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РЕФЕРАТ

     Магістерська атестаційна робота містить: 97 с., 26 рис., 10 табл., 35
джерел.
     Об'єктом дослідження є процеси керування вологим подрібненням руди в
кульових млинах.
     Предмет дослідження – метод і алгоритми автоматичного визначення
поточної ефективності комплексу шарові млини-класифікатор в умовах
збагачувальної фабрики.
     При виконанні досліджень використані методи, що базуються на
використанні узагальнюючого аналізу сучасних літературних джерел, методів
автоматичного керування, теорії ефективності, моделювання динамічних
систем у спеціалізованих програмних пакетах.
     Мета роботи полягає в оптимізації роботи першої стадії збагачення
металевих руд на основі показників ефективності.
Технологічні комплекси барабанні кульові млини – класифікуючий
пристрій є первинною стадією секції збагачення металевих руд. Режим
найбільшої ефективності досягається при певному співвідношенні
завантаження рудою, подачею води в млин та класифікатор, завантаженням
сталевими кулями. Такі співвідношення залежать від фізичних і якісних
властивостей руди, які не є постійним, а змінюються протягом 2 – 3 робочих
змін.
     В процесі виконання роботи виконано синтез методу визначення
ефективності технологічного комплексу з безперервною подачею сировини;
проведено дослідження працездатності методу на розрахункової моделі
динамічного процесу кульові млини – класифікатор.
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                                                        ABSTRACT

     Master's attestation work contains: 97 p., 26 fig., 10 tables, 35 sources.
    The object of the researching – the processes of control of wet grinding of ore
in ball mills.
      The subject of the study is the method and algorithms for the automatic
determination of the current efficiency of the ball mill-classifier complex in the
conditions of the enrichment plant.
     In the course of research, methods based on the use of a generalized analysis of
modern literary sources, methods of automatic control, the theory of efficiency,
modeling of dynamic systems in specialized software packages are used.
    The purpose of the work is to optimize the work of the first stage of enrichment
of metal ores.
     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 maximum
efficiency is achieved with a certain ratio of ore loading, water supply to the mill and
a classifier, loaded with steel balls. Such ratios depend on the physical and qualitative
properties of ores, which are not constant, but vary within 2 - 3 working changes.
In the course of the work the synthesis of the method of determination of the
efficiency of the technological complex with continuous supply of raw materials was
performed; The study of the efficiency of the method on the calculation model of the
dynamic process of ball mills - a classifier.
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