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Streszczenie
Aktualnym standardem technologicznym wytwarzania granulatów ceramicznych w produkcji pytek ceramicznych jest przemia na
mokro i wytwarzanie granulatu w suszarniach rozpyowych. S to rozwizania wysoce energochonne, a zwaszcza proces wytwarzania
granulatu z gstwy ceramicznej.W artykule przedstawiono now koncepcje technologiczn charakteryzujc si wydatnie zmniejszon
energochonnoci. Zastosowanie nowoczesnego, cigego przemiau surowców wilgotnych z separacj ziaren prowadzi do znaczcego obnienia zuycia energii. Wysoki stopie automatyzacji sterowania procesem przemiau umoliwia atwe sterowanie stopniem przemiau i pobór energii w zalenoci od wielkoci i wilgotnoci nadawy. Suche mlewo uzyskane w proponowanej instalacji jest granulowane
w mieszalniku intensywnym przy minimalnym dodatku wody. W procesie standaryzacji uzyskuje si granulat o uziarnieniu takim samym
jak w suszarniach rozpyowych. Granulat uzyskany t metoda posiada o ok. 10 % wysz gsto poniewa nie zawiera pustych granul,
a materia granulowany jest lepiej zagszczony. Proponowana technologia cechuje si maymi gabarytami urzdze, wysokim stopniem
automatyzacji i umoliwia zredukowanie poboru energii ok. 8 razy w przypadku stosowania suchych surowców i ok. 4-5 razy w przypadku stosowania surowców o redniej wilgotnoci 8-9 %. Zaprezentowano wyniki bada laboratoryjnych i prób przemysowych oraz analiz
efektów ekonomicznych wynikajcych z obnienia zuycia wody i energii, a take wykazano moliwo eliminacji stosowanych w tradycyjnej technologii dodatków upynniajcych i spoiw.
Sowa kluczowe: suchy przemia, granulacja, oszczdno energii

ENERGY-EFFICIENT TECHNOLOGY OF PREPARING CERAMIC GRANULATES. PART 1 – THE MILLING
AND THE GRANULATION
Wet milling and production of granulates in spray dryers is the current technological standard of the production of ceramic granulates in
the manufacturing of ceramic tiles. These solutions, and particularly the process of producing the granulate from a ceramic slurry, are highly
energy-consuming. The article presents a new technological concept characterized by signi cantly lower consumption of energy. The use of
the modern continuous milling of wet materials with grain separation leads to signi cant reduction of energy consumption. High automation
of the milling process control allows for easy control of the milling degree depending on the feed size and moisture. Dry material obtained
in the presented installation is granulated in an intensive mixer with the minimum addition of water. During the standardization process,
the granulate obtained is of the same graining as the granulate obtained in spray dryers. Density of granulate obtained by means of this
method is about 10 % higher as it does not contain hollow granules and the granulated material is more concentrated. The article depicts
the results of laboratory analyses and industrial tests; it also analyses the economic effects arising from the reduction of water and energy
consumption. Moreover, the article focuses on the possibility to eliminate uidifying additives and binding agents used in the traditional
technology. The suggested technology is characterized with small device dimensions, high level of automation, and it makes it possible
to reduce energy consumption by approximately 8 and 4-5 times in case of using the dry and medium moisture materials, respectively.
Keywords: Dry milling, Granulation, Energy saving

1. Wprowadzenie
Prezentowana w artykule koncepcja technologiczna zakada eliminacj mokrej technologii mielenia i tym samym wykluczenie stosowania suszarni rozpyowych na rzecz bardziej
efektywnych i bardziej energooszczdnych technik i urzdze. Realizacja tych zaoe stwarza moliwoci uzyskania nastpujcych korzyci technologiczno-ekonomicznych:
– zapewni lepsz kontrol procesu przemiau,
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–

–

obniy znacznie zapotrzebowanie energii, wody i dodatków poprawiajcych efektywno mielenia i tworzenia si granulatu,
przyczyni si do poprawy jakoci produktu przez eliminacj typowych defektów granulatu wytwarzanego metoda tradycyjn.
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2. Operacje technologiczne

–

2.1. Proces mielenia

–

Po analizie dostpnych na rynku urzdze mielcych
zdecydowano o zastosowaniu mynów piercieniowo-rolkowych. Myny tego typu s produkowane przez szereg rm,
jak np.: seria mynów MP produkcji Technicas Hidraulics
SA, seria mynów MS produkcji MoloMax czy te seria mynów EMO produkcji Eirich-Molaris. Z oferty tej wybrano rm Erich-Molaris (Hiszpania) z uwagi na list referencyjn
zastosowa w przemyle ceramicznym, a przede wszystkim z uwagi na oferowan przez t rm, wersj przemiau w strudze gorcego powietrza, co otwiera moliwo wykorzystania tych mynów w procesie przemiau surowców
w stanie wilgotnym.
Zasada mielenia tego typu mynów polega na rozcieraniu surowców miedzy zewntrznym piercieniem a wirujcymi rolkami podwieszonymi na wale napdowym (Rys. 1a).

–

a)

b)
Rys. 1. Myn EMO Molaris: a) budowa myna i b) instalacja przemiau wilgotnej gliny.
Fig. 1. EMO Molaris mill: a) construction of a mill and b) installation for wet clay milling.

Firma Molaris produkuje kompletne zestawy myn – separator – ltr z systemem nadmuchu gorcego powietrza.
O wytypowaniu tej konstrukcji w badaniach nad projektowan technologi przesdzaj takie czynniki i parametry jak:

–
–
–
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sprawdzona w skali przemysowej konstrukcja poszczególnych ogniw linii przemiau,
zdolno do regulacji w szerokim zakresie stopnia przemiau,
efektywno energetyczna, niskie zuycie energii napdu myna i separatora,
moliwo przemiau surowców o wysokiej wilgotnoci,
wysoki stopie automatyzacji optymalizujcy zuycie
energii w procesie suszenia,
niskie zuycie czci roboczych.

2.2. Granulacja mlewa
W tradycyjnej technologii produkcji pytek ceramicznych
powszechnie stosuje si suszarnie rozpyowe jako urzdzenia do granulacji produktu przemiau na mokro. Zgodnie z zaoeniami prezentowanej koncepcji przewidziano
zastosowanie wydajnych urzdze do granulacji suchego
mlewa. Granulacja, czyli kontrolowana aglomeracja proszków o wysokim stopniu dyspersji, jest technik realizowan w róny sposób i ma na celu przygotowanie proszku do
dalszych operacji technologicznych (np. do formowania cinieniowego) lub te nadania mu ksztatu i wasnoci charakterystycznych dla kocowego produktu (np. katalizatory,
produkty przemysu farmaceutycznego). Proces granulacji
umoliwia uzyskanie jednorodnych mas (mieszanin), zapobiegajc rozfrakcjonowaniu si gotowych mieszanek w czasie skadowania i transportu midzyoperacyjnego. Eliminuje
skonno do pylenia mieszanin proszkowych oraz nadaje
wysok osypliwo – wasno wan przy wykorzystaniu
granulatu w procesach formowania cinieniowego. Due znaczenie ma te efektywno zagszczania proszku w procesie wytwarzania granul. W opracowaniu technologii granulacji wykorzystano wasne dowiadczenia [1-3], w tym dowiadczenie zgromadzone przy realizacji projektu celowego
[4] powieconego w caoci tej problematyce, i na tej podstawie wytypowano do realizacji tego procesu mieszalniki
intensywne typu R produkcji Erich (Niemcy). Nowym problemem w stosunku do dotychczas zrealizowanych prac
badawczych i wdroeniowych byo uzyskiwanie granulatów
bardzo drobnych, o uziarnieniu takim samym jak granulat
z suszarni rozpyowych.
Konstrukcja tych urzdze pozwala w jednej operacji
zgranulowa mieszane proszki w wyniku ich odpowiedniego nawilenia. Ruch, jaki w mieszalniku wykonuje materia mieszany sprzyja procesowi granulacji czyli aglomeracji drobnych ziarenek w kuliste agregaty. Warunkiem zachodzenia procesu granulacji jest odpowiednio dobrana wilgotno . Ilo dodatku wody oraz parametry pracy – a przede
wszystkim ksztat i szybko obrotowa narzdzia mieszajcego – zapewniaj wystarczajcy wpyw na ksztatowanie
wasnoci granulatu.

3. Badania laboratoryjne i testy przemysowe
3.1. Mielenie w mynie piercienioworolkowym „PM”
Badania procesu mielenia w mynie piercieniowo-rolkowym EMO rmy Molaris-Eirich prowadzono zarówno w skali
laboratoryjnej, jak i na urzdzeniu przemysowym. Uziarnie-

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 63, 2, (2011)

267

S. SERKOWSKI

nie produktu mielenia regulowano przez zmian nastpujcych parametrów: szybko obrotow myna, szybko obrotow wentylatora i nastawy separatora.
Materia po zmieleniu analizowano przy uyciu laserowego systemu Mastersizer 2000 rmy Malvern metod mokr.
Wymagania odnonie uziarnienia mlewa wskazane przez
dostawc surowców zostay okrelone na 3,5–4,5 % klasy
ziarnowej powyej 63 m. Materia wsadowy stanowia mieszanina wszystkich surowców dostarczona przez polskiego
producenta pytek i zestawiona wedug jego receptury. Linia
dowiadczalna zostaa przedstawiona na Rys. 2.

a)

b)
Rys. 2. Widok linii dowiadczalnej przemiau z mynem EMO.
Fig. 2. View of experimental milling line with the EMO mill.

Materia wsadowy umieszcza si w zasilaczu skrzyniowym w postaci wstpnie wymieszanej lub zasypywanej warstwami. Zasilacz dozuje surowce na przenonik tamowy
wprowadzajcy go do myna. Surowce s zasypywane do
myna poprzez luz uniemoliwiajca niekontrolowany wypyw gorcego powietrza wdmuchiwanego do myna w celu
suszenia mielonych materiaów. Rozdrobnione ziarna unoszone s pionowo do separatora, który oddziela ziarna zbyt
due dla danej nastawy od mlewa, które jest wydzielane
ze strugi powietrza w ltrze i gromadzone w pojemnikach.
Oprócz wymienionych wczeniej parametrów typowo mechanicznych w ustalaniu warunków mielenia powany udzia ma
jeszcze jeden parametr – temperatura nadmuchu powietrza
do myna. Dobór tej temperatury polega na ustaleniu temperatury powietrza na wylocie z myna, a ukad sterowania automatycznie dobiera parametry pracy palnika. W ten sposób
nastpuje szybkie ustalenie optymalnych warunków pracy
myna, gdy wilgotno mlewa jest mierzona automatycznie i na bieco ukad sterowania koryguje nastawy tak, aby
wysuszy mielony materia tylko do poziomu zapewniajcego waciw prac ukadu mielcego, to jest do wilgotnoci
nie wyszej ni 4 %. Caa linia jest sterowana automatycznie z komputerowym gromadzeniem wszystkich parametrów
pracy i wizualizacj parametrów pracy.
Wan i korzystn technologicznie cech tej technologii
jest szybkie ustalanie si warunków pracy po zmianie nastaw. Porównanie analiz uziarnienia wykonywanych na po
1 min. pracy na nowych nastawach, po 10 min. i pod koniec
danego testu wykazuj minimalne rónice w rozkadzie rednic ziaren mlewa (Rys. 3). Czas pojedynczego testu wynosi
ok. 20–30 min – przemia ok. 500 kg surowców.
Przy nastawach dajcych mlewo o zbyt duym uziarnieniu warto modalna rednicy ziaren wynosi ok. 20 m i pojawia si bardzo silnie dwumodalny rozkad wielkoci zia-
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c)
Rys. 3. Uziarnienie mlewa jako funkcja czasu mielenia: a) 1 min.,
b) 10 min. i c) 22 min.; Test nr 3; nastawy: temperatura na wylocie
myna – 40oC, szybko myna – 100%, wentylator – 38,5 Hz, separator – 33Hz; waciwoci produktu: czstki > 63 m – 3,52 %,
d0,5 – 5,3 m, d0,9 – 29,4 m, powierzchnia waciwa (SSA) –
1,75 m2/g, wilgotno - 2,26 %.
Fig. 3. Grain size distribution as a function of milling time: a) 1 min.,
b) 10 min. i c) 22 min.; Test no. 3; settings: mill outlet temperature –
40oC, milling rate –100 %, fan – 38,5 Hz, separator – 33Hz; product
properties: particles > 63 m –3,52 %, d0.5 – 5,3 m, d0.9 – 29,4 m,
specic surface area (SSA) – 1.75 m2/g, moisture – 2.26 %.

en. Wprowadzajc kolejne zmiany majce na celu osignicie zaoonego stopnia rozdrobnienia oraz obnienie zuycia energii na proces suszenia zauwaa si stopniowy zanik maksimum odpowiadajcego klasie ziaren grubszych
i spadek wartoci modalnej do poziomu 5 m. Mlewo o zadowalajcych parametrach pod wzgldem zawartoci klasy
ziarnowej powyej 63 m ma bardzo dobr charakterystyk: powierzchnia waciwa wynosi 1,75 m2/g, a 90 % mlewa ma rednic mniejsz ni 30 m.
Oceniajc pod wzgldem technologicznym wyniki bada laboratoryjnych i ich wery kacji w testach na urzdzeniu o wydajnoci przemysowej naley stwierdzi , e testowane urzdzenie zapewnia uzyskiwania mlewa o bardzo
dobrej charakterystyce ziarnowej. Zapewnia atwo doboru parametrów dostosowujcych warunki mielenia do wa-
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snoci surowców. Wysoki stopie automatyzacji umoliwia
szybkie dochodzenia do optymalnych parametrów technologicznych i minimalizacji zuycia energii. Testy przemysowe
byy prowadzone w sposób umoliwiajcy zebranie równie
danych o zuyciu energii. Materia z testu przemysowego
speniajcy zaoone parametry pod wzgldem uziarnienia
zosta uyty w badaniach procesu granulacji.

3.2. Granulacja w mieszalniku typu R
Badania procesu granulacji w mieszalnikach typu R prowadzono w skali laboratoryjnej i na urzdzeniu przemysowym. W poszczególnych testach granulacji w mieszalniku
laboratoryjnym R02 uywano porcji mlewa w iloci 2,5 kg.
Wykorzystujc moliwoci sterowania procesem oraz sposobem dozowania wody wykazano, e w mieszalniku moliwe jest uzyskanie granulatu, którego nawet 70 % stanowi
frakcja uyteczna, tzn. mieszczca si w zakresie typowego granulatu z suszarni rozpyowej (frakcja poniej 500 m).
Badania w wikszej skali prowadzono w mieszalniku
R 08, a masa wsadu w pojedynczym tecie wynosia 50 kg
(Rys. 4).
W próbach na mieszalniku R 08W wsad wynosi 50 kg
mlewa o wilgotnoci 1,9 %. Po zasypie mlewa i uruchomieniu mieszalnika – szybko obrotów wirnika wynosia 1200 obr./min – wyliczony dodatek wody wprowadzono
w cigu 90 sekund przez instalacj dozowania wody wbudowan w mieszalnik. Proces granulacji rozpocz si zaraz
po wprowadzeniu wody i po 2 min uzyskano dobrej jakoci

a)
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granulat – zawarto frakcji poniej 1 mm wynosia 63 %,
a warto parametru d50 = 803 m.

3.3. Standaryzacja granulatu
Zarówno w badaniach laboratoryjnych jak i tecie przemysowym nie udao si uzyska granulatu o takim samym
zakresie wielkoci granul jak to si uzyskuje w suszarniach
rozpyowych. Maksymalna ilo frakcji poniej 1 mm jak si
udao uzyska w testach laboratoryjnych wynosia 92,5 %,
a w tecie przemysowym 65 %. Powodem tej rozbienoci jest wysoka tendencja do zlepiania si czstek badanej
masy spowodowana wysok zawartoci mineraów ilastych
i nisze wartoci szybkoci przemieszczania si materiau
w mieszalniku przemysowym. Korzystnym natomiast zjawiskiem bdcym skutkiem obecnoci glin jest to, e w procesie granulacji nie ma potrzeby dodawania adnych rodków
mody kujcych i wicych.
W celu uzyskania takiego uziarnienia granulatu jak z suszarni rozpyowej moliwe s dwa rozwizania technologiczne:
– odsiew nadziarna i jego nawrót do mieszalnika z now
parti mlewa,
– poddanie granulatu – a waciwie nadziarna – zabiegowi standaryzacji w urzdzeniu, które dokona kontrowanego rozdrobnienia granul.
W opracowaniu prezentowanej koncepcji wybrano t
drug moliwo z uwagi na to, e zastosowanie tego urzdzenia odciy mieszalnik (w praktyce moliwe bdzie zainstalowanie mniejszej, a wic taszej maszyny) i uspraw-

a)

b)

b)

Rys. 4. Mieszalnik R 08W i proces granulacji (a) oraz uziarnienie
uzyskanego granulatu (b).
Fig. 4. R 08W mixer, granulation process (a) and graining of the
granulated product (b).

Rys. 5. Widok urzdzenie do standaryzacji uziarnienia granulatu (a)
i schemat dziaania (b).
Fig. 5. View of device for particle size standardization of granulate
(a) and operation scheme (b).
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ni dziaanie caej linii zapewniajc lepsz kontrol wasnoci granulatu. W tym celu wykorzystano aktualnie testowane w Maschinenfabrik Gustav Eirich prototypowe urzdzenia do standaryzacji uziarnienia granulatu (Rys. 5).
Zbyt grube ziarna granulatu wpadaj miedzy specjalnie
uformowane wirujce dyski transportowane strumieniem
gorcego powietrza. W najwszych miejscach miedzy wystpami obudowy a powierzchni dysków granuli ulegaj
rozdrobnieniu a powstae czstki s formowane w twory o
ksztacie kulistym. Efektywno procesu wymaga, aby wilgotno granulatu nie spada poniej 80-90 % ich wilgotnoci w momencie granulacji, a gorce powietrze o temperaturze ok. 150–180°C ma za zadanie osusza robocze powierzchnie dysków i obudowy, aby przeciwdziaa przyklejaniu si materiau do tych powierzchni. Pynna regulacja
szczelin pozwala ksztatowa zakres uziarnienia granulatu
po jego standaryzacji.
W badaniach wykorzystano granulat uzyskany w próbie
na mieszalniku przemysowym, którego uziarnienia przedstawiono na Rys. 4b. Praktycznie niepodana jest frakcja
powyej 0,8 mm, tak wic szczeliny robocze ustalono na
tak wanie warto , aby nie rozdrabnia frakcji o prawidowej wielkoci. Na Rys. 6 przedstawiono fotogra e próbek granulatu przed i po standaryzacji. W materiale wyjciowym zawarto klasy ziarnowej powyej 0,5 mm przekraczaa poziom 70 %.
Wilgotno granulatu po standaryzacji obniya si jedynie o 1,2 % tak wic, aby uzyska wilgotno optymaln do
procesu prasowania granulat podsuszono w suszarce uidalnej do wilgotnoci 6 %. Produkt zosta uyty w badaniach
wasnoci reologicznych i zdolnoci do zagszczania w pro-

Rys. 6. Granulat z próby przemysowej przed i po standaryzacji.
Fig. 6. Granulate from the industrial test before and after standardization.
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cesie formowania cinieniowego. W czasie próby na mieszalniku intensywnym prowadzono pomiary umoliwiajce
ocen zuycia energii mechanicznej i cieplnej.

4. Koncepcja linii technologicznej –
efektywno energetyczna
4.1. Zaoenia wstpne
W oparciu o przeprowadzone badania laboratoryjne przemiau surowców, granulacji, badania porównawcze wasnoci
otrzymanego granulatu z granulatami wytwarzanymi przez
kilku polskich producentów opracowano koncepcj nowej
technologii przygotowania granulatu w procesie produkcji
pytek ceramicznych. Zgodnie z zaoeniem projektu gównym celem byo zaproponowanie rozwiza technicznych
ukierunkowanych na oszczdno energii.
Projekt technologii zakada nastpujce operacje technologiczne:
– przemia na sucho w procesie cigym z separacj nadziarna,
– granulacje w mieszalniku intensywnym,
– odsiew nadziarna granulatu (pow. 0,8 mm),
– standaryzacj uziarnienia nadziarna,
Wszystkie podstawowe operacje technologiczne: przemia, granulacja i standaryzacja uziarnienia granulatu zostay przebadane tak w skali laboratoryjnej, jak i na urzdzeniach o wielkociach przemysowych. Uzyskane wyniki jednoznacznie wskazuj na to, e proponowana technologia
zapewnia dobr jako produktu, a pod kilkoma wzgldami
nawet wysz ni granulat uzyskiwany w tradycyjnej technologii z mokrym przemiaem i granulacj w suszarni rozpyowej. Zaoono wstpn wilgotno mieszaniny surowców na poziomie 8 %, co jest wartoci czsto spotykan
w praktyce przemysowej.
Na Rys. 7 przedstawiono schemat linii technologicznej
z doborem urzdze i zaznaczonymi przepywami materiaowym dla zaoonej wydajnoci 15 Mg/h produktu w postaci granulatu.
Poniewa produkt zaproponowanej technologii nie tylko
nie ustpuje jakoci produktowi klasycznej technologii produkcji granulatu masy ceramicznej ale pod pewnymi wzgldami wykazuje korzystniejsz charakterystyk porównanie tych technologii powinno by dokonane w paszczynie
kosztów ekonomicznych i stopnia szkodliwoci ekologicznej. Aspekt ekologiczny tych technologii, które nie wytwarzaj zasadniczo adnych odpadów sprowadza si do analizy zuycia energii czy to elektrycznej czy te zuycia gazu.
W tym drugim przypadku dochodzi bardzo aktualnie wany problem emisji dwutlenku wgla. Oszczdno energii
w kadej postaci to dziaanie proekologiczne i równoczenie
bezporednio zwizane z kosztami produkcji.
Aktualnie standardem technologicznym w produkcji granulatu na pytki ceramiczne jest stosowanie przemiau na mokro w okresowych mynach kulowych z tendencj do przechodzenia na myny o dziaaniu cigym ale dalej w technologii mokrej. W oparciu o wasne dowiadczenia, informacje
od producentów i dane literaturowe [5-7], trudno jest jednoznacznie okreli zuycie energii w czasie przemiau surowców typowych dla produkcji pytek.
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Rys. 7. Schemat linii produkcji granulatu z wydajnoci 15 t/h.
Fig. 7. Scheme of granulate production line of 15 t/h capacity.

W oparciu o analiz literatury, informacje z przemysu i wasne dowiadczenia ustalono, e przecitne zuycie energii w przemiale na mokro typowych zestawów surowcowych w produkcji szkliwionych pytek ceramicznych
wynosi od 33 kWh/Mg dla mynów o dziaaniu cigym do
43 kWh/Mg gstwy w przypadku mynów o dziaaniu okresowym. Po przeliczeniu na 1 ton suchego mlewa otrzymuje si wartoci 50 i 60 kWh/Mg suchego mlewa.

4.2. Pobór energii w procesie mielenia
Pobór energii w procesie mielenia na sucho wilgotnych
surowców w mynie typu EMO skada si z energii napdu myna, separatora i wentylatorów (energia elektryczna)
oraz energii cieplnej (gaz) potrzebnej na suszenie rozdrabnianych surowców do poziomu co najwyej 4 % wilgotnoci. Zuycie energii mechanicznej zaley od wielkoci ziaren nadawy i wymaganego stopnia rozdrobnienia. Pomiary
w czasie testu przemysowego wykazay, e zuycie tej skadowej zapotrzebowania na energi w ogóle wynosi rednio
14,7 kWh/Mg mlewa przy mieleniu stosunkowo gruboziarnistej nadawy do poziomu zawartoci frakcji powyej 63 m
w przedziale 3–4 %. Ilo energii niezbdnej do prawidowej pracy myna z wilgotnymi materiaami wsadowymi zaley
w sposób oczywisty od wilgotnoci nadawy. Pojedynczy test
z zestawem surowcowym o wilgotnoci 9,8 % nie wystarczy
do oceny zapotrzebowania energii przy mieleniu surowców
o rónej wilgotnoci. W tym celu wykorzystano baz danych
rmy Molaris zgromadzonej w toku licznych testów i analizy
pracy urzdze zainstalowanych w przemyle.

4.3. Pobór energii w procesie granulacji
Wykorzystanie suszarni rozpyowych w procesie wytwarzania granulatu z mlewa uzyskiwanego w mokrym przemiale jest standardem technologicznym i praktycznie jedynym
sensownym rozwizaniem technologicznym. Zasada dzia-

ania suszarni rozpyowych polegajca na moliwie szybkim
wysuszeniu drobnych kropelek zawiesiny (gstwy) powoduje, e jest to proces bardzo energochonny. Analiza róde literaturowych [8-9] i informacje z przemysu wskazuj
na wpyw rónych czynników na efektywno energetyczna suszarni rozpyowych a w szczególnoci na zaleno
zuycia energii od:
– wielkoci urzdzenia a szczególnie iloci odparowywanej wody w t/h (w ceramice stosuje si suszarnie o zdolnoci odparowania od 0,3 do 6,2 t/h),
– wilgotnoci wyjciowej gstwy (w ceramice ten zakres
wynosi 33–36 % wody),
– konstrukcji suszarni (system atomizacji, ilo dysz, temperatura gazów odlotowych).
Z analizy wielu instalacji suszenia rozpyowego w przemyle ceramicznym przeprowadzonych przez autorów cytowanego opracowania oraz informacji z przemysu wynika, e typowe zuycie energii na odparowanie jednej tony
wody wynosi 4,7 GJ a w najlepszych instalacjach wynosi ok.
4 GJ. Z tych wartoci wynika, e sprawno cieplna suszarni ksztatuje si na poziomie 50–75 %. S to wic urzdzenia bardzo nieefektywne z punktu widzenia zuycia energii.
Poniewa s one najczciej opalane gazem dochodzi do
tego nabierajca ostatnio coraz wikszego znaczenia emisja dwutlenku wgla i spodziewane z tego tytuu przysze
dodatkowe koszty.
Przeliczajc dane zuycia ciepa na odparowanie jednej
tony wody w suszarniach rozpyowych uzyskuje si wartoci
zuycia energii 460 do 530 kWh/Mg granulatu przy wilgotnoci gstwy 33 % i odpowiednio 510 i 605 kWh/Mg granulatu przy wilgotnoci gstwy 36 %.

4.4. Pobór energii w procesie granulacji
W czasie testu granulacji na urzdzeniu R 08 dokonano rejestracji podstawowych parametrów pracy urzdzenia,
na podstawie których dokonano kalkulacji zuycia energii
w procesie granulacji. Wynosi ono 4,2 kWh/Mg granulatu.
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Rys. 8. Porównanie zapotrzebowania energii w technologii mokrej i opracowanej koncepcji technologii przemiau na sucho i granulacji
w mieszalniku.
Fig. 8. Comparison of energy consumption in the wet technology with the developed concept of dry milling technology and granulation in
a mixer.

W czasie mieszania i granulacji cze energii mechanicznej zamienia si na ciepo i przy temperaturze otoczenia ok. 20°C granulat ogrzewa si do temperatury 30–32°C.
Ta energia nie jest tracona poniewa umoliwia ona odparowanie ok. 1 do 1,5 % wilgoci w czasie wyadunku i transportu do nastpnego wza technologicznego.
W linii technologicznej zabudowane s dwa przesiewacze mechaniczne i urzdzenie do standaryzacji uziarnienia
granulatu. Pierwszy przesiewacz dokonuje podziau caej iloci granulatu na dwie frakcje. Nadziarno przekazane jest do
urzdzenia standaryzujcego (w projekcie zaoono ok. 50%
granulatu). Drugi przesiewacz odsiewa ewentualne aglomeraty, jeliby tworzyy si w procesie suszenia.
Pomiary zuycia energii wykazay, e naley przewidywa zuycie energii przez te urzdzenia na poziomie
5,5 kWh/Mg granulatu.
Dowiadczenie przemysowe wskazuje, e wilgotno
granulatu do formowania cinieniowego powinna by ksztatowana na poziomie 6 %. W bilansie zuycia energii naley
uwzgldni energi konieczn do obnienia wilgotnoci granulatu z poziomu 9,5–10 % do wartoci ok. 6 %, przy której
granulat nadaje si do formowania cinieniowego. Wymaga to odparowania ok. 60 kg wody na jedn ton produktu.
Cz wilgoci odparowuje samoistnie w czasie transportu,
przesiewania i standaryzacji, poniewa w procesie intensywnego mieszania i granulacji zachodzi efekt podgrzania
produktu do ok. 40oC. Uziarnienie granulatu i brak frakcji pyowych umoliwia zastosowanie w tej operacji wysokosprawnej suszarki uidalnej charakteryzujcej si zuyciem ciepa
ok. 46 kWh/Mg produktu o wilgotnoci 6 %.
Wykorzystujc zgromadzone i oznaczone w toku prób
dane o zapotrzebowaniu energii przez poszczególne wzy
technologiczne tradycyjne technologii i technologii opracowanej w ramach realizacji niniejszego projektu skonstruowano wykres porównujcy zapotrzebowanie energii cieplnej zuywanej na procesy suszenia w obu technologiach przedstawiony na Rys. 8.

5. Podsumowanie

nienie poboru energii o okoo 8 razy w przypadku stosowania suchych surowców i okoo 4–5 razy w przypadku stosowania surowców o redniej wilgotnoci 8–9 %.
Wdroenie opracowanej technologii oferuje w przypadku linii o wydajnoci 15 Mg/h (w skali roku ok. 100.000 Mg
granulatu) zaoszczdzenie energii elektrycznej w wysokoci ok. 2,8 GWh i gazu ziemnego w iloci od 4,5 mln m3
w przypadku surowców o wilgotnoci nie wyszej ni 4 %
do 3,4 mln m3 przy stosowaniu surowców bardzo wilgotnych
(rednia wilgotno 14 %).
Dodatkowymi atutami jest ograniczenie o ok. 90 % zuycia wody i eliminacja stosowania jakichkolwiek dodatków upynniaczy, spoiw i rodków wspomagajcych mielenie w zawiesinie wodnej i granulacj w suszarni rozpyowej.
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W oparciu o przedstawione wyniki mona stwierdzi , e
opracowana i przedstawiona w pracy technologia oferuje ob-
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