Правилам устрою електроустановок” 

(ПУЕ), при напрузі до 1000 В приймаються як трьохпровідні ланцюги з 

ізольованою нейтраллю. 

Як величину тривалої враження струмом при нормальних умовах 

застосовують силу струму I=0,01 A. При тривалому влученні під напругу 

силу струму, що допускається, приймають рівній силі струму, не зухвалих 

порушень у режимі ритму роботи серця. 

Безпечність експлуатації агрегату забезпечується рядом організаційних 

і технічних мір захисту: використанням малих напруг, захисним розподілом 

мереж, контролем пошкодженням ізоляції, забезпеченням заземленням, 

зануленням, аварійним відключенням, застосуванням засобів 

індивідуального захисту. 

З метою застереження травм бажано притримуватися наступних 

заходів охорони праці: 
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-  рубильники включення установки знаходитися в спеціальній 

шафі; 

-  силові кабелі помістити в спеціальні захисні металеві рукава;  

-  передбачити спеціальне захисне відключення установки у 

випадку влучення людини під напругу; 

-  на панелі керування передбачити спеціальні лампи включення 

установки; 

-  вузли установки, що можуть виявитися під напругою, постачити 

затисками для підключення заземлення. 

Тому що еквівалентний опір заземлення Rе=1,05 Ом менше 

припустимого значення Rg=4 Ом, та умова виконується. 

6.4. Безпека впливу частин, що рухаються і обертаються 

Обертаючими приладами  в трубному млині являються муфти, барабан, 

шестерні, вали, деталі привода. Ці прилади є небезпечними, так як можливе 

нанесення механічних травм людині [7].  

Згідно до існуючих вимог усі приводи, передачі, рухомі деталі, робочі 

органи повинні бути обладнанні захисними огородженнями. 

Виготовляють огородження зі спеціального листового металу, мета-

левої сітки, пластмаси, а в деяких випадках – зі спеціальних матеріалів 

(наприклад для захисту від радіоактивного випромінювання). Вони по-

діляються на стаціонарні і переносні [7]. 

За своїм конструктивним оформленням стаціонарне огородження 

виконується як невід’ємна частка обладнання. Воно може бути відкидним і 

знімним. Відкидні огородження використовуються для укриття робочих 

вузлів, передавальних систем та інших механізмів, що вимагають частого 

втручання людини до цих механізмів. До них належать кожухи, футляри, 

дверцята і т.п. Вони приєднуються до нерухомих частин машин (корпусів) за 

допомогою петель, навісів і відносно легко відкриваються. Знімні 

огородження використовуються для укриття приводних і передавальних  
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механізмів, що не вимагають налагодження, огляду під час усього 

міжремонтного періоду роботи устаткування. Вони приєднують-ся до машин 

болтами, гвинтами і т.п.  

Тимчасові огради застосовуються під час ремонтних циклів і 

налагоджувальних робіт для захисту людини від випадкових контактів до 

підвижних механізмів та до струмопровідних частин [7].  

Огородження з металевих сіток (решіток) розміщують не ближче як за 

50 мм від рухомих деталей. Захисні огородження повинні відповідати таким 

вимогам: 1) забезпечувати надійний захист працюючих від дії небезпечних і 

шкідливих факторів; 2) не ускладнювати спостереження за роботою 

механізмів; 3) не впливати негативно на виробничий процес; 4) не 

підвищувати рівень шуму і вібрації; 5) бути простими у виготовленні та 

експлуатації; 6) відповідати вимогам технічної естетики. Відповідно до 

державних стандартів огородження ззовні повинні бути пофарбовані в 

жовтий колір. На зовнішньому боці огородження, як правило, наноситься або 

прикріплюється певний попереджувальній знак (знак безпеки). 

Для аварійної зупинки лінії передбаченні аварійні кнопки відключення. 

На електродвигунах встановленні аварійні вимикачі. 

6.5. Шум та небезпека 

Механічні вібрації агрегату приводять до коливань повітря, які є 

причиною шумів. 

Сильний та довготривалий шум негативно впливає на стан здоров'я.   . 

В процесі роботи трубного млина  джерелами шуму є: 

- електродвигун; 

- редуктор; 

- вентилятори і система охолодження; 

- барабан млина; 

- ротори. 
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Максимальний рівень шуму, що коливається в часі та переривається, не 

повинен перевищувати 100 дБА. Це означає прийняття наступних обмежень 

захисту від виробничого шуму: 

Згідно з  нормативними докуменами захист працівників від шуму може 

здійснюватись як колективними засобами, так і індивідуальними. Колективні 

засоби спрямовані на зниження шуму в джерелах його виникнення та на 

шляху поширення.  

Вони поділяються на: - архітектурні - планувальні, які ґрунтуються на 

впровадженні акустичних розробок при плануванні будівель, раціональному 

розміщенні обладнання і робочих місць, а також зон і режимів руху 

транспортних засобів і вантажопотоків; - організаційно-технічні – це 

застосування сучасного технологічного устаткування з низькими рівнями 

шуму, впровадження дистанційного керування машинами з підвищеними 

рівнями шуму і дистанційного контролю, заміна ударної взаємодії деталей 

машин безударними, дотримання режимів праці й відпочинку тощо; - 

акустичні: звукоізоляції. Звукоізоляція досягається створенням герметичної 

перешкоди на шляху поширення повітряного шуму у вигляді стін, кабін, 

кожухів, екранів, глушників, акустичної обробки приміщень з використанням 

звукопоглинальних пористих матеріалів.  

Індивідуальний захист працюючих від дії надмірного шуму 

здійснюється за допомогою зовнішніх і внутрішніх антифонів, протишумних 

касок, навушників, м’яких шоломів, які знижують рівень звукового тиску на 

40-50 дБ. Простими із внутрішніх протишумних засобів є вата, марля і т.п., 

вставлені у зовнішній слуховий прохід. Вата знижує шум до 3-14 дБ, вата з 

воском – до 30 дБ при частотах в межах від 100 до 6000 Гц. Антифони 

забезпечують зниження шуму до 30 дБ при частоті 50 Гц і до 40 дБ при 

частоті 2000 Гц. На данний час розроблені антифони з вибірковою здатністю 

пропускати звуки інших частот, а також навушники протишумні ПШ -00, 

каска протишумна ВЦНИИОТ-2. вони є дуже ефективними засобами при 

високочастотних шумах.  
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В результаті перерахованих заходів фактичний рівень шуму на 

виробництві та на території підприємства не перевищує L=70 дБА, що 

відповідає ДСН 3.3.6.077-90. 

6.6. Промислове освітлення 

Важливу роль у справі створення безпечних умов праці грає 

освітлення. Розрізняють природне, штучне і сполучене освітлення. Санітарні 

норми вимагають максимально можливого використання природного 

освітлення приміщень, тому що останнє підвищує захисні функції організму, 

стимулює і нормалізує роботу різних його систем. 

У денний час виробниче приміщення освітлюється природним світлом. 

Для цього вибирається бічне освітлення, через світлові прорізи в зовнішніх 

стінах. 

Робота з обслуговування устаткування відноситься до VІ розділу 

підрозділу "а", тобто загальне спостереження за технологічним процесом. 

Для приміщення виробничого цеху рекомендована освітленість  

Е н = 200 лк. Забезпечення рівномірного розподілу освітленості досягається в 

тому випадку, якщо відношення відстані між центрами світильників L до 

висоти їх підвісу над робочою поверхнею Н р складе для світильників типу  

ЛД 1,4. Таким чином, L / Н р = 1,4. Для штучного освітлення цеху, площею 

S=700 м2 , і об’ємом V=5600  м2  обираємо стандартну лампу – ДРЛ-400, 

світловий потік якої дорівнює 36000 лм, а потужність однієї лампи складає 

400 Вт. Кількість ламп приймаємо N= 20 шт.  

 При цьому робоче місце оператора повинне мати освітленість 

Енор=150 лк, що відповідає ДБНВ 2.5.28-2018 Природне та штучне 

освітлення. 
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6.7. Пожежна безпека 

У виробництві може горіти: електроізоляція, дерев’яні матеріали, 

горючі речовини. Категорія пожежної небезпеки цеху - В (згідно ДСТУ Б 

В.1.1-36:2016), ступінь вогнестійкості ІІ (згідно ДБН В.1.1-7:2016), клас зони 

пожежонебезпеки П-ІІа. Основними причинами виникнення пожеж при 

виробництві є: 

несправність електроустаткування (коротке замикання, великі 

перехідні опори, перевантаження); 

розряд атмосферної і статичної електрики; 

самозаймання промасленого устаткування.  

Заходи щодо пожежної безпеки підрозділяються на організаційні, 

технічні й експлуатаційні. 

Організаційні заходи передбачають: правильну експлуатацію 

устаткування, правильний зміст приміщення, протипожежний інструктаж 

робітників. 

До технічних заходів відносять дотримання протипожежної безпеки, 

правил і норм при проектуванні будинку, при установці 

електроустаткування, опалення, освітлення і вентиляції. 

Експлуатаційні заходи – це своєчасний огляд і ремонт технологічного 

устаткування. 

Для гасіння пожежі застосовуються вуглекисневі вогнегасники ОУ-8 (4 

шт). Вуглекислотні вогнегасники застосовуються для гасіння легкозаймистих 

та горючих рідин, твердих горючих речовин та матеріалів, електропроводок, 

що знаходяться під напругою до 1000 В, а також інших предметів. Діючою 

речовиною є вуглекислота. При випаровуванні 1 л Н2СО3 утворюється 509 л 

СО2. Для приведення в дію вогнегасника його розтруб спрямовують на 

вогонь і натискають на курок затвора чи відкривають вентиль, при цьому 

утворюється снігоподібна маса з температурою -70°С. Категорично 

забороняється тримати голою рукою розтруб під час гасіння пожежі, а також 

зберігати вогнегасники біля джерела тепла. 
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Будівля обладнана запасним виходом (0,8 м) згідно ДБН В.1.1-7:2016. 

Під час виникнення пожежі передбачена пожежна сигналізація - 

теплові оповіщуючі пристрої типу ДТП. Інформація від оповіщувачів 

надходить в приймальну станцію. При виникненні пожежі, люди повинні 

залишити приміщення. Відповідно до СНиП 2.09.02–85 в приміщенні 

знаходяться два еваковиходи. 

 

       Рисунок 5.1-План пожежної евакуації. 

Сам цех – це приміщення, яке розташоване на першому поверсі. Шляхи 

евакуації (проходи, коридори) повинні мати рівні вертикальні 

огороджувальні конструкції без будь-яких виступів, що звужують виходи по 

ширині; природне освітлення або штучне, що працює від звичайної 

електромережі або від аварійної. Мінімальна ширина проходу має становити 

не менше 1 м, а висота – 2 м. Двері на шляхах евакуації повинні відчинятися, 

як правило, у напрямку виходу з будівлі. 
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7. Очікуванні механіко-економічні показники та висновки 

В результаті проведених літературно-патентних досліджень було обрано 

варіант удосконалення футеровки трубного млина, який полягає у заміні 

традиційної металевої футеровки на полімерну з матеріалу ZEDEX, а також 

встановленні ліфтерів у вигляді рейок. Таке вдосконалення дасть змогу 

підвищити зносостійкість футеровки, а наявність ліфтерів певною мірою 

інтенсифікувати процес помолу. Провівши необхідні розрахунки в системі 

ANSYS і задавши однакові умови роботи для базової і модернізованої 

конструкцій (завантаження мелючими тілами, температурні умови, умови 

закріплення, прикладення навантажень, крутний момент) було виявлено, що 

введення еластичної футеровки дає змогу мінімізувати міжремонтні цикли та 

збільшити довговічність самої футерувальної оболонки млина. Окрім цього 

модернізація підвищує міцність внутрішньої футеровки на 21%, що дає змогу 

збільшити довговічність футерувальних плит. 
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1 Параметричні розрахунки 

 

1.1 Число обертів млина 

 

Оптимальне число обертів млина визначаємо за формулою 

D
Kn

2,42
 = 14,8 об/хв,  

де n =15,1 об/хв  – робоче число обертів млина; 

D=4.6 м – діаметр млина;  

К=0.75 – коефіцієнт, що враховує, яку частину критичного числа обертів 

складає дійсне число обертів млина. 

Дійсне число обертів млина від головного приводу становить 

2,16
856,30

500. 
ред

двел

i

n
n  об/хв 

де двелn . 500 об/хв – частота обертання електродвигуна; 

редi =30,856 – передаточне число редуктора. 

Кутова швидкість обертання млина 

58,1
39,2


R

рад/с, 

де R = 2,3 м – внутрішній радіус млина. 

 

 1.2 Розрахунок потужності двигуна млина 

 

 

Під час роботи барабанних млинів енергія витрачається на підйом куль 

та надання їм кінетичної енергії (рисунок 1.1). 
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Рисунок 1.1 – Схема до розрахунку потужності двигуна млина 

 

Робота, що затрачується на підйом куль 

mghA 1  =160∙9,81∙1,3=2040,48 кДж,  

де m = 160000 кг – маса куль; 

g – прискорення вільного падіння, м/с2; 

h=1,3 м – висота підйому куль, м.  

Кінетична енергія, що надається кульовому завантаженню визначається 

за формулою 

 9,181,9160214,0214,0
2

2

2 mgR
mv

A 335,9 кДж. 

Тоді сумарна робота, що витрачається на один цикл руху куль 

 21 AAA 2040,48 +335,9 =2376,38 кДж. 

Тривалість одного циклу складається з часу 1t , витраченого на рух куль 

по кутовій частині траєкторії, і часу 2t , необхідного для руху по параболі 

21 ttt  . 

Кут Θ0, що відповідає проходженню кулі по параболі (див. рисунок 1.1), 

при розгляді руху на фіктивному радіусі R0 дорівнює 

Θ0 = 0+ 90° + 0. 

Зважаючи на те, що про = 30–90°, одержуємо, що 

Θ0 = 40. 
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Кут Θ2, що відповідає дузі, по якій кулі рухаються по колу, складає 

Θ2=360°–40. 

При частоті обертання п= 15,1 об/хв і 0 = 60° 





360

43601 0
1

n
t 0,021 хв. 

Час руху куль по параболі 










9,15

274,0

cos2

cossin4

cos 00

0
2

00

0

2
nR

R

v

x
t B 0,017 хв. 

Тоді тривалість повного часу одного циклу руху куль буде дорівнювати: 

21 ttt  = 0,021+0,017= 0,038 хв, 





9,15038,0

11

tn
z 1,64. 

Потужність двигуна привода трубного млина з урахуванням маси 

матеріалу, що подрібнюється визначається за формулою 












0,93,142

 1,641,732040,48

2

zA
N 1024,28 кВт 

де =1,73 рад/с – кутова швидкість, рад/c; 

=0,9 – ККД приводу; 

А  = 2376,38 кДж –сумарна робота, яка затрачується на один цикл; 

z =1,64 – число циклів редуційованого шару завантаження за один 

оборот барабану. 

Масу завантаження барабану млина можна визначити по формулі 

 LDmz
2785,0 mш = 210 т, 

де   – коефіцієнт заповнення завантаженням барабана ( = 0,3); 

 – насипна маса мелючих тіл, приймаємо = 4,6 т/м3; 

L = 10 м – довжина робочої частини млина; 

D=3.8 м – робочий діаметр млина. 

Беремо до уваги номенклатура використовуваних промисловістю 

електродвигунів в установці млина включає електродвигун типу:  
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СДН-17-50-12 потужністю: 

N=3200 кВт із частотою обертання n=500 об/хв із крутним моментом 

М=65465 Н∙м. 

 

1.3 Розрахунок продуктивності млина 

 

Продуктивність трубних млинів залежить від багатьох чинників: 

конструкції млина, складу й виду тіл, що мелють, властивостей матеріалу, що 

розмелюється, виду помелу, тонкості подрібнювання тощо. 

Врахувати з достатньою точністю вказані чинники не є можливим. Тому  

продуктивність млина рекомендується визначати за емпіричною формулою, 

наприклад, по формулі ВНИИЦеммаша 


















 15386,005,0

153

210
6,445,645,6

8,08,0

qkV
V

m
D k 117,3 т/год,  

де D – діаметр млина в просвіті, м; 

km  – маса тіл, що мелють, т; 

V – робочий об’єм млина, м3; 

q – питома продуктивність млина, кВт∙год/т; 

k – поправочний коефіцієнт на тонкість помелу. 

 

 1.4 Розрахунок приводу 

  

Вихідні й розрахункові дані приводу наведено в Таблиці 1.1. 
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Таблиця 1.1 – Вихідні й розрахункові дані 

Найменування Позначення, формула 

розмірність 

Величина 

1 2 3 

Тип приводу Периферійний, однобічний 

Частота 

(швидкість) 

обертання 

млина 

(необхідна) 

Від головного 

двигуна (робітник 

режим) 

TГn , об./хв 1,015  

Від допоміжного 

двигуна 
BГn , об./хв 05,019,0   

Момент, що 

крутить на осі 

млина 

(розрахун-

ковий) 

При обертанні від 

головного двигуна 
кН∙м 1424 

При обертанні від 

допоміжного 

двигуна 

 

кН∙м 

 

2030 

 

ККД 

Відкритої зубчастої 

передачі 
о.п 0,96 

 Головного приводу г.р 0,99 

 Допоміжного 

приводу 
в.р 0,94 

Сумарний 

ККД 

Головного приводу 
г.п 0,95 

 Допоміжного 

приводу 
в.п 0,893 
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Продовження таблиці 1.1 

1 2 3 

Сумарний 

крутний 

момент на осі 

млина по 

електродви-

гуна 

Головного приводу Мг.с., кН∙м 1953,3 

Допоміжного 

приводу 

Мв.с., кН∙м 2588,5 
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2 Розрахунки на міцність 

 

 2.1 Розрахунок торцевої кришки на міцність 

 

Торцева кришка млина має вигляд циліндричної пластину з 12 

радіальними ребрами жорсткості (рисунок 2.1). 

 

 

Рисунок 2.1 – Схема торцевої кришки 

 

Якщо зробити припущення, що ребра й пластина постійної товщини 

працюють самостійно й не впливають один на одного, то можна записати, що 

згинальний момент, прикладений до центру маси буде визначатися за 

формулою 

плрб MMM  
,       (2.1) 

де 

рбM – момент, що прикладений до ребер, Н∙м; 

плM – момент, прикладений до пластини, Н∙м. 

Оскільки по внутрішньому контурі ребро й пластина мають однакові 

переміщення, кут повороту й кут закручування, то можна записати три 

рівняння для деформації (розрахункову схему ребра наведено на рисунку 2.2а, 

а спільну схему – на рисунку 2.2б). 
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а) б) 

Рисунок 2.2 – Розрахункова схема ребра 

  

 Система рівнянь для деформації: 





















,sin

;cos
22

;cos
23

2

3

42

3

243

i
c

пл

p

k
i

i

i
c

пл
ii

i

i
c

пл
ii

i
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rk
M

GI

lM
Eh

rk
M

EI

lM

EI

lP
Eh

rk
M

EI

lM

EI

lP

      (2.2) 

де     P – поперечна сила, Н; 

М – згинальний момент, Н∙м;  

kM   – крутний момент, Н∙м; 

E – модуль пружності, Па; 

I – момент інерції на вигин; 

pGI – крутильна твердість; 

pI – момент інерції перетину при крученні, 

r – радіус жорсткого центру, м; 

l – довжина ребра, м; 

h – товщина пластини, м; 

n – кількість ребер; 

i – кут i-го ребра, рад; 

    
 1

1ln113
2

222






k

kkk
kc . 
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З системи рівнянь (2.1) отримуємо: 

































,sin

;cos1
26

;cos2
32

3

32

3

i

cpплk
i

i
cпл

i

i
cплu

i

Elh

kGIM
M

l

r

hl

IkM
P

l

r

lh

IkM
M

      (2.3) 

Формулу (2.1) можна переписати у вигляді 

  плiii

k

ii

и

i

n

i MrPMMM    cossincos1 .                 (2.4) 

З врахуванням отримуємо 























  i

n

i

pccp

gл
E

GI
I

l

Ir

l

Ir

lh

k

Elh

knGI
MM 2

12

2

33
cos4

1212
1 .     (2.5) 

 

Ескіз торцевої кришки млина з розмірами наведено на рисунку 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Ескіз торцевої кришки млина 

 

 Звідки знаходимо, що 
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I

I

l

r

l

r

lh

Ink

M
M

pc

пл

18

1
331

2
1

2

2

3

,     (2.6) 

де нd =4,88 м; внd =2,44 м; h =0,130 м; t =0,06 м;                      

08,0
2

16,0

2





SнSв
S м. 

Знаходимо інші значення величин:  


2

пd
R 2,44 м; 




2

внп dd
l 1,22 м; 2

вн

н

d

d
k ; 

12

08.006.0

12

2 


tS
I = 0,236∙10-5 м;  

4tI p  = 0,243∙0,064=0,315∙10-5 м.  

Враховуючи те, що Е=2∙108 кПа, =0,3 і n = 12 обчислюємо знаменник у 

формулі (2.6): 

 

 
013,1

10256,0

10315,0

3,018

1

22,1

22,1
3

22,1

22,1
31*

*
13,022,1

10256,0081,0122
1

18

1
331

2
1

5

5

2

2

3

5

2

2

3











































I

I

l

r

l

r

lh

Ink pc

 

і визначаємо, що входить у (2.2) 

     
081,0

12

122ln12

14,3

3,013
2

222





ck . 

Оскільки 38291  MM кН∙м, то за формулою (2.6) знаходимо, що 

момент на пластині буде дорівнювати 


013,1

3829
плM 3779,9 кН∙м. 

Знайдемо згинальний момент пластини на внутрішньому контурі 

(інтенсивність радіального моменту):  

1

1

2 2

2

.







k

k

r

M
m плпл

квн ,                                               (2.7) 

пл
квнm . = 295,9 кН∙м; 
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на зовнішньому контурі: 

1

1

2 2

2

.







k

k

R

M
m плпл

кн                                               (2.8) 

пл
квнm . = 147,9 кН∙м. 

Момент, що сприймається ребром (при 00i ): 







 23

2
3 l

r

lh

IkM
M cпл

p , 

pM = 2,9 кН∙м; 

поперечна сила: 







 1

26
32 l

r

hl

IkM
P cпл

p , 

pP = 4,3 кН∙м; 

Згинальний момент у ребрі на зовнішньому контурі: 

4,222,13,4  pp
з
ЗК MlPM  кН∙м; 

інтенсивність моменту: 




p

кнp

кн

M
m .

. , 

де 


 R
n

Z
2

1,3 м;  

p
квнm . = 1,9 кН∙м. 

Результуюча інтенсивність радіального згинального моменту на 

зовнішньому контурі кришки становить 

p
кн

пл
квн mmm ..  = 149,8 кН∙м. 

Нормальні напруження в пластині: 

 на зовнішньому контурі 

90
1,0

108,14966
2

3

2








н

нк
h

m
 МПа; 

 на внутрішньому контурі 
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69
16,0

109,29566
2

3

2
.

. 





b

пл
квнпл

квн
h

m
 МПа. 

Напруження на ребрі  

p

pр

квн
W

M
.  

де 
4

2

1064,0
6

08,006,0 


pW м3 – момент опору ребра на  

внутрішньому контурі: 45.  p
квн  МПа. 

Мінімальний запас міцності на кришці визначається за формулою  

 

max

.1






 кр
n , 

де   111  
кр

= 200∙0,65=190 МПа; 

1 200 МПа – границя витривалості для сталі 35Л; 

1 0,65 – коефіцієнт масштабного фактору. 

Звідки мінімальний запас міцності дорівнює 

44,1
90

130
n . 

Рекомендоване значення становить n=1,5–2,5. 

Зважаючи на те, що розрахунковий момент на зовнішньому контурі 

пластини дещо завищений, отриманий запас міцності можна вважати 

допустимим. 

 

 2.2 Розрахунок болтів торцевої кришки на міцність  

 

Сегмент барабану кріпиться до торцевої кришки 16 болтами М64 класу 

міцності 10.9. Границя текучості сталі болтів за ГОСТ 1759-70 становить 

т=883 МПа. 

Торцева кришка кріпиться до барабана млина 64 болтами М64. Зовнішнє 

навантаження на i-й болт з'єднання становить М=3829 кН∙м,  
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1

0

22 sin

sin
m

j
i

i
i

R

MR
P , де R=2,44 м, 

m
i




2
 . 

Розташування болтів схематично наведено на рисунку 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Схема розташування болтів на млині 

 

На болтове з'єднання сегмент – торцева кришка діє згинальний момент 

kkk hPM 18

1

*

 , де 59,1sin  kk Rh  , 

де Pk визначається за формулою для Pi. 

Зусилля, яке приходиться на один болт знаходимо за формулою  

nl

M
P

*
*  , де n=16 – кількість болтів; 

l=0,1 м – відстань від осі болтового з'єднання до осі повороту стику. 

Результати розрахунків величини зусилля Р* на болтах зведено у 

таблицю 2.2. 

Окрім згинального моменту М* болти з'єднуючі сегмент із кришкою 

сприймають частину перерізаючої сили Q=1846 кН, що діє між кришкою й 

корпусом млина. 
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Таблиця 2.2 – Результати розрахунків величини зусилля Р* на болтах 

N болта 

 

 

 

sin Рк, 

кН 

hк, 

м 

М*, 

кН∙м 

Р*, 

кН 

1,17 0,785 0,707 34,671 0,135 

447,03 279,3 

2,16 0,883 0,773 37,907 0,296 

3,15 0,982 0,831 40,752 0,438 

4,14 1,080 0,882 43,253 0,562 

5,13 1,178 0,924 45,312 0,665 

6,12 1,276 0,957 46,931 0,745 

7,11 1,374 0,981 448,107 0,803 

8,10 1,473 0,995 48,794 0,838 

9 1,571 1 49,039 0,85 

 

В цьому випадку на кожен болт з'єднання діє розтягуюча сила 







1632

81846*

пр

пр

nm

Qz
Q 32,4 кН∙м. Тут mпр=32 – загальна кількість болтів у 

з'єднанні кришка-корпус млина. 

Сумарне навантаження від дії зовнішніх сил, що припадає на один болт 

дорівнює  

 ** QPPб 297,3+32,4=311,7 кН. 

Зусилля затягування болтів визначається за формулою 

     7,3112,015,21 бб PxkT 623 кН,  

де k =2,5 – коефіцієнт затягування для змінного навантаження; 

х=0,2 – коефіцієнт зовнішнього навантаження. 

Повне осьове зусилля на болті дорівнює 

 7,3112,0623бб xPTQ 685 кН. 

Найбільший крутний момент, що діє на болт при затягуванні 

визначається за формулою 

 dTM бкр 6,78 кН∙м,  
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де  – коефіцієнт, що залежить від тертя в різьбі, =0,17; 

d=0,064 м – зовнішній діаметр. 

Нормальне напруження  


cF

Q
364 МПа,  

де Fс=0,785*5,75052=25,96 см2. 

Дотичне напруження 

МПа 178
107505,52,0

101078,6

2,0 63

63

3











c

кр

d

M
. 

Запас міцності по пластичних деформаціях 

7,1
1783264

8,0883

3 2222










 Тn . 

Мінімально допустимий запас міцності за пластичними деформаціями 

становить [n]=1,5. Тобто умова запасу міцності виконується. 

 

 2.3 Розрахунок цапфи на міцність 

 

Розрахунок цапфи проводимо при наступних вихідних даних. 

Реакція опори Rmax=RB=2254,2 кН. 

Матеріал цапфи – сталь 35Л: В=461 МПа, Т=245 МПа. 

Розміри цапфи наведено на рисунку 2.5. 

 

Рисунок 2.5 – Розрахункова схема цапфи 
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Центр маси перерізу цапфи визначається через його на найпростіші 

складові за формулою 






F

hF

h i
ii

s ,  

де iiii tFF  
5

1
5

1  – площа перерізу цапфи м2. 

F=1,105∙0,155+0,115∙0,85+0,155∙0,275+0,1∙0,05+0,13∙0,05=0,323 м2, 

м 084,0h . 

Момент опору перерізу визначається за формулою 

34
4

м108,68
084,0

1078,5 





 




h

J
W . 

Розглядаючи цапфу як кільце жорсткості, можна визначити 

максимальне напруження в небезпечному її перерізі, використовуючи 

співвідношення 




W

Mmax
max , 

де Мmax – максимальний згинальний момент, який визначається за 

формулою  

maxmax rRkM M , 

де Mk  – коефіцієнт внутрішніх зусиль, який приймається 

максимального значення. 

Для   0
00 1800     

 12 sincos
2

1
aakM 


 . 

Для   00 180180  , 

  345 cossin
2

1
aaakM 


 , 

де  2092,1
60sin

0472,1

sin 0
0

0
1 




a ;  
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8954,060cos2092,1
2

3
cos

2

3 0
012  aa , 

4185,2
60sin

14,3
2092,1

sin 0
0

13 



 aa , 

7093,2
2

3
60cos4185,2

2

3
cos 0

034  aa , 15 a . 

  

Значення Mk  визначаємо з таблиці 2.3. 

Таблиця 2.2 – Залежність Mk  від   

 00 450 900 1200 1500 1800 

Mk  -0,0499 -0,0033 0,0576 0,0249 0,0302 0,0463 

 

Значення maxM  і  max  визначаємо за формулами 

2,1032,2254
2

36,2
0576,0max M  кН,       

3,22
108,68

102,103
4

4

max 









 МПа. 

Границя міцності матеріалу цапфи на вигин становить -1 = 120 МПа. 

Звідки запас міцності цапфи  

4,5
3,22

120

max

1 



 n . 

Рекомендоване значення  [n]=1,5–2,5. Тобто умова запасу міцності 

виконується. 

 

 2.4 Розрахунок швидкохідного вала на міцність 

 

 Розрахункову схему швидкохідного вала наведено на рисунку 2.6. 

.05,0,1,0МПа,175МПа,270МПа,630 11  в  

n=1,6 – запас міцності на витривалість. Т=237103  Н∙м – крутний момент. 
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Рисунок 2.6 – Розрахункова схема швидкохідного вала 

 

 Окружне і розпірне зусилля визначаються за формулами 

35,934
73,50

4740000

73,50

23700022








дмd

Т
P кН, 

17,467
2

93435

2
1 

Р
Р кН, 

06,285
9462,0

57735,046717

9462,0

30tg46717

cos

tg1
1 









P
T кН. 

Реакція від сил Р1 і Т1 становлять:  
Hк17,467

кH06,285

1

1





PRR

TRR

BYAY

BZAZ
. 

Звідки знаходимо сумарні реакції опор: 

27,5474671728506 2222
 AYAZBA RRRR  кН. 
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Перевіряємо небезпечні перерізи: 

Переріз I-I (див. рисунок 2.6). 

Згинальний момент 

861950275,1554727IIII   lRM A Н∙м. 

Моменти опору перетину: 

.м2,715820,712,02,0

;м1,357910,711,01,0

333

333





dW

dW

P

 

Напруження в перетині – нормальні і дотичні: 

МПа31,3
2,71582

2370000

МПа;41,2
1,35791

2,86950



 

р

кр

II

W

M

W

M

 

Оскільки значення напружень невеликі, то визначення запасу міцності 

не виконуємо.  

Переріз II-II. 

мН44876140000.8254727IIIIII-II  lRM A . 

Моменти опору перетину: 

.м475,242575,492,02,0

;м7375,121285,491,01,0

333

333





dW

dW

P

 

Напруження в перетині – нормальні і дотичні: 

МПа.77,9
475,24257

2370000

;МПа37
7375,12128

4487614IIII



 

р

кр

W

M

W

M

 

 В перерізі II-II умова міцності також виконується, оскільки значення 

напружень також невеликі. 
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2.5 Розрахунок тихохідного вала на міцність 

 

Розрахункову схему тихохідного вала наведено на рисунку 2.7. 

 

Рисунок 2.7 – Розрахункова схема тихохідного вала 

 

 Матеріал валу – Сталь 50. 

.05,0,1,0МПа,175МПа,270МПа,630 11  в ; 

n=1,3 – запас міцності на витривалість. 

ммН1018 9
II Т . 

Визначаємо окружне і розпірне зусилля: 

H.233585
2

46717

2

;H142530
2

28506

2

H;285060;H467170

2

2

1212







P
RR

T
RR

TTPP

DYCY

DZCZ  

Сумарні реакції опор: 

273635,2335814253 2222
 DYDZDC RRRR Н. 

Реакції від неврівноваженої частини окружного зусилля на муфті: 

;Н266660
135

18000000
2,02,0 

М

кр

M
d

М
P  
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.H2488802666651554

;H51550
165

31926666

165

15415











M
M
D

M
C

MM
D

PRR

P
R

 

Сумарні реакції: 

;Н6,789175155761,27363'  M
DDD RRR  

.Н5225162488861,27363'  M
CCC RRR  

Перевірка небезпечного перерізу І-І 

    414555470075,1692666675,156,27363  IIM Н∙м. 

Момент опору: 

.м2,715821,357912,00,712,02,0

;м1,357910,711,01,0

333

333





dW

dW

P

 

Нормальне і дотичне напруження в перетині І-І  

.МПа14,25
2,71582

18000000

;МПа58,11
1,35791

7,414554II



 

P

кр

W

М

W

M

 

Визначимо концентратор напруження: 

;05,1
710

750
;014,0

710

10
;мм750;мм710;мм10 

d

D

d

R
DdR

тоді .9,1;2,3 ''   KK  

Звідки знаходимо ефективні коефіцієнти концентрації: 

 

  .27,11172,228,2

;07,2119,128,2

'

'

























K
d

D
K

K
d

D
K

 

Коефіцієнти впливу абсолютних розмірів залежно від діаметра: 

45,0   – масштабний фактор; 

 – коефіцієнт, що враховує вплив частоти поверхневого шару: =0,9. 

МПа57,12
2

4,181

2
;МПа58,11 


 мии . 
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Знаходимо запас міцності для нормальних і дотичних напружень: 

.4,4

7,12505,0
45,09,0

27,17,125

1750

;5,4

45,09,0

07,28,115

2700

1

1

1


















































м

м
и

К
R

К
R

 

Результуючий запас міцності на витривалість 

1,3
4,45,4

4,45,4

2222














RR

RR
R . 

Перетин II-II. 

Згинальний момент у перетині: 

      41855454005,31515545,185266665,316,27363  IIIIM Н∙м. 

Момент опору перетину: 
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Нормальне і дотичне напруження в перетині II-II: 
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В перерізі II-II умова міцності також виконується, оскільки значення 

напружень також невеликі. 

 

 2.6 Розрахунок кулачкової муфти на міцність 

Вихідні дані: 

Матеріал – сталь 45;  крутний момент – Н∙м. 

Припускаємо, що крутний момент, припадає на всі кулачки і, що момент 

розподіляється по поверхні кожного кулачка рівномірно.  

Крутний момент визначається за формулою  
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 g
Zbhd

T
g

ср


75,0

2
, 

де м66срd  – середній діаметр муфти по кулачках; 

0,75 – коефіцієнт  кулачків; 

Z=3 – кількість кулачків; 

b=11 м – ширина кулачка; 

h=3,9 м – висота кулачка; 

  мН120 g  – крутний момент, що допускається, для муфт, що 

включається не на ходу. 

Тоді 

  м.Н120мН74

м;Н74
9,31136675,0

23700002









gg

g
 

Питомий опір задовольняє умовам міцності. 

 

 2.7 Розрахунок млина на міцність з використанням програмних 

продуктів ANSYS 

 

Трубний млин 4.6×10м, конструктивні розміри якого показано на 

рисунку 2.8. 

Температура на вході в завантажувальний пристрій Т=300 °С. 

Швидкість потоку матеріалу з повітрям в завантажувальному пристрою       

V1= 30 м/с, в середині барабану –  V2=10 м/с. 

Корпус млина виготовлений з вуглецевої сталі, футерівка виготовлена с 

сірого чавуну. 

Фізико-механічні властивості матеріалів: 

Сталь вуглеводна, м:    𝜆 = 45,5 
Вт

м∗К
   с = 0,46

кДж

кг∗К
    𝜌 = 7830

кг

м3
           

Т = 20,0 С 
о  , Е=2×10^9 Па, 𝜇 = 0,3. 

Чавун сірий: 𝜆 = 56,0 
Вт

м∗К
   с = 0,50

кДж

кг∗К
    𝜌 = 7500

кг

м3
    Т = 20,0 С 

о    
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Е = 1,3Е10 Па   𝜇 = 0,25.  

 

Рисунок 2.8 – Геометрична модель трубного млина 

 

 2.7.1 Визначення граничних умов теплообміну в трубному 

млині 

Для розрахунку температурної задачі при роботі трубного млина, треба 

визначити коефіцієнти тепловіддачі в середині млина від потоку повітря, з 

яким подається матеріал до стінок млина в барабані та в патрубках. 

Параметри повітря для температури  300 0С наведено в таблиці 2.3. 

Таблиця 2.3 – Фізичні властивості повітря 

Температура Густина Коеф.тепл. Кін. 

в’язкість  

Дин. 

в’язкість  

Критерій 

Прандтля 

300 0,615 0,046 29,7е-6 48,33е-6 0,674 

 

Визначаємо коефіцієнт тепловіддачі для патрубків, в яких він буде  

однаковий:  

–  діаметр патрубків – Dмел=2 м;  

–  швидкість потоку – Vг=30 м/с. 

Визначаємо критерій Рейнольдса: 
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Re
wl


 =30∙2/48.33e-6 =  1.2414649e+06 

Критерій Нуссельта: 

0.80.032ReNu  =2400.47552681 

З формули критерія Нуссельта, знаходимо коефіцієнт тепловіддачі:  

l
Nu






, 

 
Nu

l


  =1940.8∙4.60e-2/2=55.21 Вт/(м2∙К). 

Визначаємо коефіцієнт тепловіддачі для барабана млина: 

–  діаметр барабану – Dмел=4.6 м; 

– швидкість потоку в барабані –  Vг=10  м/с ; 

Критерій Рейнольдса 

Re
wl


 =10∙4.6/48.33e-6 =  951789.778. 

Критерій Нуссельта 

0.80.032ReNu  =1940.809. 

З формули критерія Нуссельта, знаходимо коефіцієнт тепловіддачі:  

l
Nu




 ,        

Nu

l


  =1940.8∙4.60e-2/4.6=19.4 Вт/(м2∙К). 

 

2.7.2. Розрахунок базової конструкції млина 

 

 Конструкція, що розглядається, є симетричною, тому для зведення до 

мінімуму машинного часу та розміру матриці жорсткості, необхідно 

розглядати тільки половину виробу, отриману шляхом його розділу 

вертикальною площиною симетрії. 

При цьому в скінчених елементах, що знаходяться в площині симетрії 

встановлюють зв'язки перпендикулярні цьому напрямку. 

 Враховуючи, що досліджувана частина конструкції корпусу  
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складається із циліндричної оболонки корпусу, ліферів та футеровки 

моделюємо їх фрагментами, котрі спряжені між собою і займають увесь об'єм 

досліджуваної конструкції. 

Вихідна модель була створена засобами програми «CATIA V5» (рисунок 

2.9). 

 

Рисунок 2.9 – Скріншот 3D моделі барабану трубного млина 

 

Оскільки в процесі роботи агрегат піддається температурним 

навантаженням, створюємо у системі ANSYS модуль “Steady-State Thermal” 

та у розділ геометрії імпортуємо створену 3D модель та за допомогою 

допоміжного скетчу розрізаємо 3D модель на дві частини. Скріншот розрізаної 

3D моделі зазначений на рисунок 2.10. 
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Рисунок 2.10 – Скріншот розрізаної 3D моделі барабану трубного 

млина 

Для можливості розрахунку термопружного стану трубного млина було 

використано об’єднання модулів Steady-State Thermal та Static Structural 

(рисунок 2.11) 

 

Рисунок 2.11 – Скріншот об’єднаних модулів Steady-State Thermal та Static 

Structural 

 

За матеріал корпусу було обрано вуглецеву сталь, а за матеріал 

футерувальних плит – сірий чавун. 

Геометрична модель базової конструкції барабана млина наведена на 

рисунку 2.12, а розрахункова сітка – на рисунку 2.13. 
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Рисунок 2.12 – Базова геометрія для числової моделі 

 

 

кількість скінченних елементів – 10368 

Рисунок 2.13 – Розрахункова сітка числової моделі базової конструкції  
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Силові та теплові навантаження числової моделі базової конструкції 

млина включали: гравітаційну сила, інерційну силу, пов’язану з обертанням 

млина; гідростатичний тиск, пов’язаний із завантаженням барабану млина, 

температурні навантаження за граничних умов ІІІ роду. Закріплення та силові 

та теплові навантаження на барабан млина наведено на рисунках 2.14, 2.15. 

 

Рисунок 2.14 – Схема закріплення та силового навантаження на модель 

млина в модулі Static Structural 

 

  

Рисунок 2.15 – Схема теплового навантаження на модель млина в 

модулі  Steady-State Thermal  

 

Після закінчення роботи розв’язувача було отримано результати полів 

температур, густини теплового потоку, результуючих переміщень, 
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еквівалентних напружень за Мізесом, запасу міцності конструкії. Результати 

цих розрахунків наведено на рисунках 2.16–2.24. 

 

Рисунок 2.16 – Поле температур млина 

 

Рисунок 2.17 – Поле густини теплового потоку млина 

 

Рисунок 2.18 – Поле результуючих переміщень млина 
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Рисунок 2.19 – Поле переміщень в напрямку осі X 

 

Рисунок 2.20 – Поле переміщень в напрямку осі У 

 

Рисунок 2.21 – Поле переміщень в напрямку осі Z 
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Рисунок 2.22 – Поле еквівалентних напружень по Мізесу 

 

Рисунок 2.23 – Поле запасу міцності млина в цілому 

 

Рисунок 2.24 – Поле запасу міцності футерувальних плит млина 
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 2.7.3 Розрахунок модернізованої конструкції млина 

 

Трубний млин 4.6×10м, конструктивні розміри якого показані на 

рисунку 2.25. 

Температура на вході в завантажувальний пристрій Т=300 °С. 

Швидкість потоку матеріалу з повітрям в завантажувальному пристрою       

V1= =30 м/с, в середині барабану –  V2=10 м/с. 

Корпус млина виготовлений з вуглецевої сталі, футерівка виготовлена з 

полімерного матеріалу марки ZEDEX, ліфтери виготовлені з 

високомарганцевої сталі марки К76. 

Сталь вуглева:    𝜆 = 45,5 
Вт

м∗К
   с = 0,46

кДж

кг∗К
    𝜌 = 7830

кг

м3
           

Т = 20,0 С 
о  , Е=2*10^9 Па., 𝜇 = 0,3. 

Сталь К76, м:  𝜆 = 51,9 
Вт

м∗К
   с = 0,48

кДж

кг∗К
    𝜌 = 7858

кг

м3
           

Т = 20,0 С 
о  , Е=2*10^11 Па., 𝜇 = 0,29. 

ZEDEX, м:  𝜆 = 47 
Вт

м∗К
   с = 0,24

кДж

кг∗К
    𝜌 = 3800

кг

м3
           

Т = 20,0 С 
о  , Е=3,1*10^11 Па., 𝜇 = 0,17. 

 

Рисунок 2.25 – Геометрична модель модернізованого трубного млина 

 

Конструкція, що розглядається, є симетричною, тому для зведення до 

мінімуму машинного часу та розміру матриці жорсткості, необхідно 
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розглядати тільки половину виробу, отриману шляхом його розділу 

вертикальною площиною симетрії. 

При цьому в скінчених елементах, що знаходяться в площині симетрії 

встановлюють зв'язки перпендикулярні цьому напрямку. 

Враховуючи, що досліджувана частина конструкції корпусу складається 

із циліндричної оболонки корпусу, ліферів та футеровки моделюємо їх 

фрагментами, котрі спряжені між собою і займають увесь об'єм досліджуваної 

конструкції. 

Вихідна модель була створена засобами програми «CATIA V5» (рисунок 

2.26). 

 

Рисунок 2.26 – Скріншот 3D моделі барабану трубного млина 

 

Оскільки в процесі роботи агрегат піддається температурним 

навантаженням, створюємо у системі ANSYS модуль “Steady-State Thermal” 

та у розділ геометрії імпортуємо створену 3D модель та за допомогою 

допоміжного скетчу розрізаємо 3D модель на дві частини. Скріншот розрізаної 

3D моделі зазначений на рисунок 2.27. 
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Рисунок 2.27 – Скріншот розрізаної 3D моделі барабану трубного 

млина 

 

Для можливості розрахунку термопружного стану трубного млина було 

використано об’єднання модулів Steady-State Thermal та Static Structural 

(рисунок 2.28) 

 

Рисунок 2.28 – Скріншот об’єднаних модулів Steady-State Thermal та 

Static Structural 

 

Геометрична модель модернізованої конструкції барабана млина 

наведена на рисунку 2.29, а розрахункова сітка – на рисунку 2.30. 
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Рисунок 2.29 – Модернізована геометрія для числової моделі 

 

кількість скінченних елементів – 10368 

Рисунок 2.30 – Розрахункова сітка числової моделі модернізованої 

конструкції 

 

 

Силові та теплові навантаження числової моделі модернізованої 

конструкції млина включали: гравітаційну сила, інерційну силу, пов’язану з 

обертанням млина; гідростатичний тиск, пов’язаний із завантаженням 

барабану млина, температурні навантаження за граничних умов ІІІ роду. 

Закріплення та силові та теплові навантаження на барабан млина наведено на 

рисунках 2.31, 2.32. 
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Рисунок 2.31 – Схема закріплення та силового навантаження на модель 

млина з модернізацією в модулі Static Structural 

 
Рисунок 2.32 – Схема теплового навантаження на модель млина в 

модулі  Steady-State Thermal  

 

Після закінчення роботи розв’язувача було отримано результати полів 

температур, густини теплового потоку, результуючих переміщень, 

еквівалентних напружень за Мізесом, запасу міцності конструкії. Результати 

цих розрахунків наведено на рисунках 2.33–2.41. 
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Рисунок 2.33 – Поле температур млина 

 
Рисунок 2.34 – Поле густини теплового потоку млина 

 
Рисунок 2.35 – Поле результуючих переміщень млина 
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Рисунок 2.36 – Поле переміщень в напрямку осі X 

 
Рисунок 2.37 – Поле переміщень в напрямку осі У 

 
Рисунок 2.38 – Поле переміщень в напрямку осі Z 
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Рисунок 2.39 – Поле еквівалентних напружень по Мізесу 

 

Рисунок 2.40 – Поле запасу міцності млина в цілому 

 

Рисунок 2.41 – Поле запасу міцності модернізованих футерувальних плит 

млина 
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На графіках (рисунки 2.42-2.46) зображено порівняння полів 

переміщень, еквівалентних напружень  базової та модернізованої конструкції. 

 

Рисунок 2.42 – Поле результуючих переміщень 

 

Рисунок 2.43 – Поле переміщень у напрямку осі Х 
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Рисунок 2.44 – Поле переміщень у напрямку осі У 

 

Рисунок 2.45 – Поле переміщень у напрямку осі Z 
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Рисунок 2.46 – Еквівалентні напруження за Мізесом 

 

Приведені вище числові розрахунки показують, що найбільш 

навантажене  місце є футерувальні плити та сам корпус млина.  

Максимальні напруження в корпусі млина модернізованої  конструкції 

млина виникають на футоровочних плит і складають 490 МПа, запас міцності-

1,7, базової конструкції – 1,4, що свідчить про те що конструкція витримує 

заданні навантаження під час експлуатації. 

За допомогою розрахованих температур та навантажень було 

розраховано температурний потік для базової та модернізованої конструкції, 

котрі складають 0,09 Вт/мм2 та 0,067 Вт/мм2 .  

Виходячи з отриманих даних дана модернізація дає змогу мінімізувати 

міжремонтні цикли та збільшення довговічності внутрішньої футеровки 

млина.  

Модернізація підвищує міцність внутрішньої футеровки на 21% при 

роботі, що дає змогу збільшити довговічність футерувальних плит. 
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Додаток А 

ТАБЛИЦЯ РОЗГЛЯНУТИХ ПАТЕНТІВ 

№ 

п.п 

Предмет 

пошуку 

№ свідоцтва, 

МПК, країна, 

організація, 

автор 

Суть заявленого технологічного 

рішення та ціль його створення 

1. Футеровка 

трубного 

млина 

Російська 

федерація,  RU.  

№2 284 861 (C1) 

МПК B02C17/06 

2005р. 

Автор 

Іванов А.М. 

Підвищення зносостійкості футеровки 

млинів з металевими ліфтерами 

деформуючими пружними футеровочними

плитами. Досягається тим,  деформовані  

футеровочні плити з пружного матеріалу, 

укладені між ліфтерами з натягом і знаход

яться в контакті з внутрішньою поверхнею

 обертового корпусу. 

2. Футеровка 

трубного 

млина 

Російська 

федерація,  RU.  

№2 575 114 (C1) 

МПК F27D1/00 

2006р, 

Автор 

Палладіна, 

Альберто (IT) 

Подолання зносостікості футеровки 

Трубний млин відрізняється тим, що 

футеровка барабана  вкрита тілами з 

твердого матеріалу котра перетворює 

внутрішню поверхню у «композиційну» 

поверхню, яка є особливо стійкою в 

3. Футеровка 

трубного 

млина 

Російська 

федерація,  RU.  

№120375 (U1) 

МПК B02C17/00 

2011р, 

Автор 

Чижик Є. Є. 

Грунський Г. М.  

Підвищити надійність і ефективність 

роботи футеровки. Відрізняє тим, що 

установлюються на внутрішній поверхні 

барабана плити з еластичного матеріалу, 

переважно гуми, з поздовжніми бічними 

поглибленнями, в які встановлені ліфтери 

у вигляді брусів з еластичного матеріалу. 

4. Футеровка 

трубного 

млина 

Російська 

федерація,  RU. 

№2 173 580 (C2) 

МПК B02C17/22 

1999р, 

Автор 

Іванов А.М., 

Потапов С.А., 

Панченко А.І., 

Мухін М.М. 

Розширення області використання 

футерування барабанних млинів з 

пружного матеріалу. Відрізняється тим, 

що в торцевій футеровці  

розвантажувальної кришки барабанного 

млина, що складається з плит у вигляді 

сектора, плити виконані Г-подібної форми 

 

 



 

 

№ 

п.п 

Предмет 

пошуку 

№ свідоцтва, 

МПК, країна, 

організація, 

автор 

Суть заявленого технологічного 

рішення та ціль його створення 

5. Футеровка 

трубного 

млина 

Російська 

федерація,  RU. 

№181 334 (U1) 

МПК B02C 17/00 

2018р, 

Автор 

Степаненко В. А. 

Батусов К. М. 

Підвищення ефективності процесу 

подрібнення матеріалу, що завантажується 

Відрізняється тим, що пази виконані на 

кожному опуклому ділянці робочої 

поверхні металевої плити, при цьому 

ширина кожного паза менше діаметра 

меле тіла. 

6. Футеровка 

трубного 

млина 

Російська 

федерація,  RU.  

№ 2 729 985 (C1) 

МПК B02C 17/22 

2019р, 

Автор 

Титов С. С. 

Створення працездатною конструкції 

футеровки частини корпусу кульового  

млина у вигляді збірної облицювання  

внутрішньої поверхні зносостійкими  

броньовими елементами. Відрізняється 

тим, що в якості броньових елементів 

застосовані відрізки прокатних профілів з 

рессорно-пружинної сталі, укладені 

вздовж утворюючих внутрішньої 

циліндричної поверхні корпусу млина 

упереміж через кілька рядів з 

шаропод'емнимі гребенями у вигляді 

відрізків рейок. 

7. Футеровка 

трубного 

млина 

СРСР, SU 

№ 1 279 113 (A1) 

МПК B02C 17/22 

1997р, 

Автор 

Дун І.Ф., 

Круппа П.І., 

Біленко Л.Ф., 

Соболєв А.Л. 

Збільшення терміну служби футеровки і 

підвищення якості подрібнення. 

Відрізняється тим, що, з метою 

збільшення терміну служби футеровки і 

підвищення якості подрібнення, кут 

підйому сходинок дорівнює 6 10o, а їх 

бічні площини нахилені до радіусу, 

проведеного з центру млина до середини 

плити, на кут 35 - 40o. 

 



 

 

№ 

п.п 

Предмет 

пошуку 

№ свідоцтва, 

МПК, країна, 

організація, 

автор 

Суть заявленого технологічного 

рішення та ціль його створення 

. Футеровка 

трубного 

млина 

Російська 

федерація,  RU. 

№179 532 (U1) 

МПК B02C 17/22 

2018р, 

Автор 

Хахалев П. А. 

Богданов В. С. 

Фадин Ю. М. 

 

Підвищення ефективності процесу 

подрібнення за рахунок зниження величин

и малорухливого ядра. Ступінчаста 

футерувка кульового барабанного млина 

виконана у вигляді чергующихся гладких 

плит і плит з виступами, закріплених на 

корпусі 

9. Трубний 

млин 

Російська 

федерація,  RU.  

№ 2203136 (C2) 

МПК B02C17/00 

2003р, 

Автор 

Пантелеев В.А. , 

Безбородов С.М. , 

Шенаев В.М., 

Тухаринов Л.Ю. , 

Нырцов В.В. , 

ДАС Анирудха., 

Конарев Н.М.  

Підвищення міцності корпусу барабану та 

покращення процесу розмолу матеріалу, а 

також регулювання температурного 

процесу між барабаном та навколишнім 

середовищем. На корпусі млина 

встановлюються через деякий інтервал 

ребра та ободи. Над ребрами та ободами 

може бути встановлена обічайка. 

10. Футеровка 

трубного 

млина 

Російська 

федерація,  RU.  

№ 202 951 (U1) 

МПК B02C 17/22 

2021р, 

Автор 

Кочнев В.Г. 

Грушинський О.В 

Письмовий А. В.   

Забезпечення розподілу матеріалу, що 

подрібнюється в млині матеріалу по 

крупності при одночасному захопленні і 

надійному утриманні певними ліфтерами 

шматків певної крупності. Відрізняться 

встановленою футеровки зі складною 

геометрією котра включає набір каблуків 

різної висоти, впорядковано розташованих 

по обичайці у вигляді рядів що чергуються 

великих і середніх каблуків, а дрібні 

каблуки заповнюють весь простір, не 

зайняте великими і середніми каблуками, 



 

 

№ 

п.п 

Предмет 

пошуку 

№ свідоцтва, 

МПК, країна, 

організація, 

автор 

Суть заявленого технологічного 

рішення та ціль його створення 

11. Футеровка 

трубного 

млина 

Російська 

федерація,  RU. 

№ 191 600 (U1) 

МПК B02C 17/22 

03,06,2019р, 

Автор 

Фадин Ю. М. 

Богданов В. С. 

Хахалев П. А. 

Дегтярьов П. А. 

Підвищення ефективності процесу 

подрібнення за рахунок раціонального 

розподілу тіл, що мелють по кінетичним 

характеристикам уздовж корпусу млина. 

Футеровка трубної кульового млина 

складається з чергуються ліфтерів і 

проміжних плит, закріплених на 

внутрішній поверхні корпусу млина.  

12. Футеровка 

трубного 

млина 

Російська 

федерація,  RU. 

№ 2 648 711 (C1) 

МПК B02C 17/22 

15.05.2017р. 

Автор 

Наіль Н. Н. 

Кузнєцов М. Ю.  

Підвищення зносостійкості футеровки  

млинів мокрого самоздрібнювання в 

режимі полусамоізмельченія з додаванням 

куль з діаметром від 100 мм і вище. 

Відрізняється тим, що на ній 

перпендикулярно руху потоку матеріалу 

виконані поздовжні поглиблення для 

самофутеровкі. 

13. Футеровка 

трубного 

млина 

Російська 

федерація,  RU.  

№ 173 066 (U1) 

МПК B02C 17/22  

08.08.2017, 

Автор 

Чижик Е. Ф. 

Алексєєв В. Н. 

Підвищенні терміну служби як футеровки, 

так і барабана млина. Футеровка 

кульового млина , що містить набір 

металевих плит з хвильової робочою 

поверхнею з проточеними пазами на 

робочій поверхні для заклинювання 

технологічних шарів 

14. Трубний 

млин 

СРСР,  RU.  

№1404109 

МПК B02C 17/06 

1988р, 

Автор 

Богданов В.С., 

Богданов Н.С., 

Платонов. В.С.  

Підвищення ефективності процесу 

дроблення та підвищення якості готової 

продукції, за рахунок встановлення 

еліпсних сегментів, які розділяють корпус 

барабана на сектори та одну камеру. 

Кожен з еліпсів нахилений до лінії відкосу 

мелючи тіл.     



 

 

№ 

п.п 

Предмет 

пошуку 

№ свідоцтва, 

МПК, країна, 

організація, 

автор 

Суть заявленого технологічного 

рішення та ціль його створення 

15. Футеровка 

трубного 

млина 

Російська 

федерація,  RU.  

№ 160 708 (U1) 

МПК B02C 17/22 

01.09.2015, 

Автор 

Богданов В.С. 

Фадин Ю. М. 

Латишев С. С. 

Хахалев П. А. 

Відрізняється тим, що на схилах хвиль в 

шаховому порядку виконані конусно-

сферичні каблучки у вигляді усічених 

конусів, з кутом при вершині 78-80°, 

заокруглених радіусом, в два рази меншим 

діаметра підстави. 

16. Футеровка 

трубного 

млина 

Російська 

федерація,  RU.  

№ 2 565 729 (C1) 

МПК  B02C 17/22 

0.4.06.2012р. 

Автор 

Зайлера Андреас 

Аке Клаус 

Створення кульового млина з системою 

захисту від зносу, яка є економічною, 

легко замінної і має мінімально можливу 

вагу при високій зносостійкості і 

максимальної корозійної стійкості. 

Додавання елемента захисту від зносу, що 

розміщується на внутрішню стінку 

ємності за допомогою кріпильної системи 

17. Трубний 

млин 

Російська 

федерація,  RU.  

№ 2 486 959 (С1) 

МПК B02C 17/22 

31.01.2012р, 

Автор 

Нікітін А. Ю. 

Шинкоренко С.Ф 

Підвищенні терміну служби футеровки, 

виготовленої з еластичного матеріалу. У 

футеровки барабанних обертових млинів, 

що складається з встановлених на 

внутрішній поверхні барабана поздовжніх 

ліфтерів і прилеглих до них плит, 

виготовлених з еластичного матеріалу у 

вигляді поліуретанового еластомеру  

18. Трубний 

млин 

РФ,  RU.  

№2279923 

МПК B02C 17/06 

2006р, 

Автор 

Богданов В.С., 

Ломакин В.В.  

Підвищення ефективності процесу 

подрібнення. Досягається встановленням 

нерухомих паралельних одна одній 

еліпсних сегментів, які нахилені до осі 

корпуса млина і зачинені з протилежних 

кінців. 
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Примітка 

       
    Документація   
       
 А1  ЛП72.111115.000-70 ТС Технологічна схема виготовлення 1  
    цементу   
       
    Складальні одиниці   
       
  1  Прийомний бункер 1  
  2  Живильник 1  
  3  Дробарка 1  
  4  Конвеєр  1  
  5  Витратний бункер 1  
  6  Млин трубний 1  
  7  Сепаратор 1  
  8  Силос 1  
  9  Теплообмінник циклонний   
  10  Піч обертова   
  11  Холодильник   
  12  Конвеєр   
  13  Склад клінкеру   
  14  Склад добавок   
  15  Млин трубний   
  16  Склад силосний   
  17  Пристрій пакувальний   
  18  Пристрій пилоосаджувальний    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

     

ЛП72.111115.000-70 ТС      

Зм. Арк
. 

№ докум. Підпис Дата 

Разраб. Малигін Д.Т.   

Технологічна схема виготовлення 
цементу сухим способом 

Літ. Арку Аркушів 
Перев.       1 1 
Керів. Борщик С.О.   

КПІ ім.Ігоря Сікорського, 
ІХФ 

Н. конт.    
Затв. Гондлях О.В.   

 
 
 
 



Ф
ор

ма
т
 

Зо
на

 

По
зи

ці
я 

 
 

Позначення 

 
 

Найменування 

Кі
ль

кі
ст

ь 

 
 

Примітка 

       
    Документація   
       
 А1  ЛП72.111113.006-70 ВЗ Вигляд загальний 1  
       
    Складальні одиниці   
       
 А1 6 ЛП72.111112.006.01-70 СК Барабан 1  
  3 ЛП72.111113.003 Завантажувальний пристрій 1  
  12 ЛП72.111113.012 Розвантажувальний пристрій 1  
       
    Деталі   
       
  4 ЛП72.111113.004 Цапфа вхідного днища 1  
  2 ЛП72.111113.002 Завантажувальна лійка 1  
  1 ЛП72.111113.001 Станина 1  
  8 ЛП72.111113.008 Кришка люка 2  
  9 ЛП72.111113.009 Прокладки   
  11 ЛП72.111113.011 Цапфа вихідного днища 1  
  7 ЛП72.111113.007 Плита бронефутеровочна   12  
  14 ЛП72.111113.014 Ліфтер  12  
       
    Стандартні вироби   
       
  10 ЛП72.111113.010 Шпилька М36х180 16  
    ГОСТ 5915-70   
  12 ЛП72.111113.012 Болт М36х60  36  
    ГОСТ 7798-70   
  13 ЛП72.111113.013 Болт М36х160 134  
    ГОСТ 7798-70   
       
       
       
       
       
       
       
       

       

     

ЛП72.111113.006-70СП      

Зм. Арк
. 

№ докум. Підпис Дата 

Разраб. Малигін Д.Т.   
Млин трубний з модернізацією 

футеровки 
Вигляд загальний 

Літ. Арку Аркушів 
Перев.       1 1 
Керів. Борщик С.О.   

КПІ ім.Ігоря Сікорського, 
ІХФ 

Н. конт.    
Затв. Гондлях О.В.   

 
 
 
 



Ф
ор

ма
т
 

Зо
на

 

По
зи

ці
я 

 
 

Позначення 

 
 

Найменування 

Кі
ль

кі
ст

ь 

 
 

Примітка 

       
    Документація   
       
А1   ЛП72.111112.006.01-70 СК Складальне креслення 1  
       
    Деталі   
       
  1 ЛП72.111112.006.01 Плита бронефутеровочна №2 28  
  11 ЛП72.111112.006.11 Плита бронефутеровочна №1 320  
  6 ЛП72.111112.006.06 Кришка люка 2  
       
    Стандартні вироби   
       
  2 ЛП72.111112.006.02 Болт М36х2-8qх160 134  
    ГОСТ 7808-62   
  3 ЛП72.111112.006.03 Ущільнення АС 134  
    ГОСТ 5152-84   
  4 ЛП72.111112.006.04 Болт М36х60 36  
    ГОСТ 7808-62   
  5 ЛП72.111112.006.05 Болт М36х2-8q-220 2  
    ГОСТ 7808-62   
  7 ЛП72.111112.006.07 Прокладка на 36 отв.   
    ГОСТ 6402-61   
  8 ЛП72.111112.006.08 Шпилька М36х180 16  
    ГОСТ 1303-56   
  10 ЛП72.111112.006.10 Картон азбестовий   
    ГОСТ2850-80   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       

     

ЛП72.111112.006.01-70 СП      

Зм. Арк
. 

№ докум. Підпис Дата 

Разраб. Малигін Д.Т.   

Барабан млина 
Літ. Арку Аркушів 

Перев.       1 1 
Керів. Борщик С.О.   

КПІ ім.Ігоря Сікорського, 
ІХФ 

Н. конт.    
Затв. Гондлях О.В.   
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Позначення Найменування К
іл

ь
- 

к
іс

т
ь
 

Примітка 

          

      Документація    

          

 А1    ЛП72.111112.006.02-70 СК Складальне креслення    

          

      Складальні одиниці    

          

    1   ЛП72.111112.006.01 Цапфа 1   

    2   ЛП72.111112.006.02 Фланець 1   

    3   ЛП72.111112.006.03 Шнек 1   

    4   ЛП72.111112.006.04 Решітка 1   

    5   ЛП72.111112.006.05 Кришка 1   

          

      Стандартні вироби    

          

    6 ЛП72.111112.006.06 Броньовані плити 24   

    7 ЛП72.111112.006.07 Тканина азбестова АТ-4    

      ГОСТ6102-78 1   

    8 ЛП72.111112.006.08 Проволока ІІ-2    

    ГОСТ9389-75 1  

    9 ЛП72.111112.006.09 Картон азбестовий    

    ГОСТ 2850-80 1  

    10 ЛП72.111112.006.10 Гвинт М12х70 32  

      ГОСТ1491-62   

    11 ЛП72.111112.006.11 Гайка М12 32  

      ГОСТ2526-62   

         

         

         

         

       

         

       

       

       

ЛП72.111112.006.02-70 СП        

Зм. Арк. № Докум. Підп Дата 

Розроб. Малигін Д.Т.   

Завантажувальна 

частина 

  
 

Літ. Аркуш Аркушів 

Перев.        1 1 

Керівн.  Борщик С.О.   
КПІ ім.Ігоря Сікорського, 

ІХФ 
Контр    

Затв.  Гондлях О.В.   



Ф
ор

ма
т
 

Зо
на

 

По
зи

ці
я 

 
 

Позначення 

 
 

Найменування 
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ль

кі
ст

ь 

 
 

Примітка 

       
    Документація   
       
 А1  ЛП72.111112.006.03-70 СК Привод 1  
       
    Складальні одиниці   
       
 А1 1 ЛП72.111112.006.01 Двигун допоміжний 1  
  2 ЛП72.111112.006.02 Муфта втулочна 1  
  3 ЛП72.111112.006.03 Муфта зубчаста 1  
  4 ЛП72.111112.006.04 Муфта фрикційна 1  
  5 ЛП72.111112.006.05 Муфта відцентрова 1  
  6 ЛП72.111112.006.06 Вал привідний 1  
  7 ЛП72.111112.006.07 Фланець 1  
  8 ЛП72.111112.006.08 Редуктор допоміжний 1  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       

     

ЛП72.111112.006.03-70 СП      

Зм. Арк
. 

№ докум. Підпис Дата 

Разраб. Малигін Д.Т.   

Головний привід  
Літ. Арку Аркушів 

Перев.       1 1 
Керів. Борщик С.О.   

КПІ ім.Ігоря Сікорського, 
ІХФ 

Н. конт.    
Затв. Гондлях О.В.   
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Найменування 
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ь 

 
 

Примітка 

       
    Документація   
       
А1   ЛП72.111112.006.04-70 СК Складальне креслення 1  
       
    Деталі   
       
  1 ЛП72.111112.006.01 Корпус 1  
  5 ЛП72.111112.006.05 Ліфтер 12  
  6 ЛП72.111112.006.06 Футерувальна плита 12  
       
    Стандартні вироби   
       
  2 ЛП72.111112.006.02 Болт М36х60 240  
    ГОСТ 7808-62   
  3 ЛП72.111112.006.03 Шайба пружинна М36 240  
    ГОСТ 5152-84   
  4 ЛП72.111112.006.04 Штифт М20х80 120  
    ГОСТ 7808-62   
  7 ЛП72.111112.006.07 Сферична головка 120  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       

     

ЛП72.111112.006.04-70 СП      

Зм. Арк
. 

№ докум. Підпис Дата 

Разраб. Малигін Д.Т.   

Футеровка трубного млина, модернізована 

 

Літ. Арку Аркушів 
Перев.       1 1 
Керів. Борщик С.О.   КПІ ім.Ігоря 

Сікорського, 
ІХФ 

Н. конт.    
Затв. Гондлях О.В.   

 
 
 



 
 
 
 

Фор-
мат 

Поз. Позначення Найменування Кіл. Примітка 

      

   Документація   

      

А1  ËП72.111112.006.06-70 ТЕ Складальне креслення   

      

   Складальні одиниці   

      

 1 ËП72.111112.006.01 Станина 1  

 2 ËП72.111112.006.02 Палець  1  

 3 ËП72.111112.006.03 Деталь 1  

 4 ËП72.111112.006.04 Шпилька спеціальна M28х140 1  

 5 ËП72.111112.006.05 Плита кондукторна 1  

 6 ËП72.111112.006.06 Втулка швидкознімна 5  

      

      

      

   Стандартні вироби   

      

 7 ËП72.111112.006.07 Шайба 1  

   ГОСТ 18746-80   

 8 ËП72.111112.006.08 Гайка М28 1  

   ГОСТ 5915-70   

 9 ËП72.111112.006.09 Гвинт М8х40 4  

   ГОСТ 1475-80   

 10 ËП72.111112.006.10 Гвинт М4х20 4  

   ГОСТ 1475-80   

      

      

      

      

      

      

      

     

ËП72.111112.006.06-70 СП      

Зм. Арк. № Докум. Підпис Дата 

Розроб. Малигін Д.Т.   

Кондуктор для 
свердління  

Ëіт. Аркуш Аркушів 

Перев.        1 

Керівник Борщик С.О.   КПІ ім.Ігоря 
Сікорського, 

ІХФ 
Н.Конт.    

Затв. Гондлях О.В.   



Шляхи модернізації корпуса трубних млинів 4.6х10м 

 

Малигін Д.Т., студент; Соловей І.В., магістр; Борщик С.О. ст. викл.,  

 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ 

 

Мета роботи є модернізація конструкції корпусу трубного млина 4.6х10м 

для підвищення теплової ефективності 

 

Розроблюваний млин відноситься до устаткування для тонкого подрібнення 

різних матеріалів, зокрема до трубних кульових млинів, і може бути використаний 

в промисловості будівельних матеріалів при виробництві цементу, вапнякового 

борошна, в енергетичній промисловості при помолі вугілля, а також у 

гірничорудній і хімічній промисловостях при подрібненні різних матеріалів. [1] 

 В цих машинах, що відносяться до тихохідних подрібнювачів, помел 

матеріалу відбувається всередині футерованого барабана тілами, що мелють, що 

находяться у ньому – кулями чи стрижнями. При обертанні барабана з визначеною 

кутовою швидкістю мелючі тіла, починають рухатися разом з корпусом барабана, 

піднімаються на деяку висоту і потім падають на шматки матеріалу, що лежать на 

футеровці. Відбувається так названий стиснутий удар. [4] 

Матеріал подрібнюється під впливом удару, а також роздавлюванням і 

стиранням при перекочуванні  мелючих тіл. Збільшуючи час перебування матеріалу 

в подрібнювачі, можна одержати дуже високий ступінь здрібнювання, однак при 

цьому різко зростають енергетичні витрати. [3] 

В основу корисної моделі поставлена задача, крім підвищення міцності 

корпусу барабану, забезпечити можливість покращення процесу помелу матеріалу 

шляхом впливу на ступінь температурного обміну між барабаном і навколишнім 

середовищем. Поставлена задача вирішується тим, що в трубному барабанному 

млині, що включає в себе установлений з можливістю обертання на опорах 

горизонтальний барабан з ободами та ребрами, які встановлено через інтервал. [5] 



Ободи та ребра встановлені, принаймні, на частині барабану з його 

зовнішньої сторони для вирівнювання температури в барабані по відношенню до 

температури навколишнього середовища, в залежності від характеристик 

матеріалу, що подрібнюється. [2] 

 

 

Рисунок 1.1-Розрахунок трубного млина 4.6х10м 

 



 

Рисунок 1.2-Розрахунок модернізованої конструкції млина 4.6х10м 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3-Графік приведених напружень в корпусі трубного млина з 

урахуванням температур 

 

Рисунок 1.4- Результати розрахунків 



 

Рисунок 1.5- Опис роботи програми креслення барабана трубного млина 



Висновки: оптимальні умови автоматичного управління процесами 

подрібнення матеріалу досягаються шляхом стабілізації якості вхідного матеріалу 

як по величіні кусків так і від вологості матеріалу. 

В наш час регулювання процесу подрібнення проводиться шляхом  

встановлення та підтримки певної швидкості обертання млина та подачі матеріалу. 

Однак вище перерахований спосіб не дозволяє з достатньою точністю 

стабілізувати процес роздрібнення, внаслідок постійної зміни якості вхідного 

матеріалу, його розміру, складу та ін.. 

При регулюванні стабільності заповнення млина відбувається наступне: 

підвищення якості вихідного матеріалу, та значна економія ресурсів, через те, що 

недовантаження чи перевантаження млина призводить до значної витрати 

електроенергії. 

У випадку автоматичного контролю відповідні ресурси зберігаються. 

Дуже великий відсоток економії та підвищення якості досягається за рахунок 

автоматизації процесу регулювання фракційного складу вхідного матеріалу та його 

якісного складу. 

Впровадження вище перерахованих засобів автоматизації суттєво підвищить 

коефіцієнт корисної дії трубного млина.  
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Модернізація вихрового теплообмінника до обертової печі  

 

Малигін Д.Т., студент; Іванніков В.Е., студент; Борщик С.О. ст. викл.,  

 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ 

 

Мета роботи є модернізація вихрового теплообмінника до обертової печі  

 

До основних елементів і вузлів обертової печі відносяться наступні: корпус, 

бандажі, роликоопори, відкрита зубчаста передача, головний і допоміжний 

приводи, пристрої для утримання печі від сповзання, внутрішньопічні теплообмінні 

пристрої, ущільнення гарячого і холодного кінця. 

Основною стратегічною задачею є, безумовно, корінне зниження 

енергоспоживання при виробництві цементу, без якого важко розраховувати на 

тривалу конкурентоздатність продукції, що випускається заводами,, навіть в умовах 

підтримки на відносно низькому рівні цін на енергоносії. [4] 

Численні дослідження в напрямку удосконалювання технології діючих 

цементних виробництв мокрого і сухого способу показують, що майже усі вони 

мають значні резерви для істотного поліпшення основних техніко-економічних 

показників. У періодичній літературі маються посилання на цілий ряд промислових 

іспитів, у результаті яких досягалося зниження витрати тепла на випал 

портландцементного клінкера на 10 - 15% і більше. Але, за рідкісним винятком, ці 

розробки не знайшли широкого застосування у вітчизняній промисловості. [1] 

Основне пояснення цьому факту автори бачать у тім, що діюче виробництво, 

технологічна схема якого має обмежене число ступенів волі, не завжди здатне 

сприйняти додаткові технологічні операції. Крім того, будь-яке впроваджуване на 

заводі технічне рішення повинне забезпечити комплекс позитивних ефектів, 

насамперед  по осі енергозбереження - продуктивність - якість [6]. 

Розроблена конструкція відноситься до техніки, у якій застосовуються печі 

барабанного типу, наприклад обертові печі для випалу сировини, сушіння. 

Метою розробки даної конструкції є підвищення терміну служби опори. 

 



 

Рисунок 1.1- Опора 

 

 

Рисунок 1.2-Розрахунок печі до модернізації 

 

 

 

 



 

Рисунок 1.3-Розрахунок печі після модернізації 

 

Рисунок 1.4-Результати розрахунків  

 

Конструкція опори з підшипниками кочення для печі  представлена на рис.2.1 

Тут вісь 2 ролика 1 встановлена у чотирирядний конічний роликовий підшипник 3. 

Вкладиш 4 виконаний самоустановлювальним. Осьові навантаження на опору 

сприймаються завзятими роликовими підшипниками 5. Корпус підшипника 6 

спирається на фундаментну раму 7 і закріплюється на ній болтами 8.  Поперечне 

горизонтальне навантаження, що діє на роликоопору сприймається на рамі 

спеціальним башмаком 9, що одночасно служить для розміщення на ньому 

спеціального гідродомкрата, за допомогою якого корпус може пересуватися щодо 



рами. Положення корпуса підшипника щодо рами визначається товщиною набору 

прокладок 10, розташовуваних між башмаком і торцем корпуса. Під роликами на 

рамі передбачена установка водяних ванн 11 для охолодження роликів. Ролик 

посаджений на вісь шляхом напресовки [3]. 

 

Рисунок 2.1-Розрахунок печі після модернізації 

Система що утримує піч від сповзання має ряд недоліків: не дотримується 

стабільний процес роботи, потребує постійного нагляду та частих регулювань 

ролікоопор; викликає навантаження ролікоопор осьовими навантаженнями; 

інтенсифікує зношення робочих поверхонь бандажу та ролика за рахунок 

зменшення площі їх контакту при перекосі роликів [3]. 

При проведенні літературно-патентного пошуку була вибрана конструкція що 

приведена в Авторське посвідчення SU 1488700 А2 Кл.F27 В7/22 [2]. 

Конструкція відноситься до хімічного машинобудування, а саме до 

багатоопорних обертових печей та інших аналогічних пристроїв, що мають 

трубчатий корпус великої ваги і довжини, розташованих горизонтально або з 

невеликим нахилом і обертаючимся навколо своєї осі [5]. 

Ціллю винаходу є підвищення надійності опори за рахунок збільшення її 

компенсуючої здатності. 



 

Рисунок 2.2 Загальний вигляд опори 

                     

  

            Рис.4.2.1 Розріз А-А                              Рис. 2.2.2 Вузол УЗ 

 

Опорні ролики 1 і 2 сприймають навантаження від бандажа 22 барабана 

печі і через підшипники і корпуси підшипників 3 передають вертикальну і 

горизонтальну складову навантаження передається на консоль болтовим 

з’єднанням. З консолі горизонтальна складова передається на раму 7 за 

допомогою шарнірного з’єднання (захопленнями 19, 20 і з’єднувальним штирем 

21). 



При значенні вертикальної складової, не перевищуючої номінального 

значення, навантаження з консолі передається на прокладку 16, фланець 9 і вставку 

11 на нижню частину рами 7. Рама сприймає навантаження як жорстка конструкція. 

Якщо вертикальна складова перевищить номінальне навантаження, то 

пружини 14 додатково стиснуться і консоль у зоні обпирання її на прокладку 15 

опуститься на величину додаткового стиску пружин. Сама консоль при цьому 

повернеться в шарнірі, що з’єднує її з рамою. Разом з консоллю 6 опуститься і 

підшипник опорного ролика і сам опорний ролик 1. При цьому відбудеться 

перерозподіл навантаження між опорними станціями і їхнє вирівнювання. 

 

Висновки: барабан  спирається на опори таким чином, що навантаження між 

бандажем 1 і роликами 2 і 3 розподілена рівномірно. Якщо в процесі роботи з яких-небудь 

причин положення барабана змінюється, ролики 2 і 3 займають нове положення, При 

відхиленні барабана, наприклад, вправо ролик 2 переміщується в право під бандажем 1, а 

під дією пружини 12 ролик 3 переміщається в тому ж напрямку, що і барабан. 

При опусканні барабана ролики 2 і 3 під натиском бандажа 1 розсовуються, а при 

підйомі переміщаються назустріч один іншому під дією пружини 12. Це дало змогу 

збільшите термін служби опори за рахунок попереджння  появи на поверхні кочення 

підшипників 10, 13 і 14 додаткових циклічних багаторазово повторюваних контактних 

напружень. Опускання барабану в основному відбувається після заміни зношеної 

футерівки, що призводить до значного збільшення ваги печі. 

Під час роботи печі бандажі зношуються не рівномірно. Найбільші навантаження 

виникають у бандажах встановлених біля вінцевої шестерні, саме тому ці бандажі 

зношуються швидше. Нерівномірне зношення бандажів призводить до збільшення 

прогину корпусу печі, що призводить до прискорення зношення футерівки  

При значенні складової, не перевищуючої номінального значення, навантаження з 

консолі передається на прокладку 16, фланець 9 і вставку 11 на нижню частину рами 7. 

Рама сприймає навантаження як жорстка конструкція. Якщо вертикальна складова 

перевищить номінальне навантаження, то пружини 14 додатково стиснуться і консоль 

опуститься на величину додаткового стиску пружин. Разом з консоллю 6 опуститься і 

підшипник опорного ролика і сам опорний ролик 1. При цьому відбудеться перерозподіл 

навантаження між опорними станціями і їхнє вирівнювання. 
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Метою роботи є модернізація конструкції корпусу трубного млина для 

зменшення міжремонтних циклів. 

 

Кульовий барабанний млин - пристрій для тонкого подрібнення твердих 

крихких матеріалів [1]. Застосовується в гірничорудній, будівельній, хімічній, 

харчовій промисловості, для отримання тонкодисперсних порошків. Барабанні 

млини використовуються при виробництві цементу, вапна, гіпсу, керамічних 

виробів тощо. Процес помелу відрізняється великою енергоємністю і вартістю [3].  

В обертових млинах матеріал подрібнюється всередині порожнистого 

барабана.  При обертанні мелючі тіла (кулі, стрижні) разом з подрібнюваним 

матеріалом спочатку рухаються по круговій траєкторії разом з барабаном, а потім 

падають по параболічній траєкторії [4]. При цьому подрібнення сировини 

відбувається за рахунок удару мелючих тіл, а також стирання часток сировини між 

собою. 

У трубних кульових млинах повне подрібнення матеріалу досягається 

внаслідок більшої тривалості перебування його в середині барабану. При цьому 

відпадає необхідність в класифікації, але збільшуються витрати енергії на 

подрібнення [1]. 

Під час процесу помелу матеріалу зношуються внутрішні футерувальні плити 

корпусу барабану, що призводить до зменшення міжремонтного періоду роботи 

машини вцілому. З метою збільшення довговічності футеровки було обрано один з 

доступних варіантів [2] суть якого полягає у заміні футерувальних плит, 

виготовлених з марганцевистих сталей на плити з полімерних матеріалів, що 

дозволило б зменшити навантаження від ударної дії мелючих тіл. 



 Аналізуючи базову конструкцію млина та модернізовану конструкцію, 

враховуючи силові та температурні впливи проводимо порівняльний аналіз 

попередньої конструкції та удосконаленої при цьому користуємося системою 

ANSYS.  

В результаті чисельних розрахунків було отримано наступні результати рис 

1.1, рис.1.2, рис 1.3, рис 1.4: 

 

 

Рисунок 1.1-Розрахунок трубного млина  



 

 

Рисунок 1.2-Розрахунок модернізованої конструкції млина  

 

 

 

 



 

 

Рисунок 1.3-Графік приведених напружень в корпусі трубного млина з 

урахуванням температур базової моделі 

 

Рисунок 1.4-Графік приведених напружень в корпусі трубного млина з 

урахуванням температур модернізованої моделі 

 

Згідно проведених розрахунків та порівнянь було побудовано базову та 

модернізовану моделі трубного млина, враховано всі силові та температурні впливи 

на машину, з яких видно, що згідно графіків приведених навантажень можна судити 

про зменшення силових впливів від мелючих тіл на корпус млина внаслідок заміни 

металевої футеровки на полімерну. В якості полімерного матеріалу було обрано 

термопластичний поліуретан  робоча температура=60-700С. 

Однак, слід зазначити, що використання полімерних елементів футеровки 

обмежує робочі температури експлуатації млина, але при цьому дозволяє зменшити 

динамічні навантаження на корпус та збільшити міжремонтний термін роботи 

машини.   
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