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Реферат 

Дипломний проект освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за 

спеціальністю 7.05050315 «Обладнання хімічних виробництв і підприємств 

будівельних матеріалів» на тему: «Млин трубний з модернізацією барабана» 

Проект складається з вступу, трьох розділів, висновків, переліку посилань і 

додатків. Загальний обсяг роботи ___ аркушів основного тексту  

Метою роботи є вибір варіантів модернізація барабану млина. а також 

вінцевої шестерні з літературних джерел. В даній роботі запропонована 

модернізація футеровки барабану млина, яка зменшує знос внутрішньої 

поверхні барабана, забезпечує рівномірний розподіл ударних навантажень на 

елементи футеровки від падаючих куль і шматків подрібнюваного матеріалу 

та істотно підвищує ефективність подрібнення матеріалу і термін служби 

футеровки. Модернізація вінцевої шестерні підвищує навантажувальну  

здатність, спрощує встановлення і знімання складеного зубчастого вінця і 

надає йому найбільш технологічну для лиття форму. 

Під час роботи було проведено кінематичні та параметричні розрахунки 

трубного млина та розрахунки на міцність окремих його елементів. Виконані 

креслення загального вигляду, вузлів. Було розроблено правила з техніки 

безпеки на виробництві, впроваджено систему автоматизації процесу помелу 

в трубному млині, розроблені рекомендації щодо технології монтажу та 

експлуатації трубного млина, проведено розрахунки економічної 

ефективності модернізації. 

Даний трубний млин можна використовувати для подрібнення 

азбестоцементу. 

Виконані розрахунки, а також модернізація дипломної роботи можна 

використовувати для роботи з подальшим вдосконалення трубних млинів. 

 

 

Млин трубний, футеровка, патенти, подрібнення, автоматизація, 

теплообмін, теплова ефективність, барабан млина. 



Реферат 

Дипломный проект образовательно-квалификационного уровня 

«специалист» за специальностью 7.05050315 «Оборудования химических 

производств и предприятий строительных материалов» на тему : «Мельница 

трубный с модернизацией барабана» Проект состоит из вступления, трех 

разделов, выводов, перечня ссылок и дополнений. Общий объем работы ___ 

листов основного текста. 

Целью работы является выбор вариантов модернизация барабану 

мельницы. а также венечной шестерни из литературных источников. В данной 

работе предложенная модернизация футеровки барабану мельницы, которая 

уменьшает износ внутренней поверхности барабана, обеспечивает 

равномерное распределение ударных нагрузок на элементы футеровки от 

падающих пуль и кусков измельчаемого материала и существенно повышает 

эффективность измельчения материала и срок службы футеровки. 

Модернизация венечной шестерни повышает погрузочную способность, 

упрощает установление и съем составленного зубчатого венца и 

предоставляет ему наиболее технологическую для литья. 

Во время работы были проведены кинематические и параметрические 

расчеты трубной мельницы и расчеты на прочность отдельных его элементов. 

Выполненные чертежи общего вида, узлов. Были разработаны правила из 

техники безопасности на производстве, внедрена система автоматизации 

процесса помола в трубной мельнице, разработанные рекомендации 

относительно технологии монтажа и эксплуатации трубной мельницы, 

проведены расчеты экономической эффективности модернизации. 

Данную трубную мельницу можно использовать для измельчения 

асбестоцемента. 

Выполненные расчеты, а также модернизация дипломной работы 

можно использовать для работы с дальнейшим совершенствование трубных 

мельниц. 

Мельница трубная, футеровка, патенты, измельчения, автоматизация, 

теплообмен, тепловая эффективность, барабан мельницы. 



Zusammenfassung 

Diplomarbeit pädagogische Qualifikation der «Spezialist» in der Spezial 

7.05050315 «Ausrüstung von chemischen produziert und die Unternehmen der 

Baustoff» on « Rohrmühle Trommel mit der Modernisierung « Projekt besteht aus 

einer Einführung , drei Kapitel , die Schlussfolgerungen, Liste von Referenzen und 

Anwendungen. Die Gesamtmenge an ___ Seiten aus dem Haupttext. 

Ziel des Arbeitens spukt Auslesen der Varianten Modernisierung Trommel 

der Mühle. sowie Kranz Gang aus literarischen Quellen. In gegebenem Arbeiten 

angebottene Modernisierung Futter Trommel der Mühle, das abmindert Verschleiß 

der inländischen Bildfläche der Trommel, versorgt ebennmäßige Aufschlüsselung 

der Anpralleeinladungen auf Bestandteile Futter ab abschlagen Kugeln und Bissen 

des wird die zu mahlende Materials und ansehnlich erhöht Effektivität der Mahlung 

des Materials und Amtsdauer Futter. Modernisierung das Kranz Gang і erhöht laden 

Fähigkeit, vereinfacht Aufstellung und Essen des abgefassten zackigen Wieners und 

anheimstellt ihm höchst technologischer für Gießen. 

Während der Arbeit wurden die kinematischen und parametrische 

Berechnungen Rohr-Mühle und die Berechnungen auf die Stärke der einzelnen 

Elemente. Abgeschlossene übersichtszeichnungen, Knoten. Entwickelt wurden die 

Regeln der Arbeitssicherheit in der Produktion, ein System der Automatisierung des 

mahlvorgangs in Rohr-Mühle, entwickelte Empfehlungen bezüglich der 

Technologie der Montage-und Betriebsanleitung Rohr-Mühle, wurden die 

Berechnungen der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Modernisierung. 

Das Rohrwerk kann für die Zerkleinerung von Asbest verwendet werden. 

Die Berechnungen und Modernisierungsarbeit kann verwendet werden, um 

auf eine weitere Verbesserung der Rohrwerke arbeiten werden. 

 

 

 

 

Rohrwerk , Futter , Patente , Schleifen, Automatisierung, Wärmeübertragung, 

thermische Effizienz, eine Trommelmühle . 
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ВСТУП 

Подрібнення – процес зменшення розмірів кусків твердого матеріалу 

під впливом механічної дії - широко застосовується в різних технологічних 

процесах хімічного виробництва.  

В залежності від характеру впливу сил на матеріал  розрізняють 

подрібнення  роздавлюванням, зломом, розколюванням, стиранням і ударом. 

Ці види силового впливу в процесі подрібнення проявляються одночасно, 

однак в залежності від конструкції машини переважає той чи інший спосіб. 

Подрібнення матеріалів виконують ударом і стиранням. Подрібнення 

може бути сухим з пневматичним транспортуванням матеріалу і мокрим; 

останній спосіб екологічно більш досконалий і більш продуктивний. Однак 

використання мокрого подрібнення можливе лише у випадках контакту 

подрібнюваного матеріалу з водою. 

Розвиток хімічної промисловості, зокрема, будівельної індустрії має 

величезне значення в житті країни. Необхідність домагатися зростання 

продуктивності, при тих же витратах, змушує вводити у виробництво нові 

зразки техніки або займатися модернізацією старого обладнання, що дає так 

само позитивний ефект. 

Темою даного дипломного проекту є «Млин трубний з модернізацією 

барабана», який входить до складу лінії з виробництва цементу сухим 

способом. 

Трубні млини широко застосовуються для грубого й тонкого помелу 

матеріалу. Принцип дії трубних млинів полягає в подрібненні матеріалу 

ударом і частковим стиранням вільно падаючих тіл, що мелють в обертовому 

барабані. 

Трубні млини відрізняються великою різноманітністю конструкцій: з 

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

мелючими тілами і т.д. трубні млини можуть бути класифіковані за такими 

основними ознаками: 
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   - по конструкції барабана і наявності перегородок: циліндричні, 

конічні, короткі і довгі, з внутрішніми перегородками і без них (одно і 

багатокамерні); 

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

периферичної розвантаженням і з розвантаженням через повну цапфу; 

   - за родом футерівки і характером мелють тіл: неметалевої 

футеровкою і неметалевими мелючими тілами, з металевою футеровкою і 

металевими мелючими тілами - кульками, короткими циліндрами або 

стрижнями; 

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

Млини можуть працювати у відкритому або замкнутому циклі. Останні 

більш сучасні, ефективні та перспективні. 

У млинах можна подрібнювати матеріал як сухим, так і мокрим 

способом.  

Гідність трубних млинів: отримання високої і постійної тонкості 

помелу і регулювання її; змішування матеріалу в самому млині; простота 

конструкції, надійність в експлуатації; можливість подрібнення порід різної 

твердості.     

Недоліки: значна витрата електроенергії; велика маса і розміри; 

великий пусковий момент; сильний шум під час роботи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

 
ЛП41.08827.000- 70ПЗ 



ОПИС КОНСТРУКЦІЇ, ЇЇ ОСНОВНИХ ЧАСТИН ТА ПРИНЦИПУ 

ДІЇ  

Опис конструкції. Згідно креслення ЛП41.093116.000-70ВЗ. 

Даний трубний млин  4,6 х10 м призначений для помелу  клінкеру в 

відкритому циклі, для сухого способу виготовлення цементу. Основними 

частинами млина є сам трубний млин,його завантажувальна 11 і 

розвантажувальні частини 3, а також приводи: головний та допоміжний. 

Завантажувальна частина це трубошнек в який надходить клінкер і при 

обертанні барабана 7 лопаті трубошнеку транспортують матеріал у барабан 

млина.  

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

захищає корпус. Всередині млина знаходяться мелючи тіла - кулі. 

Розвантажувальна частина млина являє собою майже такий же трубошнек, як 

і завантажувальна частина, вона також має сита через які отриманий матеріал 

надходить на транспортер. 

Центральний привід призначений для роботи млина в робочому 

режимі, він складається з наступних частин: циліндричного одноступінчатого 

редуктора, проміжного з'єднання, муфти обгону, допоміжного приводу і 

еластичної муфти. 

Проміжне з'єднання призначене для підключення допоміжного приводу 

і відсікання його при роботі на головному приводі. Допоміжний привід 

призначений для ремонтних цілей, він складається: з редуктора РМ-500; 

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. 

Принцип роботи. Матеріал з бункерів через вагові дозатори 12 по 
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 похилій частині потрапляє до приймального живильника, а потім в 

трубошнек, що знаходиться в пустотілій цапфі завантажувальної кришки 

барабану млина. При обертанні барабана лопаті трубошнека транспортують 

матеріал в середину барабана, де він подрібнюється мелючими тілами.  

Подрібнений матеріал поступово переміщується в середині робочого 

простору за рахунок підпору його зі сторони нового живлення матеріалом, 

який витісняє вміст барабану до розвантажувальної частини млина. Для 

виникнення необхідного напору рівень поступаю чого матеріалу в 

завантажувальній частині має бути вищий ніж в розвантажувальній. Для 

цього в млині внутрішній діаметр розвантажувальної цапфи трохи більший, 

за діаметр завантажувальної цапфи. За рахунок різниці рівнів відбувається 

рух матеріалу по барабану. 

На розвантажувальній цапфі всередині барабану встановлені барабанні 

лопаті, за допомогою яких матеріал піднімається вгору, падає на кожух, з 

якого, через решітки,осипається в трубошнек розвантажувальної частини. 

Подрібнений матеріал через після розвантажувальної цапфи 

направляється  в бункер готової продукції, після чого транспортерами 

направляється на наступні стадії обробки. 

 
Рисунок 1.1 – Конструкція трубного млина. 
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ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЛИНА 4.6Х10М 

 

1

. 

 Продуктивність  при вологості матеріалу 

6%,розмірами  кусків  до  25  мм, 

розмолоздатністю 60 кг/(кВт год), тонкості 

помолу 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 работі на головному приводі, об/хв 

- при работі на допоміжному приводі, об/хв 

 

15-0.006 

0.178 

   

6

. 

Електродвигун головного приводу : 

- потужність встановлена, кВт 

- частота обертання ротора, об/хв 

 

3150 

500 

   

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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ЛІТЕРАТУРНО-ПАТЕНТНИЙ ОГЛЯД 

 

Млин який розробляється відноситься до устаткування для тонкого 

подрібнення різних матеріалів, зокрема до трубних кулькових 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. В цих машинах, що відносяться до тихохідних 

подрібнювачів, помол матеріалу відбувається всередині футерованного 

барабана тілами, що мелють, що находяться у ньому – кулями чи стрижнями. 

При обертанні барабана з визначеною кутовою швидкістю тіла, що мелють, 

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. 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. При роботі на барабанних млинах, під 

впливом частих ударів, найбільшого зношування зазнають такі деталі млина,  

як футеровка, завантажувальні та розвантажувальні кришки, міжкамерна 

перегородка та ін., модернізацію яких доцільно було б провести.  

Для проведення модернізації окремих деталей, необхідно провести 

літературний та патентний огляд, переглянути ряд винаходів та літератури, 

після чого зробити висновки про модернізацію тієї чи іншої частини млина. 

 Корисна модель [14] відноситься до галузі здрібнювання матеріалів, а 

саме до здрібнювання барабанними млинами і може бути використана при 

збагаченні руд корисних копалин.  

  В основу корисної моделі поставлена задача - створити барабанний 

млин, що забезпечує високу продуктивність з одночасним підвищенням 

довговічності за рахунок технічного результату, що полягає в зниженні  
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динамічних навантажень на рухливі елементи млина в процесі роботи. Цей 

технічний результат забезпечується тим, що в барабанному млині, що 

містить установлений на підшипникових опорах футерований корпус з 

торцевими кришками, що з'єднаний через зубчасту передачу з приводом, а 

також живильник і розвантажувальний пристрій, - корпус виконаний з 

конічними ділянками, що забезпечують перехід від торцевих кришок до 

циліндричної частини, а плити футерівки на цих ділянках виконані 

зиґзаґоподібними в перерізі і закріплені на конічних частинах корпуса з 

заходом на циліндричну.  

Модернізація млина пояснюється рисунком, де на Рис.4.1 показано 

загальний вигляд трубного млина 

 

1 – підшипникові опори; 2 – футерований корпус; 3 – торцеві кришки;   

4 – конічні ділянки; 5 – плити футерівки; 6 – подрібнюваний матеріал;            

7 – мелючи тіла 

Рисунок  4.1 – Барабанний млин 

 

Барабанний млин працює наступним чином. 

У процесі роботи відбувається обертання барабана, що складається з 

корпуса 2, кришок 3 і футерівки 5. При цьому подрібнюваний матеріал 6 

разом з мелючими тілами 7 підхоплюється футерівкою 5 і обрушується на 

дно барабана. У результаті чого футерівка 5 барабана піддається ударним 

навантаженням, які передаються на корпус 2, що приводить до його 

коливань, амплітуда яких пропорційна твердості барабана. Коливання 
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корпуса 2 барабана викликають динамічні навантаження на елементи млина. 

При збільшенні твердості барабана амплітуда коливань корпуса 2 у процесі 

роботи зменшується. 

 

Корисна модель[15] належить до подрібнювального обладнання і може 

бути використана в хімічній, гірничорудній промисловості та промисловості 

будівельних матеріалів. В основу корисної моделі поставлено задачу 

вдосконалення барабанного млина, у якому нове конструктивне виконання 

його циліндричного барабана забезпечує незалежне одне від 20 одного 

регулювання частоти обертання його секцій, а отже і раціональні режими 

подрібнення в кожній із його секцій залежно від маси й геометрії розміщених 

у них молольних тіл. 

Суть корисної моделі пояснюється кресленням, на (Рис.4.2) зображено 

поздовжній розріз  барабанного млина. 

 

 

 

1 – барабан; 2 – шари; 3 – перша секція; 4 – друга секція; 

5,6 – порожниста цапфа;7 – підшипник; 8,9 – бандажі; 10,11 – ролики; 

12,13 – опорні станції;14 – перфороване кільце 

Рисунок  4.2 – Барабанний млин 

 

Барабанний млин працює в такий спосіб.  

Грудки вихідної сировини завантажують у порожнисту цапфу 5, звідки 

за допомогою її спіральної насадки потрапляють всередину секції 3 
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 циліндричного барабана 1, де під дією насадкових тіл 2 (шарів) 

піддаються подрібненню. На виході з першої секції 3 попередньо 

подрібнений матеріал крізь перфоровану перегородку 14 потрапляє в другу 

секцію 4  циліндричного барабана 1, у якій під дією насадкових тіл 2 

(циліндрів) піддається остаточному подрібненню. (Крім того, можливо також 

вилучення попередньо подрібненого матеріалу із секції 3 крізь щілини в ній, 

видалення з нього за межами млина готового продукту і наступне повернення 

крупної фракції (крупки) на остаточне подрібнення до секції 4.)  

При цьому для ефективного подрібнення в обох секціях 3 і 4 

циліндричного барабана 1  забезпечується визначена частота обертання 

кожної із зазначених секцій.  

Остаточно подрібнений матеріал із другої секції крізь порожнисту 

цапфу 6 видаляється за межі подрібнювача. 

 

Футерівка барабанних млинів [16], що складається з набору 

однотипних футерувальних гумових плит з б/у автопокришок , що мають 

кругло жолобчастий   профіль і впритул встановлених увігнутою поверхнею 

до внутрішньої поверхні барабана з утворенням хвилеподібною робочої 

поверхні , в яких виконані отвори під кріпильні елементи , що відрізняється 

тим , що плита секторообразного перетину виконана з потовщенням в 

середній частині і радіальним вигином по поздовжній осі з торців в тіло 

плити, приблизно на третину її довжини, вставлені металеві стрижні з 

кріпильними елементами , наприклад болтами , плити встановлені з 

поздовжньої і поперечної хвилями робочої поверхні , при цьому поздовжня 

вісь футеровки має синусоїдальну форму , а кріпильні елементи розташовані 

в тілі футеровки , не виступить над лінією робочої поверхні. 

Суть корисної моделі пояснюється кресленням, на (Рис.4.3) зображено  

 

футерівку барабанного млина. 



 

Рисунок  4.3 – Футерівку барабанного млина 

 

Спосіб футерування барабана млина[17], який включає закріплення 

гумових футерувальних плит на внутрішній поверхні барабана, який 

відрізняється тим, що закріплення гумових футерувальних плит на 

внутрішній поверхні барабана виконують з пружним розпором між плитами. 

Можливі і інші варіанти реалізації способу. 

В процесі роботи млина футерівка млина отримує тертя від матеріалу що 

подрібнюється. При цьому внаслідок того, що робоча поверхня футерівки 

млина знаходиться у стисненому стані -у разі виникнення подряпин від 

матеріалу – ці подряпини заростають за рахунок стиснення гумових 

футерувальних плит уздовж робочої поверхні. Це підвищує зносостійкість 

гумових футерувальних плит і тим самим підвищує надійність роботи 

футерівки млина. 

Суть корисної моделі пояснюється кресленням, на Рис.4.4 зображено 

спосіб футерування барабанного млина. 

 

1 – плити; 2 – крыплення; 3 – барабан 

Рисунок 4.4 – Cпосіб футерування барабанного млина. 

Футерівка барабанного млина [18], що включає встановлені на 

внутрішній поверхні й на торцевих стінках барабана пружні плити з 

еластичного матеріалу, які мають поздовжні поглиблення для установки 
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ліфтерів у вигляді брусів з еластичного матеріалу з арматурою, прикріплених 

до барабана й торцевих стінок кріпильними елементами, яка відрізняється 

тим, що основа ліфтера має ламану конфігурацію й у середній частині вона 

має горизонтальну ділянку, від якої до бічних кромок ліфтера виконані 

скоси, при цьому суміжна з основою ліфтера поверхня плит виконана 

відповідної конфігурації з утворенням замкового з'єднання між плитами та 

ліфтером, арматура виконана у вигляді пластини з поздовжніми пазами 

(прорізами) по торцях і закріпленим над нею швелером, кріпильні елементи 

циліндричної частини млина виконані з Т-подібними головками й 

установлені з можливістю переміщення й фіксації в пазах арматури, а 

кріпильні елементи на торцевій стінці барабана виконані у вигляді шпильок 

із жорстким кріпленням до стінки. 

Суть корисної моделі пояснюється кресленням, на (Рис.4.5) зображено 

футерівка барабанного млина. 

 

1 – плити; 2 – ліфтер; 3 – барабан 

Рисунок 4.5 – Футерівка барабанного млина  

 

Використання запропонованої конструкції футеровки барабанного 

млина дозволить підвищити термін експлуатації футеровки, надійність 

роботи млина та його продуктивність. Одночасно буде зменшено 

номенклатуру кріпильних виробів. 
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 Футерівка барабанного млина[19], що містить плити з пружного 

матеріалу, зафіксований у пазу плити заставний елемент, складений із 

пластини, жорстко з'єднаної з кріпильним профілем, у який входять елементи 

рознімного з'єднання, яка відрізняється тим, що кріпильний профіль має 

коробчасту форму і розміщений відкритою стороною у бік пластини, при 

цьому паз виконаний за формою, відповідній формі заставного елемента з 

можливістю розміщення останнього в згаданий паз з натягом. 

Суть корисної моделі пояснюється кресленням, на (Рис.4.6) зображено 

футерівка барабанного млина, (Рис.4.7) плита з пружного матеріалу з 

заставним елементом у перетині. 

 

1,2 – плити 

Рисунок 4.6 – Футерівка барабанного млина  

 

2 – плита ; 3 – паз; 4 – пластина; 5 – кріпильний профіль ; 6 – елементи 

рознімного з'єднання 

Рисунок 4.7 – Плита з пружного матеріалу з заставним елементом у 

перетині 
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Млин барабанна [20]  містить горизонтальний барабан, встановлений з 

можливістю обертання, на якому із зовнішнього боку, принаймні, на його 

частині встановлено обіддя і ребра для вирівнювання температури в барабані 

по відношенню до температури навколишнього середовища в залежності від 

характеристик розмелюється матеріал. Над обіддям або ребрами може бути 

встановлена обічайка. Ободи або ребра можуть бути встановлені під кутом 

до осі обертання млина. Винахід дозволяє підвищити ефективність 

подрібнення і підвищити міцність барабана млина. 

Суть корисної моделі пояснюється кресленням, на (Рис.4.8) зображено 

млин барабанний. 

 

1 – барабан ; 2 – опори; 3 – патрубок подачі матеріалу; 4 – вихід 

готового продукту; 5 – обіддя; 6 – ребра; 7 –додаткове обіддя 

Рисунок 4.8 – Млин барабанний. 

Млин барабанна, що містить встановлений з можливістю обертання на 

опорах горизонтальний барабан з обіддям і ребрами , встановленими через 

інтервал , відрізняється тим, що обіддя і ребра встановлені, принаймні, на 

частині барабана з його зовнішнього боку для вирівнювання температури в 

барабані по відношенню до температури навколишнього середовища залежно 

від характеристик розмелюється. 

 

Корисна модель [21] для тонкого подрібнення твердого матеріалу при 

сухому способі помолу. Трубний млин включає барабан, розділений на 

камери грубого й тонкого помолу перегородкою, завантажувальний й 

розвантажувальний пристрій, розвантажувальну перфоровану перегородку, 

трубу рецикла, відкриту з обох торців із гвинтовими лопатами, напрямок 
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навивки яких протилежно напрямку обертання барабана. Пристосування для 

подачі матеріалу в трубу рецикла виконані у вигляді ліфтерів, бічна частина 

кожного з яких з боку його кінця, жорстко прикріпленого до внутрішньої 

поверхні барабана, має отвір для проходження в порожнину ліфтера 

матеріалу, що подрібнює, причому для запобігання мелючи влучення тіл, 

усередину ліфтерів отвір закритий ґратами, які жорстко закріплені на 

ліфтерах. Винахід дозволяє підвищити ефективність процесу помолу.  

Суть корисної моделі пояснюється кресленням, на Рис.4.9 зображено 

трубний млин з внутрішнім класифікуючим пристроєм. 

. 

 

 

1 – барабан; 2 – перегородка; 3 – перфорована перегородка; 

4,8 – цапфа 5,6 – лопаті ; 7 – конус; 9,14 – гвинтові лопаті; 10 – камера 

грубого помелу; 11 – камера тонкого помелу; 12 – молольні тіла; 13 – труба; 

15 – ліфтери; 16 – решітки; 17 – стойки; 18,20 – перфорований конус;  

19 – основа 

Рисунок 4.9 – Трубний млин з внутрішнім класифікуючим пристроєм 

 

В основу корисної моделі [22] поставлена задача підвищити 

довговічність зубчатої передачі та збільшити термін служби з'єднувальних 

елементів.  
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Поставлена задача вирішується тим, що з'єднання зубчатого вінця з 

корпусом барабана містить пружні елементи, які одним кінцем з'єднані з 

корпусом барабана, а другим кінцем - з вінцевою шестірнею та виконані в 

вигляді складеного по товщині пакета. При цьому для компенсації напружень 

при запуску та зупинці млина пружні елементи виконані зі згином, величина 

якого не менша кроку зуба вінцевої шестірні.  

Корисна модель пояснюється рисунком, де на (Рис.4.10) показано 

загальний вигляд вузла з'єднання вінцевої шестірні з корпусом барабана 

млина; на (Рис.4.11) - схема зубчатої передачі вінцевої та підвінцевої 

шестірні, на (Рис.4.12) - виноска А з (Рис.4.10) - пружний елемент з'єднання 

вінцевої шестірні з корпусом барабана. Вінцева шестерня 1 з'єднується з 

 

 корпусом  

млина 4 за допомогою пружних елементів 3, які мають згин величиною Н. 

Один з кінців пружних елементів кріпиться до вінцевої шестірні 1, а інший - 

до корпуса печі 4 за допомогою шарнірів 5 і притискного пристрою 6. 

Обертання млина відбувається за допомогою підвінцевої шестірні 2, з 

використанням зубчатої передачі. Шестерня вінцевої шестерні 1 має крок 

зуба Р який складається з ширини зуба та відстані між ними. 

Млина працює таким чином.  

Обертовий момент при пуску та зупинці млина передається від 

підвінцевої 2 до вінцевої шестірні 1 з допомогою зубчатої передачі. 

Підвінцева шестерня передає крутний момент на вінцеву, яка має крок зуба Р 

що складається з ширини зуба та відстані між зубами.  

В момент пуску за рахунок значної маси млина та інерційних сил 

корпус залишається нерухомим. Навантаження, які виникають при цьому, 

сприймає з'єднувальний пружний елемент 3, який виконаний зі згином Н, 

величина якого не менше кроку зуба вінцевої шестірні. За рахунок цього при 

обертанні на відстань в один крок зуба пружний елемент може 

деформуватись і поступово набираючи пружність демпфувати різкий скачок 

навантажень. При зупинці приводу, корпус млина 4 продовжує рухатися, по 
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інерції повертаючись відносно вінцевої шестірні 1. Внаслідок цього 

виникають надлишкові зусилля в вузлі з'єднанні вінцевої шестірні з корпусом 

4. Згин Н пружного елемента 3 дозволяє йому деформуватись і компенсувати 

вказані навантаження.  

При значних навантаженнях надлишкові зусилля в вузлі призводять до 

перевантаження зубчатої передачі, тим самим скорочуючи її довговічність. 

Запропоноване конструктивне рішення сприяє більш ефективній компенсації 

навантажень, що виникають в з'єднанні шестірні з корпусом в період пуску і 

зупинки печі, та більш рівномірному розподілу навантаження на зубчасту 

передачу, що збільшує її довговічність та термін служби пружних елементів і  

 

1 – вінцева шестерня; 2 – підвінцева шестерня; 3 – пружні елементи;  

4 – цапфа  

 

Рисунок 4.10 – Загальний вигляд вузла 

 

1 – вінцева шестерня; 2 – підвінцева шестерня 

Рисунок 4.11 – Схема зубчатої передачі вінцевої та підвінцевої 

шестірні 
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3 – пружні елементи; 4 – цапфа; 5 – шарніри; 6 – притискний пристрій 

Рисунок 4.12 – Загальний вигляд вузла 

 

Винахід відноситься до футеровкам барабанних млинів [23] і може 

використовуватися в гірничо-збагачувальної, будівельної та хімічної 

промисловості. Футеровка складається з виконаних з еластомірного 

матеріалу елементів. Верхні частини елементів утворюють хвилеподібну 

робочу поверхню футеровки. Бокові сторони кожного елемента симетричні і 

складаються з двох граней, розташованих під кутом більше 90 градусів один 

до одної, і мають паз у місці з'єднання із підставою. Основу кожного 

елемента має кріплення, завулканізованих в його тіло. У пазах обох сторін 

кожного елемента розташовані еластомірні ущільнюючі елементи. Винахід 

дозволяє підвищити ефективність подрібнення матеріалу і термін служби 

футеровки.  

Футеровка барабанного млина складається з елементів 1, кожен з яких 

виконаний з еластомірного матеріалу у вигляді багатогранної призми. Одна 

бічна сторона 2 кожного елемента 1 складається з двох граней 3, 4, 

розташованих під кутом один до одного, і має паз 5 в місці з'єднання її з 

основою 6.  Друга бічна сторона 7 кожного елемента 1 також виконана з двох 

граней 8, 9, розташованих під кутом одна до іншої, і має паз 10 в місці 

з'єднання її з основою 6. Бокові сторони кожного елемента симетричні, а 

кути між гранями сторін перевищують 90 градусів. Основа призми має 

кріплення 11, завулканізоване в тіло елемента. Футеровка має 

ущільнювальний елемент 12, розташований в пазах 5, 10 двох сторін кожного 

елемент 1. 
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Спосіб застосування футеровки 

Перед установкою футеровки вставляють елементи кріплення 11 (шпильки) в 

елементи 1 футеровки. Після цього елементи 1 футеровки монтують у 

відповідності зі схемою укладання. Для ліквідації щілин або порожнеч між 

барабаном млина та елементами 1 футеровки укладають еластомірні 

ущільнювальні елементи 12 в призначені для цього пази 5, 10. Елементи 1 

футеровки притискають еластомірні ущільнювальні елементи 12 до тіла 

барабана, що зменшує знос внутрішньої поверхні барабана млини. 

Робочий процес проходить наступним чином. При обертанні барабана 

елементи 1 футеровки сприймають завантаження як від маси в цілому, так і 

від ударів окремих шаров і шматків матеріалу. Верхні частини елементів 1 

створюють робочу хвилеподібну поверхню футеровки. Знос матеріалу на 

нескінченно малій ділянці футеровки пропорційний поточному значенню 

сили тертя на цій ділянці. Напрямок зносу збігається з напрямком потоку. 

Завдяки хвилеподібною поверхні футеровки матеріал, що піддається 

подрібненню, піднімається на деяку висоту, після чого він падає вниз і, 

взаємодіючи з іншими елементами, подрібнюється. Відсутність різких 

перепадів між елементами дозволяє зберігати оптимальний профіль 

елементів футеровки по мірі їх зносу. 

 

 

12 – ущільнювальні елементи 

Рисунок 4.13 – Розріз елементу футеровки 
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1 – елементи футеровки; 2 – бічна сторона; 3,4 – грані; 

5 – паз; 6 – основа ; 7 – друга бічна сторона; 8,9 – грані; 10 – пази 

Рисунок 4.14 – Вузол кріплення 

 

 

11 – елементи кріплення 

Рисунок 4.15 – Фрагмент футеровки барабанного млина 

 

Зубчастий вінець [24] приводного механізму барабанного млина 

містить обід зубчастий з центральним диском і з радіальними ребрами 

жорсткості, виконаний з сегментів, з'єднаних між собою, при цьому 

зубчастий обід має циліндричний профіль і виконаний з кільцевим 

потовщенням на внутрішній поверхні, яке з одного боку центрального диска 

має циліндричну форму, а з іншого боку - конічну з потовщенням до центру 

обода, центральний диск забезпечений в нижній частині поясом жорсткості, 

зв'язаних з з'єднувальним фланцем, при цьому параметри конструктивних 

елементів зубчастого вінця пов'язані зазначеними залежностями. Винахід 

дозволяє підвищити навантажувальну здатність, спростити установку і зняття 

складеного зубчастого вінця і надати йому найбільш технологічну для лиття 
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форму. 

Винахід відноситься до області машинобудування, зокрема - до 

зубчастих передач, і може бути використане в приводі барабанних млинів, 

які застосовуються для подрібнення рудних і нерудних корисних копалин, а 

також в установках іншого призначення використовують колеса великих 

діаметрів. 

Метою винаходу є підвищення навантажувальної здатності, спрощення 

встановлення і знімання складеного зубчастого вінця і надання йому 

найбільш технологічною для лиття форми. 

Мета досягається тим, що в зубчастому вінці, що містить обід 

зубчастий з центральним диском і з радіальними ребрами жорсткості, 

виконаному з сегментів, з'єднаних між собою, обід зубчастий має 

циліндричний профіль і виконаний з кільцевим потовщенням на внутрішній 

поверхні. При цьому, з одного боку диска потовщення повторює 

циліндричну форму диска, з іншого боку має конічну форму з потовщенням 

металу до центру обода, а внутрішня (нижня) частина центрального диска 

забезпечена поясом жорсткості, зв'язаних з з'єднувальним фланцем, за умови 

виконання наступних співвідношень між розмірами елементів зубчастого 

вінця:  B/h1 = 5,7...5,8; B/h2 = 8,5...8,6; B/S1 = 6,6...6,7; B/S2 = 5,7...5,8; B/S3 = 

11,42...11,43; D/D1 = 1,28...1,29; D/D2 = 1,33...1,34; де B - ширина обода; h1 - 

товщина обода без зуба з циліндричним потовщенням; h2 - товщина обода 

без зуба з конічним потовщенням; S1 - товщина жорсткого диска; S2 - 

товщина пояса жорсткості; S3 - товщина з'єднувального фланця; D - 

зовнішній діаметр зубчастого вінця; D1 - зовнішній діаметр пояса 

жорсткості; D2 - внутрішній діаметр пояса жорсткості. 

Зубчастий вінець приводного механізму барабанного млина 

складається з сегментів 1, з'єднаних між собою елементами кріплення 2. 

Кожен сегмент 1 містить обід зубчастий 3 циліндричного профілю з 

розташованим по центру жорстким диском 4 і радіальними ребрами  

жорсткості 5, розташованими рівномірно по окружності по обидві 

сторони 
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диска 4. Обід зубчастий 3 по одну сторону диска 4 виконаний з 

безперервним циліндричним потовщенням 6, а по інший бік - з безперервним 

конічним потовщенням 7. Диск 4 виконаний з полегшують вікнами 8 і 

забезпечений поясом жорсткості 9 у вигляді потовщення диска 4, причому 

пояс жорсткості 9 по зовнішньому діаметру пов'язаний з ребрами жорсткості 

5, які одночасно пов'язані з внутрішніми поверхнями потовщень 6 і 7. По 

внутрішньому діаметру пояс жорсткості 9 пов'язаний з розташованим по 

центру фланцем 10, в якому виконані отвори 11 під елементи кріплення. 

Безперервність потовщень 6 і 7 на ободі 3 зубчастого вінця з великими 

маховими масами, зосередженими по периферії, дозволяє виключити 

операції балансування при виготовленні зубчастих вінців. Вищенаведені 

співвідношення між шириною вінця і величиною циліндричного потовщення 

6 не дозволяють регламентувати розташування і кількість ливарних 

прибутків, а також мати остаточну для роботи в умовах вібрації та ударів 

жорсткість обода. Вибір нахилу конічного потовщення 7 - 4,0...4,5% дозволяє 

забезпечити оптимальні умови лиття вінця великої маси і одночасно 

забезпечувати достатню жорсткість обода 3. Пояс жорсткості 9 обраних 

відносних розмірів забезпечує жорстку зв'язку через ребра 5 фланця 10 з 

диском 4 і ободом 3, а також прийнятні умови обслуговування елементів 

кріплення. 
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1 – сегмент; 2 – елементи кріплення; 3 – зубчатий обід; 4 – диск;  

5 – ребра жорсткості; 6,7 – потовщення; 8 – полегшуючі вікна; 9 – пояс 

жорсткості; 10 – фланець; 11 – отвори 

Рисунок 4.16 – Зубчастий вінець 

 

 

1 – сегмент; 2 – елементи кріплення; 3 – зубчатий обід; 4 – диск;  

5 – ребра жорсткості; 6,7 – потовщення; 8 – полегшуючі вікна; 9 – пояс 

жорсткості; 10 – фланець; 11 – отвори 

Рисунок 4.16 – Розріз зубчастого вінця  
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Вибір та обґрунтування запропонованої модернізації 

Переглянувши дані винаходи та деяку літературу, приходимо до 

висновку, що доцільно зробити модернізацію футеровки трубного млина 

згідно патенту [23], яка зменшує знос внутрішньої поверхні барабана, 

забезпечує рівномірний розподіл ударних навантажень на елементи 

футеровки від падаючих куль і шматків подрібнюваного матеріалу та істотно 

підвищує ефективність подрібнення матеріалу і термін служби футеровки.  

Також доцільно зробити модернізацію вінцевої шестерні згідно патенту 

[24], яка сприяє підвищенню навантажувальної здатності, спрощення 

встановлення і знімання складеного зубчастого вінця і надання йому 

найбільш технологічною для лиття форми. 

В основу модернізації футеровки трубного млина [23] поставлено 

завдання створити таку футеровку барабанного млина, в якій шляхом зміни 

конфігурації бічній поверхні кожного з елементів досягається можливість 

збереження щільності укладання елементів футерування з одночасним 

забезпеченням необхідної хвилеподібної форми робочої поверхні без 

зачеплення елементів між собою. Відсутність зачеплень обумовлює 

можливість легкого відділення кожного з елементів футеровки без 

пошкодження сусідніх, що полегшує і прискорює можливість усунення 

виниклих пошкоджень. Це підвищує термін експлуатації футеровки в цілому.   

Для розв'язання задачі запропоновано футеровка барабанного млина, 

характеризується тим, що вона складається з виконаних з еластомірного 

матеріалу елементів, верхні частини елементів утворюють хвилеподібну 

робочу поверхню футеровки, бічні сторони кожного елемента симетричні і 

складаються з двох граней, розташованих під кутом більше 90 градусів один 

до одного, і мають паз в місці з'єднання з підставою, основу кожного 

елемента має принаймні одне кріплення, завулканізоване в його тіло, при 

цьому у пазах обох сторін кожного елемента розташовані еластомірні 

ущільнюючі елементи. За рахунок розміщення еластомірного ущільнюючого 

елемента в пазах двох сторін кожного елемента футеровки усуваються 

щілини і порожнечі між барабаном млини і елементом футеровки. Елементи 
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футеровки притискають еластомер ний ущільнювальний елемент до тіла 

барабана млина і усувають знос внутрішньої поверхні барабана. 

Спосіб застосування футеровки 

Перед установкою футеровки вставляють елементи кріплення 11 (шпильки) в 

елементи 1 футеровки. Після цього елементи 1 футеровки монтують у 

відповідності зі схемою укладання. Для ліквідації щілин або порожнеч між 

барабаном млина та елементами 1 футеровки укладають еластомірні 

ущільнювальні елементи 12 в призначені для цього пази 5, 10. Елементи 1 

футеровки притискають еластомірні ущільнювальні елементи 12 до тіла 

барабана, що зменшує знос внутрішньої поверхні барабана млини. 

Робочий процес проходить наступним чином. При обертанні барабана 

елементи 1 футеровки сприймають завантаження як від маси в цілому, так і 

від ударів окремих шаров і шматків матеріалу. Верхні частини елементів 1 

створюють робочу хвилеподібну поверхню футеровки. Знос матеріалу на 

нескінченно малій ділянці футеровки пропорційний поточному значенню 

сили тертя на цій ділянці. Напрямок зносу збігається з напрямком потоку. 

Завдяки хвилеподібною поверхні футеровки матеріал, що піддається 

подрібненню, піднімається на деяку висоту, після чого він падає вниз і, 

взаємодіючи з іншими елементами, подрібнюється. Відсутність різких 

перепадів між елементами дозволяє зберігати оптимальний профіль 

елементів футеровки по мірі їх зносу. Рівномірний розподіл ударних 

навантажень на елементи футеровки від падаючих куль і шматків 

подрібнюваного матеріалу істотно підвищує ефективність подрібнення 

матеріалу і термін служби футеровки. 
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12 – ущільнювальні елементи 

 

Рисунок 4.13 – Розріз елементу футеровки 

 

 

1 – елементи футеровки; 2 – бічна сторона; 3,4 – грані; 

5 – паз; 6 – основа ; 7 – друга бічна сторона; 8,9 – грані; 10 – пази 

Рисунок 4.14 – Вузол кріплення 

 

 

11 – елементи кріплення 

Рисунок 4.15 – Фрагмент футеровки барабанного млина 

 

Модернізація зубчастого вінеця [24] приводного механізму 
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барабанного млина містить обід зубчастий з центральним диском і з 

радіальними ребрами жорсткості, виконаний з сегментів, з'єднаних між 

собою, при цьому зубчастий обід має циліндричний профіль і виконаний з 

кільцевим потовщенням на внутрішній поверхні, яке з одного боку 

центрального диска має циліндричну форму, а з іншого боку - конічну з 

потовщенням до центру обода, центральний диск забезпечений в нижній 

частині поясом жорсткості, зв'язаних з з'єднувальним фланцем, при цьому 

параметри конструктивних елементів зубчастого вінця пов'язані зазначеними 

залежностями. Винахід дозволяє підвищити навантажувальну здатність, 

спростити установку і зняття складеного зубчастого вінця і надати йому 

найбільш технологічну для лиття форму. 

Винахід відноситься до області машинобудування, зокрема - до 

зубчастих передач, і може бути використане в приводі барабанних млинів, 

які застосовуються для подрібнення рудних і нерудних корисних копалин, а 

також в установках іншого призначення використовують колеса великих 

діаметрів. 

Метою винаходу є підвищення навантажувальної здатності, спрощення 

встановлення і знімання складеного зубчастого вінця і надання йому 

найбільш технологічною для лиття форми. 

Мета досягається тим, що в зубчастому вінці, що містить обід 

зубчастий з центральним диском і з радіальними ребрами жорсткості, 

виконаному з сегментів, з'єднаних між собою, обід зубчастий має 

циліндричний профіль і виконаний з кільцевим потовщенням на внутрішній 

поверхні. При цьому, з одного боку диска потовщення повторює 

циліндричну форму диска, з іншого боку має конічну форму з потовщенням 

металу до центру обода, а внутрішня (нижня) частина центрального диска 

забезпечена поясом жорсткості, зв'язаних з з'єднувальним фланцем, за умови 

виконання наступних співвідношень між розмірами елементів зубчастого 

вінця:  B/h1 = 5,7...5,8; B/h2 = 8,5...8,6; B/S1 = 6,6...6,7; B/S2 = 5,7...5,8; B/S3 = 

11,42...11,43; D/D1 = 1,28...1,29; D/D2 = 1,33...1,34; де B - ширина обода; h1 - 

товщина обода без зуба з циліндричним потовщенням; h2 - товщина обода 
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без зуба з конічним потовщенням; S1 - товщина жорсткого диска; S2 - 

товщина пояса жорсткості; S3 - товщина з'єднувального фланця; D - 

зовнішній діаметр зубчастого вінця; D1 - зовнішній діаметр пояса 

жорсткості; D2 - внутрішній діаметр пояса жорсткості. 

Зубчастий вінець приводного механізму барабанного млина 

складається з сегментів 1, з'єднаних між собою елементами кріплення 2. 

Кожен сегмент 1 містить обід зубчастий 3 циліндричного профілю з 

розташованим по центру жорстким диском 4 і радіальними ребрами 

жорсткості 5, розташованими рівномірно по окружності по обидві сторони 

диска 4. Обід зубчастий 3 по одну сторону диска 4 виконаний з безперервним 

циліндричним потовщенням 6, а по інший бік - з безперервним конічним 

потовщенням 7. Диск 4 виконаний з полегшують вікнами 8 і забезпечений 

поясом жорсткості 9 у вигляді потовщення диска 4, причому пояс жорсткості 

9 по зовнішньому діаметру пов'язаний з ребрами жорсткості 5, які одночасно 

пов'язані з внутрішніми поверхнями потовщень 6 і 7. По внутрішньому 

діаметру пояс жорсткості 9 пов'язаний з розташованим по центру фланцем 

10, в якому виконані отвори 11 під елементи кріплення. 

Безперервність потовщень 6 і 7 на ободі 3 зубчастого вінця з великими 

маховими масами, зосередженими по периферії, дозволяє виключити 

операції балансування при виготовленні зубчастих вінців. Вищенаведені 

співвідношення між шириною вінця і величиною циліндричного потовщення 

6 не дозволяють регламентувати розташування і кількість ливарних 

прибутків, а також мати остаточну для роботи в умовах вібрації та ударів 

жорсткість обода. Вибір нахилу конічного потовщення 7 - 4,0...4,5% дозволяє 

забезпечити оптимальні умови лиття вінця великої маси і одночасно 

забезпечувати достатню жорсткість обода 3. Пояс жорсткості 9 обраних 

відносних розмірів забезпечує жорстку зв'язку через ребра 5 фланця 10 з  

диском 4 і ободом 3, а також прийнятні умови обслуговування 

елементів кріплення. 
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1 – сегмент; 2 – елементи кріплення; 3 – зубчатий обід; 4 – диск;  

5 – ребра жорсткості; 6,7 – потовщення; 8 – полегшуючі вікна; 9 – пояс 

жорсткості; 10 – фланець; 11 – отвори 

Рисунок 4.16 – Зубчастий вінець 

 

 

1 – сегмент; 2 – елементи кріплення; 3 – зубчатий обід; 4 – диск;  

5 – ребра жорсткості; 6,7 – потовщення; 8 – полегшуючі вікна; 9 – пояс 
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Рисунок 4.16 – Розріз зубчастого вінця  
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Висновки 

 

Метою даної роботи була модернізація футеровки барабана млина 

трубно, а також його вінцевої шестерні. Для цього були проведені наступні 

етапи виконання роботи: 

Спочатку було виконано детальне ознайомлення з базовою 

конструкцією, інформація, що була отримана вході розгляду була використана 

при виборі шляхів модернізації.  

Проведено огляд літератури та патентів. Було розглянуто різноманітні 

способи вдосконалення різних вузлів та механізмів, які входять до трубних 

млинів. Внаслідок цього було обрано із запропонованих найбільш вдалі зміни 

у конструкцію та остаточно обґрунтовано напрямки модернізації. 

Виконано ознайомлення з діючим законодавством, існуючими нормами 

та стандартами, які стосуються охорони праці, техніки безпеки та захисту 

навколишнього середовища. На основі цього було визначено техніку безпеки 

для використання трубного млина 

 Отже розроблена машина є повністю працездатною і більш вигідною 

для її використання. Вдосконалена конструкція дозволяє зменшити знос 

внутрішньої поверхні барабана, забезпечує рівномірний розподіл ударних 

навантажень на елементи футеровки від падаючих куль і шматків 

подрібнюваного матеріалу та істотно підвищує ефективність подрібнення 

матеріалу і термін служби футеровки, а також є підвищення 

навантажувальної здатності, спрощення встановлення і знімання складеного 

зубчастого вінця 
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