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                                                     РЕФЕРАТ

     Магістерська атестаційна робота містить: 93 с., 37 рис., 2 табл., 35
джерел.
     Об'єктом дослідження є процеси керування продуктивністю кульових
млинів із циркуляцією матеріалу на первинної стадії збагачення руди.
     Предмет дослідження – метод керування потоками сировини для
вирівнювання навантаження шарових млинів секції початкової стадії
збагачування металевих руд.
     При виконанні досліджень використані методи, що базуються на
використанні узагальнюючого аналізу сучасних літературних джерел, методів
автоматичного керування, нечіткої логіки, моделювання динамічних систем у
спеціалізованих програмних пакетах.
     Мета роботи полягає полягає у збільшенні продуктивності технологічної
дільниці та виключення витрат від простоїв через перевантаження кульових
млинів.
     Технологічні комплекси барабанні кульові млини – класифікуючий
пристрій є первинною стадією секції збагачення металевих руд. Режим
найбільшої їх ефективності досягається при найбільшим завантаженні, але
невизначеність ваги циркулюючих писків може призводити до перевантаження
млинів і значних втрат від простою і повторних пусків.
   Виконано розробку методу вирівнювання навантаження шарових млинів
для секції початкової стадії збагачування металевих руд; здійснено вибір
інструментальних засобів, що забезпечують роботу методу вирівнювання
навантаження шарових млинів; проведено дослідження ефективності методу на
розрахункової моделі динамічного процесу зміни завантаження млинів.
 
КУЛЬОВИЙ  МЛИН, ЗБАГАЧЕННЯ РУДИ,  ІДЕНТИФІКАЦІЯ 
ЗАВАНТАЖЕННЯ



                                             ABSTRACT

    Master's attestation work contains: 93 p., 37 fig., 2 tables, 35 sources.
    The object of the researching – the processes of controlling the ball mills
productivity with the material circulation at the primary stage of ore enrichment.
Subject of research – the method of controlling the raw materials flows for the
alignment of the ball mills load of the initial stage section of metal ores enrichment.
In the course of research, methods based on the use of a generalized analysis of
modern literary sources, methods of automatic control, fuzzy logic, modeling of
dynamic systems in specialized software packages are used.
    The purpose of the work is to increase the productivity of the technological site
and eliminate the cost of downtime due to the overload of ball mills.
   Technological complexes of drum ball mills - the classification device is the
primary stage of the section for the enrichment of metal ores. The mode of their
greatest efficiency is achieved at the highest load, but the uncertainty of the weight of
circulating squeaks can lead to overloading of mills and significant losses from idle
and repeated launches.
    The development of the method of aligning the load of ball mills for the section
of the initial stage of enrichment of metal ores has been completed; the choice of
tools that provide the work of the method of aligning the load of ball mills; The study
of the efficiency of the method on the calculation model of the dynamic process of
changing the load of mills has been carried out.
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