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Змішування зернистих матеріалів здійснюється переважно в ма-
шинах барабанного типу [1-3]. 

Традиційна теорія руху зернистого заповнення барабана [4-12] 
передбачає двофазний «водоспадний» режим руху із твердотільною 
зоною і зоною підкидання та падіння в поперечному перерізі камери. 

Модель реального трифазного режиму враховує виникнення тре-
тьої зсувної зони руху завантаження, де і відбувається основні процеси 
обробки зернистого середовища.  

За мету роботи було поставлено визначення параметрів трифазно-
го режиму руху завантаження на основі візуального аналізу картин ру-
ху. 

За основу взято уточнену трифазну схему руху завантаження в по-
перечному перерізі обертової камери (рис. 1). 

Картину руху завантаження можна умовно розділити на три зони. 
Перша зона твердотільного руху без відносного пересування елементів 
завантаження – поблизу поверхні камери, друга зона руху із відокрем-
ленням та падінням елементів – у верхній частині камери, третя зона 
течії у вигляді швидкого гравітаційного зсувного потоку – поблизу ві-
льної поверхні у нижній частині завантаження. При низькій швидкості 
обертання друга зона є слабовираженою, а третя представлена тонким 
шаром. Зі зростанням швидкості масові частки другої та третьої зон 
зростають за рахунок першої зони. При наближенні швидкості до кри-
тичної друга зона набуває максимального значення, а третя збігається 
до нуля. 

Основний процес стираючої дії на завантаження реалізується у 
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верхній частині третьої зони при швидкій течії із значним зсувним 
градієнтом. 

Визначальними параметрами, що характеризують трифазний ре-
жим руху зернистого завантаження камери обертового барабана при 
реалізації процесу змішування суміші зернистих матеріалів, є масовий 
розподіл завантаження між трьома зонами, оборотність завантаження, 
динамічність активації та відносні момент і потужність опору [13, 14].  

Масовий розподіл характеризується ступенями балістичної 

ба бК m m=  і зсувної mmК зза =  активації та приєднання 

( ) mm-m-mК збп = , де mб та mз – маса балістичної другої та зсув-

ної третьої зони завантаження, m – маса всього завантаження, характе-
ризують питомі частки відповідно другої, третьої та першої зон у масі 
всього завантаження. Ці масові параметри кількісно характеризують 
дію на середовище, відповідно, ударянням, стиранням та роздавлю-
ванням.      

Оборотність ( )о цК 2 tπ ω= , де tц – тривалість циклу руху заван-

таження, характеризує кількість періодів циркуляції завантаження 
впродовж  одного оберту барабана. Параметр визначає продуктивність 
робочого процесу. 

Динамічність активації КД дорівнює відношенню уявного сумарно-
го вертикального прискорення W, обумовленого зростанням кінетичної 
енергії при падінні, у певному перерізі верхньої частини зсувного ша-
ру до гравітаційного прискорення g. Параметр характеризує стираючу 
дію на завантаження. 

Відносний момент ψМ0,5 дорівнює відношенню дійсного моменту 
опору завантаження обертанню барабана М до умовного максимально-
го моменту при половинному заповненні камери M0,5max, який відпові-
дає розподілу завантаження в поперечному перерізі камери у вигляді 
ідеального твердотільного сегмента, що повернуто разом із барабаном 
відносно початкового положення на прямий кут. Параметр характери-
зує силову дію на завантаження.   

Відносна потужність ψN0,5 визначає відношення дійсної потужності 
опору завантаження обертанню барабана до добутку умовного макси-
мального моменту при половинному заповненні камери на критичну 

кутову швидкість g R . Параметр характеризує кінетичну енерго-

ємність процесу. 
Для чисельного визначення параметрів руху було застосовано ана-

літико-експериментальний метод дослідження. Він полягав у розраху-
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нку параметрів на основі аналітичних залежностей та з урахуванням 
експериментальних даних за результатами візуального аналізу картин 
руху завантаження. 

Чисельні значення шуканих параметрів обчислювались за вираза-

ми: ( )2

ба бK = S πR κ , ( )κπ 2

зза RSK = , забап KKK −−= 1 , 

( )[ ] κ
2

RR-1K цо = , ДK W g= , 0 5 0 5М , , maxМ Мψ = , 

0 5 0 5N , , maxМ М g Rψ ω= , де Sб (SАВСА) та Sз (SBCDEB) – площі другої 

балістичної та третьої зсувної зони, R – радіус камери барабана, κ – 
ступінь заповнення камери завантаженням, ω – кутова швидкість обе-
ртання барабана. 

 

 
 
 
 

 
 
Рис. 1. Розрахункова схема ви-
значення основних параметрів 
трифазного режиму руху зер-
нистого завантаження камери 
обертового барабана за допомо-
гою візуалізації картини руху 

Параметри руху визначались для діапазону ступеня заповнення ка-

мери κ=0,25…0,45. Відносна швидкість обертання ( крωωψω = , 

Rgкр =ω  – критична кутова швидкість, при якій відцентрове 

прискорення на циліндричній поверхні камери дорівнює гравітаційно-
му прискоренню g) змінювалась у діапазоні ψω=0-0,6 із кроком 0,1, а 
при ψω>0,6 – із кроком 0,05. 

Отримано результати для чотирьох типових випадків роботи бара-
банних змішувачів. Перший випадок характеризується відносним роз-
міром елементів завантаження d у камері діаметром D – d/D=0,022 та 
хвильовою формою її поверхні. Другий – d/D=0,026, третій – d/D=0,01, 
четвертий – d/D=0,0024, а також гладкою камерою. 

На рис. 2 зображено отримані залежності масового розподілу між 
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зонами руху завантаження Кба, Кза та Кп від відносної швидкості ψω 
при κ=0,25-045 для чотирьох випадків роботи змішувачів.  

Максимальне значення масової частки балістичної зони Кба стано-
вить 0,41-0,3 і практично не залежить від відносного розміру елементів 
завантаження d/D. При цьому значення частки зсувної зони Кза стано-
вить 0,03-0,09. Максимум Кба відповідає відносній швидкості ψω=0,9-
1,05. При зношуванні поверхні хвильової футерівки, у другому випад-
ку роботи змішувачів, максимум Кба відповідає ψω=1,1-1,85, що спадає 
зі збільшенням заповнення κ. 
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Рис. 2. Залежності Кба, Кза та Кп від ψω при: а – d/D=0,022 та хвильовій ка-
мері, б – d/D=0,026 та гладкій камері, в – d/D=0,01 та гладкій камері, г – 
d/D=0,0024 та гладкій камері: 1 – κ=0,25; 2 – κ=0,3; 3 – κ=0,35; 4 – κ=0,4; 5 – 
κ=0,45 
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Максимальне значення масової частки зсувної зони Кза становить 
0,18-0,33, відповідає ψω=0,35-0,5 і знижується зі збільшенням κ та зро-
стає зі збільшенням d/D. При цьому Кба=0,03-0,17.  
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Рис. 3. Залежності Ко від ψω при: а – d/D=0,022 та хвильовій камері, б – 

d/D=0,026 та гладкій камері, в – d/D=0,01 та гладкій камері, г – d/D=0,0024 та 
гладкій камері (теоретичні позначення за існуючою методикою розрахунку:  
6 – κ=0,25; 7 – κ=0,3; 8 – κ=0,35; 9 – κ=0,4; 10 – κ=0,45): 1 – κ=0,25; 2 – κ=0,3;  
3 – κ=0,35; 4 – κ=0,4; 5 – κ=0,45 
 

На рис. 3 зображено залежності оборотності Ко від ψω. На рис. 3, г 
наведено також залежності, отримані за існуючою методикою розра-
хунку. Зі збільшенням швидкості обертання Ко монотонно спадає від 
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максимального значення 2,2-3,3, на початку порушення стану спокою, 
до значення 1 при утворенні пристінкового шару. Зі збільшення κ обо-
ротність зменшується. Інтенсивність спадання Ко, при збільшенні ψω, 
підвищується зі збільшенням d/D. 

На рис. 4 зображено залежності динамічності активації КД від ψω. 
Абсолютне максимальне значення КД становить 15,1-19,5, відповідає 
ψω=0,86-1,03 і зростає зі збільшенням κ та зменшенням d/D. При зно-
шуванні футерівки цей максимум відповідає значенню ψω=1-1,83, що 
спадає зі збільшенням κ. 

При d/D<0,01 виникає локальний максимум значення КД, що стано-
вить 5,7-9,6, відповідає значенню ψω=0,15-0,28 і спадає зі збільшенням 
κ. Співвідношення між локальним тихохідним та абсолютним швидко-
хідним максимумами становить 0,29-0,64 і спадає зі збільшенням κ. 
Значення середньоходового мінімуму КД між цими максимумами ста-
новить 3,6-4,9, відповідає ψω=0,51-0,62 і слабо залежить від κ. 
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Рис. 4. Залежності КД від ψω (позначення за рис. 2) 
 

На рис. 5 зображено залежності відносного моменту ψМ0,5 від ψω. Зі 
зростанням швидкості обертання ψМ0,5 монотонно збільшується від по-
чаткового значення 0,4-0,56, зумовленого кутом природного укосу за-
вантаження в русі, до максимальної величини 0,55-0,75 при ψω=0,72-
0,85, а потім інтенсивно спадає до нуля при утворенні пристінкового 
шару. Із збільшення заповнення ψМ0,5 зростає. При зношуванні футері-
вки максимум ψМ0,5 відповідає значенню ψω=0,85-1,5, що спадає зі збі-
льшенням κ. 
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На рис. 6 зображено залежності відносної потужності ψN0,5 від ψω. 
Максимальне значення ψN0,5 становить 0,45-0,68, відповідає ψω=0,82-
0,93 і зростає зі збільшенням κ. Із збільшення заповнення ψМ0,5 зростає. 
При зношуванні футерівки максимум ψN0,5 становить 0,63-0,87 і відпо-
відає значенню ψω=0,93-1,65, що спадає зі збільшенням κ. 
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Рис. 5. Залежності ψМ0,5 від ψω (позначення за рис. 2) 
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Рис. 6. Залежності ψN0,5 від ψω (позначення за рис. 2) 
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Таким чином, зважаючи на реологічну поведінку, зокрема ефект 
псевдозрідження та квазітекучості, змішування доволі рухливих дріб-
нодисперсних зернистих сумішей в барабанних змішувачах доцільно 
реалізовувати шляхом створення зсувної дії на середовище в зоні зсув-
ного руху завантаження, а змішування малорухливих крупнодисперс-
них матеріалів – шляхом створення динамічної дії в зоні руху заванта-
ження із невільним падінням. На підставі отриманих результатів щодо 
масового розподілу зон руху, оборотності, динамічності активації, си-
лової дії та кінетичної енергоємності завантаження, раціональними па-
раметрами процесу змішування дрібнодисперсних матеріалів є низька 
швидкість обертання (ψω=0,25-0,5) та мала ступінь заповнення (κ<0,5), 
коли інтенсивність зсувної циркуляції, зокрема частка зсувного шару 
та оборотність завантаження, набуває максимального значення. Нато-
мість раціональними параметрами процесу змішування крупнодиспер-
сних матеріалів є висока швидкість обертання (ψω=0,5-0,75) та велике 
заповнення (κ>0,5), коли інтенсивність динамічної активації, зокрема 
частка зони невільного падіння та силова дія та енергоємність руху, 
набуває максимального значення. 
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THREE-PHASE MODE ROTATING OF GRANULAR FILLING 
DRUM INTRACHAMBER 
 
The model of the actual rotating drum intrachamber filling three-phase 
flow is considered. The filling circulation intensity is examined. The 
possibilities for raising the value of a drum mixer operating conditions 
are established. 
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ТРЕХФАЗНЫЙ РЕЖИМ ДВИЖЕНИЯ ЗЕРНИСТОЙ ЗАГРУЗКИ 
БАРАБАННОГО СМЕСИТЕЛЯ 
 
Рассмотрена модель реального трехфазного режима движения 
внутрикамерной зернистой загрузки вращающегося барабана. 
Проанализирована интенсивность циркуляции загрузки. Устано-
влены условия повышения эффективности рабочего процесса ба-
рабанного смесителя. 
Ключевые слова: барабанный смеситель, зернистая загрузка, инте-
нсивность циркуляции. 
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