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Методом чисельного моделювання на основі результатів експериментальної візуалізації 

течії встановлено динамічний ефект різкого підвищення автоколивної дії 

двофракційного зернистого завантаження обертового барабана при спільному зменшенні 

ступеня заповнення камери та вмісту дрібної фракції. Виявлено значне збільшення 

розмаху автоколивань. 

Ключові слова: барабанний млин, внутрішньокамерне завантаження, ступінь заповнення 

камери, вміст подрібнюваного матеріалу, автоколивання, самозбудження, розмах. 

 

Методом численного моделирования на основе результатов экспериментальной 

визуализации течения установлен динамический эффект резкого повышения 

автоколебательного действия двухфракционной зернистой загрузки вращающегося 

барабана при совместном уменьшении степени заполнения камеры и содержания 

мелкой фракции. Выявлено значительное увеличение размаха автоколебаний.  

Ключевые слова: барабанный мельница, внутрикамерная загрузка, степень заполнения 

камеры, содержание измельчаемого материала, автоколебания, самовозбуждение, размах. 

 

Using a method of numerical modeling based on the results of experimental visualization of the 

flow has helped establish a dynamic effect of the sharp increase in the self-oscillatory action of 

two-fraction granular fill at a joint reduction in the degree of filling the chamber and the 

content of fines. A significant increase in the swing of self-oscillations was revealed.  

Keywords: tumbling mill, intrachamber fill, degree of filling the chamber, content of crushed 

material, self-oscillation, self-excitation, swing. 

 

Млини барабанного типу використовуються у багатьох галузях виробництва як 

основне обладнанням тонкого подрібнення різноманітних твердих матеріалів. Проте проблема 

зниження енергоємності такого обладнання залишається доволі актуальною [1]. 

Новим напрямом суттєвого підвищення порівняно низької енергетичної ефективності 

барабанних млинів є застосування автоколивного процесу подрібнення. Були зареєстровані 

коливання споживаної потужності приводу барабанних млинів [2]. Самозбудження 

автоколивань дозволяє привести в рух і активізувати пасивну частину внутрішньомлинного 

завантаження та значно посилити інтенсивність взаємодії молольних тіл із подрібнюваним 

матеріалом. Кількісну та якісну оцінку динамічних параметрів ударної дії 
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внутрішньомлинного завантаження та енергетичних і технологічних параметрів 

автоколивного процесу помелу було здійснено в роботах [3–5]. 

Динамічними чинниками самозбудження автоколивань є варіації змінних інерційних 

параметрів завантаження: осьового моменту інерції та моменту опору обертанню [6]. 

Натомість кількісні умови самозбудження автоколивань визначаються структурними 

характеристиками багатофракційного внутрішньомлинного завантаження. У [7–11] було 

розглянуто вплив структури завантаження на характеристики автоколивань. Проте чинники 

самозбудження автоколивань, що визначаються структурою завантаження, виявлено не було. 

За мету досліджень було поставлено вставлення чинників самозбудження автоколивань 

внутрішньокамерного завантаження барабанного млина, що зумовлені варіацією 

характеристик структури завантаження. 

Завантаження камери барабанного млина містить дві фракції. Крупну фракцію 

складають молольні тіла, дрібну – частинки подрібнюваного матеріалу. 

Було застосовано такі геометричні характеристики завантаження: 

1) відносний розмір молольного тіла (елемента крупної фракції) в обертовій камері 

       ( ),Rd bdb 2=ψ                                                                    (1)
 де db – середній абсолютний розмір молольного тіла; R – радіус камери барабана;  

2) відносний розмір частинки подрібнюваного матеріалу (елемента дрібної фракції) 

        ( ),Rd mdm 2=ψ                                                                  (2)
 де dm – середній абсолютний розмір частинки матеріалу; 

3) об’ємний ступінь заповнення камери молольними тілами (завантаженням) у стані 

вільного спокою 

       ( ),LRwbrbr

2πκ =                                                      (3)

 де wbr – об’єм молольних тіл у стані вільного спокою; L – довжина камери; 

4) об’ємний ступінь заповнення проміжків між молольними тілами частинками 

подрібнюваного матеріалу (вміст дрібної фракції у завантаженні) у стані вільного спокою 

  ( ),LR,w brmrmbgr

240 πκκ =                                                        (4)

 де wmr – об’єм частинок подрібнюваного матеріалу у стані вільного спокою; 0.4 – об’ємна 

частка проміжків між сферичними тілами однакового розміру у стані спокою. 

Додатна зсувна дилатансія завантаження характеризує збільшення об’єму зернистого 

заповнення камери внаслідок переміщення частинок у напряму, що є нормальним до напряму 

зсування 

                      ( ),RS brfm

2πκυ =                                                             (5)

 де Sfm – площа плоскої геометричної фігури завантаження на картині руху в поперечному 

перерізі камери. Протягом одного періоду пульсацій завантаження дилатансія набуває 

максимального υmax та мінімального υmin значення 

                                          

( ),RS brmaxfmmax

2πκυ =

     

( ),RS brminfmmin

2πκυ =                                           (6)

 де Sfmmax та Sfmmin – максимальна та мінімальна площа фігури завантаження на картині 

протягом одного періоду пульсацій. 

Розмах автоколивань дорівнює різниці між найбільшим та найменшим значеннями за час 

коливань. Відносний розмах автоколивань 

         ,R mR υψ υυ=                                                                  (7)

 де Rυ=υmax-υmin – абсолютний розмах автоколивань за один період пульсацій завантаження; 

( ) 2minmaxm υυυ +=  – середнє значення диланасії протягом одного періоду пульсацій. Тоді вираз 

для визначення величини відносного розмаху автоколивань має вигляд 
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Було застосовано метод чисельного моделювання на основі результатів 

експериментальної візуалізації картин руху завантаження. 

Крупна фракція двофракційного завантаження моделювалась сферичними частинки 

незв’язного зернистого матеріалу ψdb=0.0104. Дрібну фракцію складали частинки 

портландцементу ψdm≈0.13·10
-3

. 

Дискретні значення об’ємного ступеня заповнення камери крупною фракцією у стані 

вільного спокою становили κbr=0.25, 0.35 та 0.45. Значення об’ємного ступеня заповнення 

дрібними частинками проміжків між сферичними тілами у стані спокою складали κmbgr=0, 

0.25, 0.5 та 1. 

Графіки отриманих результатів експериментального визначення зміни ψRυ від ступеня 

заповнення камери та вмісту дрібної фракції у внутрішньокамерному завантаженні зображено 

на рис. 1 та 2.  
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Рис. 1. Експериментальна залежність зміни відносного розмаху автоколивань завантаження ψRυ  

при ψdb=0.0104, ψdm≈0.13·10
-3

, κmbgr=0, 0.25, 0.5 та 1 від κbr 
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Рис. 2. Експериментальна залежність зміни ψRυ  

при ψdb=0.0104, ψdm≈0.13·10
-3

, κbr=0.25, 0.35 та 0.45 від κmbgr 

 

Якісно та кількісно оцінити вплив спільної взаємодії κbr та κmbgr на розмах 

автоколивань двофракційного завантаження камери обертового барабана дозволили отримані 

результати експериментальної візуалізації течії і чисельні дані. 
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Аналіз картин руху засвідчив зниження динамічної дії автоколивань двофракційного 

завантаження зі збільшенням вмісту дрібної фракції κmbgr. При зростанні κmbgr знижується 

розмах автоколивань. Встановлене зниження активності завантаження спричинено 

посиленням зв’язних властивостей частинок незв’язної крупної фракції під впливом частинок 

дрібної. Такий зв’язний влив зумовлює явище зчеплення завантаження поблизу стінки камери 

внаслідок злипання шарів та налипання на тверду стінку. Аналіз також засвідчив зниження 

динамічної активності автоколивань завантаження зі збільшенням κmbgr. Із аналізу випливало, 

що активність автоколивань спадає вже зі збільшенням ступеня заповнення камери κbr. При 

цьому знижується розмах автоколивань. Посилення зв’язних властивостей крупної фракції під 

впливом дрібної у цьому випадку спричинює явище зрідження у вигляді взаємного 

проковзування шарів у центральній частині камери. 

Аналіз графіків на рис. 1 засвідчують зростання ψRυ зі зменшенням κbr. При цьому 

інтенсивність зростання ψRυ суттєво посилюється зі зменшенням κmbgr. Із рис. 2 випливає, що 

ψRυ зростає зі зменшенням κmbgr. Інтенсивність зростання ψRυ посилюється зі зменшенням κbr. 

Висновки. 1. При спільному зменшенні κbr та κmbgr різко зростає автоколивна динамічна 

дія двофракційного завантаження. При окремому зменшенні κbr з 0.45 до 0.25, для κmbgr=1, 

розмах автоколивань ψRυ зростає лише у 2.26 рази. При окремому зменшенні κmbgr з 1 до 0, для 

κbr=0.45, ψRυ зростає лише на 8 %. Проте, при спільному зменшенні κbr з 0.45 до 0.25 та κmbgr з 

1 до 0, ψRυ зростає вже у 5 разів. Зазначене спричинено значним збільшенням частки пасивної 

квазітвердотільної зони, зменшенням частки активної пульсаційної зони руху в перерізі 

камери та зростанням дилатансії завантаження. Це зумовлено проявом динамічного ефекту, 

що посилюється одночасною взаємодією збільшення розмаху автоколивань та послаблення 

зв’язних властивостей частинок незв’язної крупної фракції під впливом частинок дрібної 

фракції. 

2. Чинниками самозбудження автоколивань внутрішньокамерного завантаження 

барабанного млина, що зумовлені структурою завантаження, є зниження ступеня заповнення 

камери завантаженням κbr та вмісту у ньому подрібнюваного матеріалу κmbgr. 

3. Ефект самозбудження автоколивань завантаження при одночасному зниження κbr та 

κmbgr значно перевищує ефект самозбудження при їх окремому зниженні. 
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