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СУХЕ ЗБАГАЧЕННЯ ВУГІЛЛЯ КРУПНИХ КЛАСІВ ЗА ТЕРТЯМ З СИЛОВИМ 

ВИДАЛЕННЯМ ПОРОДИ 

Запропонована принципово нова технологічна схема збагачення вугілля крупних класів за 

тертям. Використання нової схеми дозволяє позбавитись недоліків цілого ряду недоліків 

існуючих схем сухого збагачення за тертям. 

Предложена принципиально новая технологическая схема обогащения угля крупных классов 

трением. Использование новой схемы позволяет избавиться недостатков целого ряда 

недостатков существующих схем сухого обогащения за трением. 

We propose a fundamentally new technological scheme of coal major classes of friction. Using the 

new scheme eliminates drawbacks of a number of shortcomings of existing schemes for the 

enrichment of dry friction. 

У світовому паливному балансі на частку вугілля припадає 23% видобутку первинних 

енергетичних ресурсів, 38% виробництва електричної енергії, 70% виробництва металургійної 

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

рахунок збільшення зольності гірничої маси, тому реалізація ефективних методів сухого 

збагачення вугілля в умовах шахт особливо актуальна. 

Серед  сухого збагачення гірничої маси, яка складається з компонентів, що мають різні 

коефіцієнти тертя, слід відзначити метод сухого збагачення за тертям [1]. Існуючі схеми 

сухого збагачення за тертям з ряду причин не знайшли широкого застосування з причини 

недосконалості процесів розділення. 

Даних недоліків позбавлений метод сухого збагачення за тертям дрібних класів [2]. Принцип 

роботи машини збагачення за тертям представлено на рисунку 1. При взаємодії частки 

діаметром d  з валками діаметром D  можливо два варіанти подальшого руху частки: перший 

– сил тертя P  буде недостатньо для подолання реакції нормальної складової дії валків на 

частку P , і вона буде ковзати по валкам; другий – сили тертя захватять частку і відбудеться її 

подрібнення. Характер взаємодії валків з часткою визначають геометричні і фізичні параметри 

частки і валків. Спроектувавши на вісь OY  сили, які діють на частку можливо знайти 

залежність між кутом захвату   і коефіцієнтом тертя   для умов переходу ковзання в захват: 

2 sin( / 2) 2 cos( / 2) 0P P     , 

( / 2)tg   . 

Для визначення коефіцієнту тертя іноді використовують тангенс кута між 

тангенціальною і нормальною складовою tg . Підставивши значення для коефіцієнту тертя 

 , отримаємо значення для кута захвату: 

( / 2)tg tg   

2  .      (1) 

З виразу (1) можливо зробити висновок, що при одних і тих самих геометричних 

параметрах взаємодії валків з гірничою масою частина матеріалу з більшим значенням кута 

тертя буде захоплюватись, а частина залишиться у зоні контакту. Даний ефект можливо 

застосувати при відділенні гірничої породи від вугілля, яке має коефіцієнт тертя у 2-3 рази 

менший ніж порода. 

Також, розглянувши схему взаємодії частки гірничої маси з валком (рис. 1), можливо 

знайти зв'язок геометричних параметрів системи: 
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де s  – відстань між валками. 

 

Рис. 1 Схема взаємодії частки з валками. 

Зробивши аналіз виразу (2), можна прийти до висновку, що для різного діаметру частки 

d  гірничої маси необхідно застосовувати валок різного діаметру D . Але таке рішення 

призводить до використання валків великих  радіусів(≥500мм), що призводить до високої 

металоємкості і складності конструкції збагачувальної машини, високих енерговитрат на 

подрібнення матеріалу. 

З метою усунення даних недоліків авторами запропоновано схему збагачення (рис. 2 ), яка 

позбавлено недоліків металоємності обладнання.  
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Рис. 1 Схема взаємодії щок збагачувальної машини з валками 

 Розроблена схема ущільнення дозволяє збагачувати крупні класи вугілля за рахунок 

висоти щок, без суттєвого збільшення габаритів і маси обладнання. 
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