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ВПЛИВ ГРАНУЛОМЕТРИЧНОГО СКЛАДУ ГІРСЬКОЇ МАСИ НА ГЕОМЕТРИЧНІ 

ПАРАМЕТРИ ВАЛКОВОГО ГРОХОТУ 

 

Анотація. Запропоновані результати дослідження геометричних параметрів 

валкового грохоту. Обгрунтовані необхідна довжина та форма шнекового грохота від 

гранулометричного складу гірської маси 

Аннотация. Предложены результаты исследований геометрических параметров 

валкового грохота. Были обоснованы необходимая длина и форма шнекового грохота от 

гранулометрического состава горной породы. 

Abstract. Results of researches of geometrical parameters of rolling crash. Been 

substantiated required length and shape of the screw from the roar of the granulometric composition 

of the rock. 

 

Вступ. В останні роки спостерігається тенденція зниження якості видобутого вугілля за 

рахунок збільшення зольності і ступеня подрібнення гірничої маси, тому реалізація 

ефективних методів сухого збагачення дрібних класів вугілля в умовах шахт особливо 

актуальна. Створення компактного і енергоємного обладнання машин для збагачення вугілля 

дозволить значно зменшити транспортні витрати при доставці на збагачувальні фабрики. 

Серед методів сухого збагачення гірничої маси, яка складається з компонентів, що 

мають різні коефіцієнти тертя, слід відзначити метод сухого збагачення за тертям [1]. 

Запропоновані схеми методом збагачення за тертям з ряду причин не знайшли широкого 

застосування. Головним недоліком існуючих схем збагачення за тертям можливо вважати 

складність процесу взаємодії компонентів під час їх руху, і як наслідок, майже однакову 

траєкторію руху часток компонентів. 

  Актуальність роботи. Цілком натурально, що в умовах ринку ніякої інформації щодо 

конструктивних особливостей класифікаторів і методик розрахунку їх параметрів не 

публікується. Аналіз існуючої технічної і економічної інформації, досвід промислових і 

лабораторних досліджень дозволяє стверджувати, що створення нових машин і розробка 

методики їх проектування і розрахунку є актуальними на сьогодні і перспективними на 

майбутнє. 

Авторами статті була запропонована схема машини вибіркового дроблення, в основі якої 

виконується принцип розділення по коефіцієнту тертя [1,2].  

 

Продуктивність валкових грохотів , визначається по формулі: 

                                           ( 2 )r rП R A R k L        ,                                     (1) 

де   - частота обертання валків,   = 5 об/сек.; k - коефіцієнт, враховуючий ступінь 

використання ширини валків і розпушення матеріалів , k =0,2…0,3. 
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Рис.1 Розрахункова схема визначення форми валків грохота 

 

 Діаметр породи, що використовується: 

                                                    2 2r rd e A R   ,                                                     (2) 

де  
2
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 - радіус валків, м;   – відстань між центрами валків,  = 0,16 м. 

Підставивши (1) в (2) , отримаємо: 
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                                                           (3) 
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Рис.2 Крива гранулометричного складу гірської маси  

 

 

                                        

( ) ( )r rП d П f d                                            (4) 

де  ( )rf d - процентне значення кількості гірської маси розміром r.  

Процентне значення кількості гірської маси розміром r, отримаємо шляхом інтерполяції 

на графіку (рис.2.4) гранулометричного складу гірської маси r. 

Прирівнявши рівняння (3) та рівняння  (4), отримаємо: 
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                                              (5) 

З формули (5) отримаємо необхідну довжину для кожного діаметру породи: 
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                                              (6) 

 Отримаємо розрахункові значення для конкретних умов розподілу гірської маси. 

 

Таблиця 1 –  Розрахункові значення 

Радіус валків Rr, м Вміст породи, % 

 

Довжина розподілу 

L, м 

Діаметр породи 

(dr), м 

0,07635 0,005 0,062 0,013 

0,073 0,005 0,058 0,014 

0,0725 0,005 0,055 0,015 

0,072 0,005 0,052 0,016 

0,0715 0,005 0,049 0,017 

0,071 0,005 0,046 0,018 

0,0705 0,005 0,044 0,019 

0,07 0,005 0,042 0,02 

0,0695 0,005 0,041 0,021 

0,069 0,005 0,039 0,022 

0,0685 0,005 0,038 0,023 

0,068 0,005 0,036 0,024 

0,0675 0,005 0,035 0,025 

 

На рис.3 представлена залежність необхідної довжини  шнека грохота L  від крупності 

гірської маси dr. Аналіз показує збільшення L при зменшені розмірів dr. 
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Рис.3 Залежність діаметра породи від довжини   

 

Визначимо розрахункові значення для конкретних умов збагачення. Розрахував 

встановлену залежність ( )rL f d   рис3, можливо знайти необхідний профіль валків, який 

забезпечує рівномірний розподіл гірської маси по довжині сепаратора рис 4. 

 

 
Рис.4. Апроксимований профіль валків 

 

Висновок: Встановлена залежність геометричних параметрів шнекових робочих органів 

від реального геометричного складу гірської породи, дозволить створити високопродуктивні 

шнекові грохота, забезпечуючи стабільну роботу машин вибіркового дроблення. 
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