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МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ  

НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОЧИХ ПРОЦЕСІВ БАРАБАННИХ МЛИНІВ 
 

Запропоновано новий робочий процес барабанних млинів із застосуван-

ням зовнішньокамерної багатостадійності подрібнення. Розглянуто шви-

дкохідні та тихохідні режими роботи млинів. З’ясовано вплив зміни 

швидкості обертання та структури завантаження на продуктивність та 

енергетичну ефективність процесу помелу. 

Ключові слова: барабанні млини, завантаження, режими роботи. 
 

Предложен новый рабочий процесс барабанных мельниц с использова-

нием внешнекамерной многостадийности измельчения. Рассмотрены 

быстроходные и тихоходные режимы работы мельниц. Выяснено влия-

ние изменения скорости вращения и структуры загрузки на производи-

тельность и энергетическую эффективность процесса. 

Ключевые слова: барабанные мельницы, загрузка, режимы работы. 
 

The new tumbling mills operating process, with multistage extrachamber 

milling using, were developed. The quick and slow mills operating conditions 

are considered. The effect of the rotational speed and filling structure 

variations on a tumbling milling grinding capacity and energy efficiency is 

established. 

Keywords: ball-tube mills, filling, operating conditions. 
 

Млини барабанного типу залишаються основним обладнанням багато-

тоннажного тонкого подрібнення. Їх недоліком є висока питома енергоєм-

ність. Радикально підвищити низьку ефективність процесу можна на основі 
принципу енергетичної селективності подрібнення. Однак існуючі методи 

розрахунку млинів базуються на гранично спрощених моделях. 
Відносно низька ефективність процесу спричинена, також, обмеженістю 

циркуляції молольного завантаження в обертовій камері. Різноманітні внут-
рішньокамерні енергообмінні пристрої для генерування пульсаційного руху 
завантаження внаслідок низької надійності на набули застосування. 

Проте подальші дослідження показали, що реальним режимом руху за-
вантаження є трифазний [1]. Реалізація селективності дезінтеграції при под-

рібненні в барабанних млинах полягає у здійсненні грубого подрібнення при 

підвищеній швидкості обертання, а тонкого – при  зниженій [2]. 
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Було одержано умову асимптотичної стійкості усталеного обертання ба-
рабанного млина [3]. Визначено також умову стійкості зсувного потоку зава-
нтаження [4]. Згідно цих умов основними чинниками нестійкості, що викли-

кають автоколивання, є варіація осьового моменту інерції завантаження та 
моменту опору обертанню, підвищення дилатансії завантаження та демпфу-
ючий вплив частинок подрібнюваного матеріалу на взаємодію молольних тіл. 

Однак явище підвищення ефективності багатостадійного подрібнення за 
рахунок зміни режимів руху внутрішньокамерного завантаження є ще недо-

статньо вивченим. Зокрема суттєве обмеження точності визначення продук-
тивності та енергоємності процесу може спричинювати наявність дрібної 
фракції у вихідній сировині [5]. Тому рекомендації щодо вибору раціональ-
них параметрів барабанних млинів не можуть вважатись однозначними. 

За мету дослідження було поставлено визначення впливу структури за-
вантаження та швидкості обертання на енергетичну ефективність процесу зо-

внішньокамерного багатостадійного подрібнення в барабанних млинах. Зок-
рема впливу вмісту частинок подрібнюваного матеріалу у проміжках між мо-

лольними тілами на підвищення продуктивності та зниження питомої енерго-

ємності при збудженні пульсаційного руху завантаження на першій стадії 
грубого помелу при швидкохідному обертанні, а також впливу швидкості 
обертання та вмісту подрібнюваного матеріалу в завантаженні на енергоєм-

ність процесу на останній стадії тонкого помелу при тихохідному обертанні. 
Для проведення досліджень процесу помелу було використано барабан 

із камерою без виступів радіусом R=106 мм та довжиною 100 мм. Як мололь-
ні тіла в лабораторному млині використовувались стальні кульки діаметром 

5,5 мм. Шорсткість поверхні кульок відповідала технічним вимога до моло-

льних куль. Об’ємна частка куль у завантаженні становила приблизно 60%, 

решта 40% припадало на порожнини. 

Використовувався цементний клінкер, який був попередньо підготовле-
ний шляхом і мав гранулометричний склад: від 0,08 до 0,16 мм – 17%, від 

0,16 до 0,315 мм – 25%, від 0,315 до 0,63 мм – 30%, від 0,63 до 1,25 мм – 28%. 

Визначення гранулометричного складу вихідного матеріалу та готового 

продукту помелу проводилось шляхом просівання їх крізь сита та розрахунку 

вмісту фракцій. 

Продуктивність помелу оцінювалась за значеннями просіву через контро-

льне сито № 008. Продуктивність у відносних одиницях, відсотках, визнача-
лась за виразом П=1-З (частка одиниці), де З – залишок на ситі № 008 (частка 
одиниці).  Енергетична ефективність процесу оцінювалась за питомою витра-
тою енергії при отриманні цього просіву Е=N/П, де N – потужність приводу 
обертання завантаженого барабана. Вважалось, що при 0,75<ψω<1,15 потуж-

ність приводу практично не змінювалась. 
Чисельне значення зміни продуктивності різних режимів роботи млина 

оцінювалось співвідношенням ПМ/ПТ, де ПМ та ПТ – продуктивності помелу 
для модернізованого та традиційного режимів. Зміна питомої витрати енергії 
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оцінювалася співвідношенням ЕМ/ЕТ=(NМ/ПМ)/(NТ/ПТ), де ЕМ та ЕТ – питомі 
витрати енергії для модернізованого та традиційного режимів, NМ та NТ – по-

тужність приводу для модернізованого та традиційного режимів. Оскільки 

вважалось, що NM≈NT, було прийнято ЕМ/ЕТ≈ПТ/ПМ. 

Досліджувалась ефективність запропонованого процесу подрібнення в ба-
рабанних млинах порівняно із традиційним процесом. Досліди виконувались 
попарно для традиційного та запропонованого модернізованого режимів ро-

боти млинів. Для зручності порівняння результатів змінювалось значення 
лише відносної швидкості обертання барабана крωωψ

ω
= , де ω  – кутова 

швидкість барабана, Rgкр =ω  – критична кутова швидкість, g – гравіта-

ційне прискорення. Для традиційного режиму роботи приймалось ψω=0,75. 

Тривалість процесу подрібнення становила 30 хв. 
Експериментальні дослідження проводились у вигляді трьох серій.  

Під час першої серії досліджувався вплив вмісту подрібнюваного матеріа-
лу в завантаженні на підвищення ефективності робочого процесу першої 
швидкохідної стадії помелу при самозбудженні пульсацій завантаження. 
Для запропонованих режимів приймалось ψω=0,85-1,15, що відповідало 

самозбудженню автоколивань завантаження із максимальною амплітудою 

[6,7]. Ступінь заповнення камери завантаженням приймався мінімальним –  

κ=0,25. Ступінь заповнення завантаження частинками подрібнюваного мате-
ріалу κмз складав 0,05, 0,1, 0,15, 0,2, 0,3 та 0,4, що відповідало ступеню запов-
нення цими частинками проміжків між молольними тілами κмп – 0,125, 0,25, 

0,375, 0,5, 0,75 та 1. 

Отримані результати досліджень традиційних та запропонованих модер-

нізованих робочих процесів помелу при швидкохідних режимах руху заван-

таження зведено у табл. 1 та зображено на рис. 1, 2. 

Під час другої серії досліджень встановлювався вплив швидкості обер-

тання на енергетичну ефективність процесу останньої тихохідної стадії по-

мелу. 
Значення швидкості обертання змінювалось в інтервалі ψω=0,2-0,4 із кро-

ком 0,05. Ступінь заповнення камери завантаженням приймався мінімальним 

–  κ=0,25. Значення ступеня заповнення завантаження частинками подрібню-

ваного матеріалу κмз приймалось для випадку тонкого помелу с складало 0,1, 

що відповідало ступеню заповнення цими частинками проміжків між моло-

льними тілами κмп – 0,25. 

Отримані результати досліджень традиційних та запропонованих модер-

нізованих робочих процесів помелу при тихохідних режимах руху заванта-
ження зведено у табл. 2 та зображено на рис. 3, 4. 
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Таблиця 1 
Характеристики барабанних млинів із швидкохідним обертанням  

та пульсаційним рухом внутрішнькамерного завантаження  
в залежності від вмісту подрібнюваного матеріалу в завантаженні (при κ=0,25) 

№ 

з/п 

Тип 

режиму 
ψω κмз κмп З П 

Т

М

П

П
 

Т

М

Е

Е
 

1 традиційний 0,75 0,05 0,125 0,673 0,327 
2,52 0,396 

2 модернізований 0,85-1,15 0,05 0,125 0,175 0,825 

3 традиційний 0,75 0,1 0,25 0,491 0,509 
1,63 0,613 

4 модернізований 0,85-1,15 0,1 0,25 0,17 0,83 

5 традиційний 0,75 0,15 0,375 0,556 0,444 
1,73 0,577 

6 модернізований 0,85-1,15 0,15 0,375 0,231 0,769 

7 традиційний 0,75 0,2 0,5 0,519 0,481 
1,59 0,629 

8 модернізований 0,85-1,15 0,2 0,5 0,235 0,765 

9 традиційний 0,75 0,3 0,75 0,571 0,429 
1,66 0,601 

10 модернізований 0,85-1,15 0,3 0,75 0,286 0,714 

11 традиційний 0,75 0,4 1 0,571 0,429 
1,28 0,78 

12 модернізований 0,85-1,15 0,4 1 0,45 0,55 

 
Рис. 1. Залежності продуктивностей ПТ та ПМ млинів із швидкохідним обертанням  

від вмісту подрібнюваного матеріалу в завантаженні κмп (при κ=0,25) 
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Рис. 2. Залежності відношень продуктивностей ПМ/ПТ   

та питомих витрат енергії ЕМ/ЕТ млинів із швидкохідним обертанням  

від вмісту подрібнюваного матеріалу в завантаженні κмп (при κ=0,25) 
 

Таблиця 2 
Характеристики барабанних млинів із тихохідним обертанням  

в залежності від швидкості обертання (при κ=0,25, κмз=0,1 та κмп=0,25) 

№ 

з/п 

Тип 

Режиму 
ψω З П 

Т

М

П

П
 

Т

М

Е

Е
 

1 традиційний 0,75 0,491 0,509 - - 

2 модернізований 0,2 0,748 0,252 0,495 0,539 

3 модернізований 0,25 0,78 0,22 0,432 0,771 

4 модернізований 0,3 0,76 0,24 0,472 0,848 

5 модернізований 0,35 0,738 0,262 0,515 0,907 

6 модернізований 0,4 0,708 0,292 0,574 0,93 

7 модернізований 0,45 0,708 0,292 0,574 1,046 

8 модернізований 0,5 0,633 0,367 0,721 0,925 
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Рис. 3. Залежності продуктивностей ПТ та ПМ млинів із тихохідним обертанням  

від швидкості обертання ψω (при κ=0,25, κмз=0,1 та κмп=0,25) 

 
Рис. 4. Залежності відношень продуктивностей ПМ/ПТ   

та питомих витрат енергії ЕМ/ЕТ млинів із тихохідним обертанням  

від швидкості обертання ψω (при κ=0,25, κмз=0,1 та κмп=0,25) 
 

Під час третьої серії досліджень встановлювався вплив вмісту подрібню-

ваного матеріалу у завантаженні на енергетичну ефективність процесу остан-

ньої тихохідної стадії помелу. 
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Значення ступеня заповнення частинками цього матеріалу проміжків між 

молольними тілами змінювалось в діапазоні κмз=0,05-0,2 із кроком 0,05, що 
відповідало зміні ступеня заповнення цими частинками проміжків між тілами 

κмп=0,25-1 із кроком 0,25. Ступінь заповнення камери завантаженням прий-

мався мінімальним – κ=0,25. Значення відносної швидкості ψω=0,35 прийма-
лось середнім у діапазоні 0,25-0,45 [1,2]. 

Отримані результати досліджень традиційних та запропонованих модер-

нізованих робочих процесів помелу при тихохідних режимах руху заванта-
ження зведено у табл. 3 та зображено на рис. 5, 6. 

Таблиця 3 
Характеристики барабанних млинів із тихохідним обертанням  

в залежності від вмісту подрібнюваного матеріалу в завантаженні (при κ=0,25) 

№ 

з/п 

Тип 

режиму 
ψω κмз κмп З П 

Т

М

П

П
 

Т

М

Е

Е
 

1 традиційний 0,75 0,05 0,25 0,491 0,509 
0,515 0,9071 

2 модернізований 0,35 0,05 0,25 0,738 0,262 

3 традиційний 0,75 0,1 0,5 0,519 0,481 
0,528 0,884 

4 модернізований 0,35 0,1 0,5 0,746 0,254 

5 традиційний 0,75 0,15 0,75 0,571 0,429 
0,583 0,801 

6 модернізований 0,35 0,15 0,75 0,75 0,25 

7 традиційний 0,75 0,2 1 0,571 0,429 
0,455 1,027 

8 модернізований 0,35 0,2 1 0,805 0,195 
 

 
Рис. 5. Залежності продуктивностей ПТ та ПМ  млинів із тихохідним обертанням  

від вмісту подрібнюваного матеріалу в завантаженні κмп (при κ=0,25) 
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Рис. 6. Залежності відношень продуктивностей ПМ/ПТ 

та питомих витрат енергії ЕМ/ЕТ млинів із тихохідним обертанням  

від вмісту подрібнюваного матеріалу в завантаженні κмп (при κ=0,25) 

 

Виявилось, що застосування запропонованого режиму роботи барабан-

них млинів із пульсаційним рухом завантаження на першій стадії поперед-

нього подрібнення із підвищеною швидкістю обертання (ψω=0,9-1,05), порів-
няно з традиційним процесом помелу (ψω=0,75), підвищує продуктивність на 
28-152% та знижує питомі витати енергії на 22-60%. При цьому зі зменшен-

ням вмісту частинок подрібнюваного матеріалу у внутрішньокамерному за-
вантаженні ефективність нового процесу по продуктивності та енергоємності 
зростає. 
Застосування запропонованого режиму роботи барабанних млинів на 

останній стадії подрібнення зі зниженою швидкістю обертання (ψω=0,25-

0,45), порівняно з традиційним одностадійним процесом помелу (ψω=0,75), 

знижує питомі витати енергії до 46%, проте дещо зменшує продуктивність на 
28-57%. При цьому зі зниженням швидкості обертання та вмісту частинок 
подрібнюваного матеріалу у внутрішньокамерному завантаженні ефектив-
ність нового процесу по енергоємності зростає. 
З’ясувалось, також, що прийняте у третій серії експериментальних дослі-

джень стале значення відносної швидкості обертання – ψω=0,35 не дозволило 

встановити явно виражені та екстремальні за значенням закономірності зміни 

технологічних та енергетичних параметрів в залежності від вмісту подрібню-
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ваного матеріалу в завантаженні, а отже не може вважатись раціональним та 
таким. Натомість встановлення зазначених закономірностей, при варіації ве-
личини швидкості обертання та вмісті матеріалу в завантаженні, може стано-

вити предмет подальших досліджень процесів багатостадійного подрібнення 
в млинах барабанного типу на основі принципу енергетичної селективності 
дезінтеграції. 
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