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Streszczenie
Szko nawozowe wymaga rozdrobnienia do uziarnienia charakteryzujcego si klas ziarnow 0-0,8 mm, przy udziale klasy ziarnowej 0-0,3 mm poniej 15 %. Badania laboratoryjne wykazay, e do tego rodzaju selektywnego mielenia najbardziej przydatny jest myn
odrodkowy typu entoleter. Std na podstawie wyników tych bada opracowano prototyp przemysowego myna odrodkowego MW-300
o szerokich moliwociach technologicznych. Myn ten wyposaony jest w wirnik o wymiennych opatkach oraz w wykadzin, któr tworz opatki o pooeniu regulowanym w dwóch paszczyznach. Myn uytkowany jest w pilotowej linii technologicznej, w której znajduj si
urzdzenia pomocnicze: podajnik celkowy, zbiornik nadawy, zasilacz wibracyjny, przesiewacz wibracyjny, ukad recyrkulacji i oczyszczania powietrza technologicznego oraz ukady elektryczne zasilania i sterowania.
W pracy podano opis konstrukcji i podstawowe parametry techniczne pótechnicznego myna wirnikowego i caej linii technologicznej, metod i program bada. Metoda bada zawieraa warunki i sposób przeprowadzenia bada, w których w kocowej fazie wytwarzano penowartociowy produkt, czyli zmielone szko nawozowe. Program bada obejmowa wyznaczenie wpywu prdkoci obrotowej wirnika, rodzaju nadawy, wydajnoci myna, natenia przepywu powietrza i któw pooenia opatek na uziarnienie mielonego szka i uzysk
granulometryczny – udzia klasy ziarnowej 0-0,8 mm oraz udzia podziarna – klasy 0-0,3 mm. Charakter pilotowy linii okrela jej wydajno cakowit, która miecia si w zakresie 180-260 kg/godz oraz wydajno technologiczn 95-130 kg/godz. Kryteriami jakoci procesu mielenia byy maksimum udziau klasy ziarnowej 0,3-0,8 mm oraz minimum udziau klasy ziarnowej 0-0,3 mm, przy jak najwikszej wydajnoci myna. W badaniach, przy jednokrotnym podaniu materiau do myna, otrzymano produkt mielenia zawierajcy 45-55 % podanej klasy ziarnowej 0,3-0,8 mm i 9-12 % podziarna klasy ziarnowej 0-0,3 mm. Oddzielone w przesiewaczu wibracyjnym nadziarno, klasa ziarnowa powyej 0,8 mm, byo kierowane do mielenia powtórnie. Modernizacja prototypowego przesiewacza wibracyjnego zapewnia
zredukowanie udziau klasy 0-0,3 mm w produkcie nalnym poniej 5 %, a tym samym otrzymywanie penowartociowego produktu szka
nawozowego, niezalenie od pozostaych parametrów myna i ukadu mielenia.
Sowa kluczowe: myn entoleter, rozdrabnianie, mielenie selektywne, szko nawozowe

PRELIMINARY INVESTIGATION OF THE MANURIAL GLASS SELECTIVE MILLING IN
A PROTOTYPE CENTRIFUGAL MILL
Manurial glass requires a size reduction to graining which belongs to the grain class of 0-0.8 mm, when a content of 0-0.3 mm grain
class is below 15 %. A laboratory investigation has shown that the centrifugal mill of entoleter type is the most useful tool for this kind
of selective milling. There is an MW-300 prototype of industrial centrifugal mill developed basing on that result. This mill presents wide
technological possibilities. It is equipped with a rotor with replaceable blades and a lining composed of blades adjustable in two planes. An
experimental technological line used the mill; it contained auxiliary devices such as cell feeder, feed reservoir, vibrating feeder and vibrating screen, arrangement of recirculation and cleaning of the technological air as well as electric arrangements of admission and steering.
The paper shows a description of the construction and basic technical parameters of this semi-technical centrifugal mill and the full
technological line together with a method and a scheme of investigation. The method contained conditions and execution of the investigation, which led to ground manurial glass in the nal production stage. The investigation programme encompassed determination of the
effect of rotor rotational speed, kind of feed, mill efciency, intensity of air ow and orientation angle of blades on grain size distribution of
glass being comminuted and resultant output, i.e., a content of 0-0.8 mm grain class and undersize in the 0-0.3 mm class. The pilot character of the line determined its total and technological efciencies that belonged to the ranges 180-260 kg/h and 95-130 kg/h, respectively.
The maximum content of 0,3-0,8 mm grain class, minimum content of 0-0,3 mm grain class, and near the largest efciency of mill were
selected as the milling process quality criteria. The milling product containing 45-55 % of desirable grains in the 0.3-0.8 mm class and
9-12 % undersize in the 0-0.3 mm class was obtained after single application of the material to the mill. Oversize grains above 0.8 mm,
separated by a vibratory sifter, turned back to milling. The modernization of prototype vibrating screen assured the reduction in content of
the 0-0,3 mm class in the nal product to below 5 %, and, thus, receiving the balanced product of manurial glass independently of remaining parameters of the mill and the milling system.
Keywords: Entoleter-type mil, Comminution, Selective grinding, Manurial glass

1. Wprowadzenie
Szko nawozowe jest nowoczesnym nawozem mineralnym o kilkuletnim okresie dziaania, a jako produkt nalny
wymaga rozdrobnienia do odpowiedniego uziarnienia. Tech-
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nologia selektywnego rozdrabniania szka zostaa opracowana w badaniach laboratoryjnych przedstawionych w pracy [1]. W przypadku szka rozdrabnianie selektywne polega
ona na uzyskaniu klasy ziarnowej 0,3-0,8 mm, zwanej dalej
‚uzyskiem granulometrycznym’ lub tylko ‚uzyskiem’.
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Przeznaczone do mielenia szko nawozowe, zwane dalej ‚szkem’, miao ksztat nieregularnych patków o gruboci 1,5-2,5 mm, szerokoci 10-25 mm i dugoci 20-60 mm.
Produkt nalny rozdrabniania powinien posiada uziarnienie 0-0,8 mm, przy czym udzia klasy 0-0,3 mm powinien
wynosi poniej 15 %.
W badania laboratoryjnych otrzymano produkt mielenia
z jednokrotnego cyklu rozdrabniania, który zawiera 16-17 %
podziarna klasy 0-0,3 mm, przy uzysku 30-43,4 %. Myn mia
wydajno cakowit 100 ± 10 kg/h. Na podstawie tych wyników, a take wyników bada rozdrabniania innych materiaów [1-3] oraz analizy literatury [4-7], opracowano zaoenia i koncepcj myna odrodkowego.
Kolejnym krokiem byo opracowanie projektu pilotowego
przemysowego myna odrodkowego typu entoleter, który
oznaczono symbolem MW-300. Nastpnie przeprowadzono dobór urzdze towarzyszcych mynowi, czyli zbiornika nadawy, podajnika wibracyjnego, podajnika celkowego,
przesiewacza wibracyjnego, ltra tkaninowego oraz ukadu
zasilania i sterowania. Oprócz zbiornika nadawy i podajnika wibracyjnego, pozostae urzdzenia zostay zaprojektowane i wykonane dla potrzeb myna MW-300.
Przedmiotem pracy s wstpne badania procesu selektywnego mielenia szka nawozowego, podczas których wytwarzano w skali przemysowej jego produkt nalny.

2. Cel i metoda bada
Celem bada byo wyznaczenie najkorzystniejszych parametrów myna i procesu mielenia szka nawozowego do wymaganego uziarnienia 0-0,8 mm, przy udziale klasy 0-0,3 mm poniej 15 % i wydajnoci gotowego produktu 100 ± 10 kg/godz.
Metoda bada obejmowaa wyznaczenie wpywu parametrów myna i procesu mielenia do wymaganego technologicznie uzysku granulometrycznego. Zmiennymi parametrami myna byy prdko obrotowa wirnika, kty (poziomy
i pionowy) pooenia opatek odbojowych, wydajno myna,
uziarnienie nadawy oraz wydajno wentylatora odpylania.
Uziarnienie nadawy zestawiano z dwóch skadników: materiau wytworzonego w procesie frytowania oraz nadziarna
odsianego w procesie mielenia.
Wydajno cakowita (przepustowo ) myna [7], zdeterminowana bya wydajnoci podajnika wibracyjnego i wyznaczano j na podstawie czasu procesu mielenia.
Czas mierzono od momentu podania szka do myna,
co objawiao si wzrostem poziomu cinienia akustycznego, do zakoczenia procesu mielenia (spadek poziomu cinienia akustycznego).
Z przesiewacza wibracyjnego otrzymywano dwie klasy
ziarnowe, to jest produkt mielenia (klasa ziarnowa 0-0,8 mm)
oraz nadziarno (klasa +0,8 mm), poniewa przesiewacz mia
jeden pokad sitowy o wymiarze oczka 0,8 mm.

3. Budowa i dziaanie prototypowego myna
i jego ukadu mielcego
Prototypowy myn wirnikowy MW-300 jest mynem typu
entoleter. Myn ten rzadko stosowany jest w przemyle ceramicznym. Uywa si go w procesach grubego mielenia (poniej 0,2-1,0 mm) materiaów o twardoci poniej 6 w skali
Mohsa. Sposób dziaania tego myna pokazano na Rys. 1.

Rys. 1. Budowa i sposób dziaania myna wirnikowego typu entoleter: 1 – wirnik, 2 – opatka odbojowa, 3 – wlot nadawy, 4 – nadawa,
5 – powietrze, 6 – opatka wykadziny, Q – prdko uderzenia ziaren materiau w opatk wykadziny.
Fig 1. Construction and operation manner of the centrifugal mill of
entoleter type: 1 - rotor, 2 – rebound vane, 3 – ll inlet, 4 - ll, 5 - air,
6 – trim vane, Q - speed of hitting the material grains in trim vane.

W przypadku rozdrabniania udarowego warunkiem rozdrobnienia ziarna jest wykonanie pracy opisanej wyraeniem [5-8]:
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gdzie L – praca kruszenia [J], d – redni wymiar (zastpcza
rednica) ziarna [m],  – gsto materiau ziarna [kg/m3],
Lj – praca jednostkowa materiau ziarna wyznaczona przy
pomocy maszyny wytrzymaociowej dla ziarna w postaci
kuli o rednicy zastpczej dk,, tu 10 J/kg, Kj – wspóczynnik
uwzgldniajcy uyte jednostki.
W mynie wirnikowym typu entoleter praca rozdrabniania jest rezultatem spoytkowania energii kinetycznej materiau ziaren, uderzajcych w nieruchome opatki odbojowe
wykadziny komory mielcej, przedstawionej zalenoci:

mv 2

Ek

2

Sd 3 U Q 2
,
6 2

(2)

gdzie Q – prdko uderzenia ziarna [m/s].
Rozdrobnienie ziarna nastpi wówczas jeli speniony
zostanie warunek:
(3)
E k t L.
Z zalenoci (3) wyznaczy mona prdko uderzenia,
przy którym nastpi rozdrobnienie ziarna o zastpczym wymiarze d, w postaci:
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Dokadne wyznaczenie prdkoci uderzania ziaren w wykadzin wymaga przeprowadzenia szczegóowych oblicze. Pene analizy ruchu ziaren w wirniku, uwzgldniajce
wpyw parametrów kinematycznych i konstrukcyjnych wirnika na ruch ziarna, zamieszczono w pracach [4, 5]. Drugim wanym parametrem procesu rozdrabniania udarowego jest kt uderzenia ziarna w wykadzin, który wspólnie
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Rys. 2. Schemat budowy prototypowego myna wirnikowego MW300: 1 – wirnik, 2 – wa drony wirnika, 3 – króciec wlotu nadawy,
4 – króciec wlotu powietrza, 5 – opatka odbojowa, 6 - zcze rubowe opatki, 7 – przekadnia pasowa, 8 – pokrywa, 9 – silnik, 10 – stoek odbioru zmielonego materiau, 11 – króciec odbioru zmielonego
materiau, 12 – odbiór powietrza, 13 – konstrukcja wsporcza myna.
Fig. 2. Scheme of construction of the prototype centrifugal mill MW300: 1 – rotor, 2 – rotor hollow shaft, 3 – spout of ll inlet, 4 – spout
of air inlet, 5 – rebound vane, 6 – screw fastening of vane, 7 – belt
transmission, 8 – cover, 9 – engine, 10 – receipt cone of ground
material, 11 – spout of receipt of ground material, 12 – receipt of air,
13 – the chassis construction of mill.

Rys. 3. Prototypowy myn wirnikowy MW-300 podczas wstpnych
prób mielenia: 1 – myn, 2 – króciec wlotu nadawy, 3 – przewody
recyrkulacji powietrza, 4 – podajnik celkowy, 5 – przesiewacz wibracyjny, 6 – pojemnik nadziarna, 7 – pojemnik gotowego produktu.
Fig. 3. Prototype centrifugal mill MW-300 during preliminary milling
tests: 1 – mill, 2 - spout of ll inlet, 3 - conductors of air recirculation, 4 – cell feeder, 5 – vibratory screen, 6 – oversized material bin,
7 – the nal product bin.

z prdkoci uderzenia, wpywa na skad ziarnowy mielonego materiau. Wyniki bada wpywu kta uderzenia ziarna w opatk odbojow na rezultat rozdrabniania zamieszczono w pracach [4, 5].
Schemat budowy prototypowego myna wirnikowego typu
entoleter zamieszczono na Rys. 2, natomiast na Rys. 3 przestawiono jego widok.
Rys. 4 przedstawia schemat kompletnego ukadu mielenia,
czyli caej czci mechanicznej instalacji myna, a Rys. 5 widok
ukadu mielenia bez czci elektrycznej - zasilania i sterowania.
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Rys. 4. Schemat budowy prototypowej linii technologicznej: 1 –
zbiornik nadawy, 2 – podajnik wibracyjny, 3 – prototypowy myn
wirnikowy MW-300, 4 – podajnik celkowy, 5 – prototypowy przesiewacz wibracyjny PW-90, 6 – zbiorniki produktu mielenia i nadziarna, 7 – trójnik, 8 – przepustnica, 9 – ltr powietrza, 10 – wentylator, 11 – zbiornik pyu.
Fig. 4. Construction scheme of prototype technological line: 1 – ll
bin, 2 – vibratory feeder, 3 – prototype centrifugal mill MW-300, 4 –
cell feeder, 5 – prototype vibratory screen PW-90, 6 – bin of oversized material and milling product, 7 – tee, 8 – damper, 9 – air cleaner, 10 – ventilator, 11 – the reservoir of dust.

Rys. 5. Prototypowa linia technologiczna o skali pótechnicznej w Oddziale Szka i Materiaów Budowlanych w Krakowie (dawniej Instytut
Szka i Ceramiki Filia w Krakowie): 1 – zbiornik nadawy, 2 – podajnik
wibracyjny, 3 – prototypowy myn wirnikowy MW-300, 4 – podajnik
celkowy, 5 – prototypowy przesiewacz wibracyjny PW-90, 6 – zbiorniki produktu mielenia i nadziarna, 7 – ltr powietrza.
Fig. 5. Prototype technological line of semi-technical scale, in Squad of Glass and Building Materials in Kraków (former Institute of
Glass and Ceramics, the Branch in Kraków): 1 – ll bin, 2 – vibratory feeder, 3 – prototype centrifugal mill MW-300, 4 – cell feeder,
5 – prototype vibratory screen PW-90, 6 – the bins of oversized material and milling product, 7 – air cleaner.

Ryzyko zbyt duego udziau klasy ziarnowej 0-0,3 mm
w produkcie nalnym wyeliminowano w kocowej fazie bada przez modernizacj przesiewacza, polegajcej na wyposaeniu go w drugi pokad sitowy o oczkach 0,2 mm. Wów-
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czas otrzymywano produkt mielenia o trzech klasach ziarnowych: +0,8 mm, 0,8-0,2 mm oraz poniej 0,2 mm (-0,2 mm).

4. Program realizacja i wyniki bada
Celem bada byo uzyskanie zmielonego szka o moliwie najwikszej zawartoci klasy ziarnowej 0-0,8 mm, przy
udziale klasy ziarnowej 0-0,3 mm do 15 %.
Przy opracowaniu programu bada dysponowano dowiadczeniami z bada procesu mielenia szkliwa, przeprowadzonymi w innym mynie typu entoleter w roku 1983 w Instytucie Szka i Ceramiki – Filia w Krakowie, i dowiadczeniami uzyskanymi z bada selektywnego mielenia szka,
które przeprowadzono w tego rodzaju mynie o skali laboratoryjnej [1].
Prototypowy myn MW-300 jako maszyna przemysowa,
róni si znacznie rozwizaniem konstrukcyjnym od myna
laboratoryjnego [1]. Myn ten ma mniej skomplikowan budow, wiksz wydajno , wiksze moliwoci technologiczne i atwiejszy serwis. Z urzdzeniami pomocniczymi tworzy
kompletny ukad mielenia, który umoliwia dokadne dozowanie nadawy oraz regulacj natenia przepywu powietrza technologicznego, czego nie mia myn laboratoryjny.
Rozpoczcie bada poprzedzi pozytywny wynik werykacji poprawnoci dziaania myna i caego ukadu mielcego
pod wzgldem mechanicznym. Zmiennymi parametrami byy:
– prdko obrotowa wirnika myna w zakresie 18002465 obr/min,
– prdko obrotowa wirnika wentylatora w zakresie 20302600 obr/min,
– wydajno cakowita myna 140-267 kg/godz,
– rodzaj nadawy,
– kt pochylenia opatek w poziomie w zakresie 30-50º
oraz w pionie 0-10º.
Kad prób powtarzano dwukrotnie.
Mas nadawy w próbie zmieniano. W pierwszych czterech próbach przyjto mas 30 kg, nastpnie 15 kg; w 14. próbach przyjto mas 12,5 kg, w kolejnych 20. - tylko 6,25 kg.
Obnienie masy nadawy w próbie zapewnio stabilno
pracy myna i zmniejszenie pracochonnoci bada. Na
Rys. 6 pokazano widok nadawy, produktu z myna, produktu nalnego oraz pyu.
Niektóre wyniki bada podano w Tabeli 1. Na Rys. 7
przedstawiono uziarnienie caoci próby Pr12 zmielonej
w mynie, a na Rys. 8 - próby Pr25. W Tabeli 1 zastosowano nastpujce oznaczenia nadawy:
– 50k – 50 % udziau masowego materiau rozdrobnionego wstpnie w kruszarce,
– 50r – 50 % udziau masowego nadziarna z myna MW300 o uziarnieniu +0,8 mm,
– 50p – 50 % udziau masowego materiau pierwotnego
(z procesu frytowania),
– 100r – 100% udziau masowego materiau rozdrobnionego wstpnie.
Od próby Pr 48 zmieniono konstrukcj przesiewacza wibracyjnego przez zastosowanie w nim drugiego pokadu sitowego z sitem 0,2 mm, zapewniajc udzia klasy 0,3 mm
w produkcie nalnym poniej 5 %.

a)

b)

c)

d)
Rys. 6. Szko nawozowe na poszczególnych etapach procesu mielenia: a) nadawa do myna, b) materia po zmieleniu w mynie,
c) produkt nalny po odsianiu na sicie 0,8 mm, d) py odsiany z produktu mielenia na sicie 0,3 mm.
Fig. 6. Images of manurial glass on individual stages of the milling
process: a) sample before grinding, b) sample after grinding, c) nal product after sifting on the 0.8 mm sieve, d) dust sifted from the
milling product using the 0.3 mm sieve.
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Tabela 1. Niektóre wyniki bada procesu selektywnego mielenia szka.
Tabel 1. Selected results of investigation of the glass selective milling process.

Symbol
próby

Rodzaj
nadawy

Prdko obrotowa
wirnika [obr/min]

Wydajno cakowita
przepustowo
[kg/godz]

Wydajno
produktu
[kg/godz]

Udzia nadziarna Udzia produktu Udzia klasy
+0,8 mm
0-0,8 mm
-0,3 mm
[%]
[%]
[%]

Pr10

100r

2400

180

125

30,7

69,3

14,6

Pr12

50r+50k

2320

209

119

43,0

57,0

9,8

Pr25

50r+50k

1900

250

131

47,6

52,4

10,0

Pr26

50r+50p

2000

200

95

52,7

47,3

11,8

Pr 46

50r+50k

2200

237

111

53,3

46,7

9,7

Rys. 7. Uziarnienie caoci próby Pr12 oraz nadawy.
Fig. 7. Grain size distribution of Pr12 and the ll.

5. Podsumowanie i wnioski
Badania potwierdziy poprawno doboru parametrów
technologicznych, kinematycznych i konstrukcyjnych prototypowego myna MW-300 oraz prawidowy dobór pozostaych urzdze pomocniczych prototypowej linii technologicznej selektywnego mielenia szka nawozowego.
W pierwszych próbach udzia produktu nalnego wynosi od 33 do 40 %, a udzia niepodanej klasy ziarnowej
0-0,3 mm w produkcie mielenia wynosi od 19 do 29 %. Waciwy eksperymentalny dobór parametrów myna spowodowa, e udzia produktu nalnego wzrós do 52-65 %, a udzia
klasy 0-0,3 mm zmniejszy si poniej 10 %.
Ukad uzyska wydajno 90-130 kg/godz produktu nalnego. Modernizacja przesiewacza wibracyjnego zapewnia otrzymywanie produktu speniajcego wymóg technologiczny, niezalenie od rodzaju nadawy i parametrów procesu mielenia.
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Rys. 8. Uziarnienie caoci próby Pr25 oraz nadawy.
Fig. 8. Grain size distribution of Pr25 and the ll.
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