MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 60, 4, (2008), 213-216

Badania procesu selektywnego rozdrabniania
szka nawozowego
JAN SIDOR
Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydzia Inynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Urzdze Technologicznych
i Ochrony rodowiska
e-mail: jsidor@agh.edu.pl

Streszczenie
Badania procesu selektywnego rozdrabniania przeprowadzono w laboratoryjnych mynach: bijakowym i odrodkowym – typu entoleter. Oba myny pracoway w sposób cigy. Celem bada byo otrzymanie produktu mielenia o jak najwikszym udziale klasy ziarnowej
0,0÷0,8 mm przy jak najmniejszym udziale podziarna, czyli klasy ziarnowej 0,3 mm. Nadaw byy patki szka o gruboci 1,5÷2,5 mm,
szerokoci 10÷25 mm i dugoci 20÷60 mm. Najkorzystniejsze wyniki bada otrzymano w mynie odrodkowym, w którym w jednym cyklu
rozdrabniania produkt rozdrabniania zawiera, 30÷43 % klasy 0,0÷0,8 mm. Wydajno myna wynosia 65÷167 kg/h, a udzia podziarna
wynosi 6,6÷9,2 %. Na podstawie otrzymanych wyników bada opracowano koncepcj przemysowego myna odrodkowego oraz koncepcj linii technologicznej o skali pótechnicznej do selektywnego rozdrabniania szka nawozowego.
Sowa kluczowe: selektywne rozdrobnienie, myn udarowy, entoleter, szko nawozowe

STUDIES OF SELECTIVE GRINDING OF FERTILIZER GLASS
The studies of selective grinding process were performed in laboratory mills: beater one and entoleter type. The both mills worked in a
continuous mode. The purpose of the study was to obtain a milling product with the biggest part of grain class of 0.0-0.8 mm and the lowest
part of undersize material (grain class material: under 0,3 mm). The feed was in the form of akes of thickness of 1.5-2.5 mm, a width of
10-25 mm and a length of 20-60 mm. The best results were obtained in the entoleter mill. In the single grinding mode, the milling product
included 30-43 % of grain class of 0.0-0.8 mm. The capacity of that mill was 65-167 kg/h and the undersize material part was: 6.6-9.2 %.
Based on the results, a conception of industry entoleter mill was developed. A conception of technological line (in semi-technical scale) for
selective grinding of fertilizer glass was also elaborated.
Keywords: Selective grinding, hammer mill, endoleter, fertilizer glass

Wprowadzenie
Znane s dwa rodzaje rozdrabniania selektywnego.
Pierwszy polega na rozdrabnianiu ziaren wystpujcych
w postaci agregatów, utworzonych z rónych materiaów,
przy czym rozdrabniany jest jeden materia tylko, a drugi
pozostaje nie rozdrobniony. Rodzaj drugi to dezintegracja
ziaren tego samego materiau, celem uzyskania wymaganego udziau jednej klasy ziarnowej, zwanej „uzyskiem technologicznym”. Taki przypadek wystpuje przy rozdrabnianiu
szka nawozowego.
Majc na wzgldzie uziarnienie rozdrobnionego szka
poniej 1 mm, proces jego rozdrabniania jest procesem
grubego mielenia [1, 2, 3].
Przeznaczone do mielenia szko nawozowe, zwane dalej
krótko „szkem”, wystpuje w postaci nieregularnych patków
o gruboci 1,5÷2,5 mm, szerokoci 10÷25 mm i dugoci
20÷60 mm.
Celem bada byo uzyskanie zmielonego szka o moliwie
najwikszej zawartoci klasy ziarnowej 0,0÷0,8 mm, zwanej
dalej „uzyskiem granulometrycznym” lub tylko „uzyskiem”,
oraz moliwie najmniejszej zawartoci klasy ziarnowej

0,0÷0,3 mm, zwanej dalej „strat”. Dowiadczenia autora
uzyskane przy realizacji prac dotyczcych selektywnego
rozdrabniania [4, 5] oraz informacje literaturowe [1, 2, 3, 6,
7, 8], wskazyway, e najbardziej przydatnymi urzdzeniami
do realizacji tego procesu bd myny udarowe. Std do
przeprowadzenia eksperymentów przyjto myn bijakowy
typu dezintegrator oraz myn odrodkowy typu entoleter.

Badania procesu rozdrabniania w mynie
bijakowym typu dezintegrator
W badaniach przyjto dwa parametry zmienne: prdko
obrotow wirnika, w zakresie 2200÷2800 obr/min oraz trzy
rodzaje uziarnienia nadawy. Nadaw surow, czyli w stanie
wytworzonym - oznaczon symbolem 0/100, oraz nadaw zestawion z nadawy surowej oraz nadziarna (klasy
+0,8 mm) odsianego z produktu rozdrabniania. Te dwa
rodzaje nadawy oznaczano symbolami odzwierciedlajcymi
procentowe udziay skadników. Nadawy oznaczano symbolami 40/60 i 50/50.
Rozmiar oczek sita 3 mm, przy którym uzyskiwano najkorzystniejsze wyniki, ustalono podczas wstpnych bada.
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Nadaw do myna dozowano rcznie, w sposób równomierny
uzyskujc wydajno myna w zakresie 50÷100 kg/h. Produkt
rozdrabniania przesiewano w caoci w przesiewaczu wibracyjnym, zgodnie z PN-71/C-04501. Kad prób powtarzano
dwukrotnie, a wynik jest rednia z dwóch prób mielenia.
Proces rozdrabniania w tym mynie zachodzi dwustopniowo. W pierwszym stopniu, dynamiczne uderzenia w ziarna
materiau wewntrznych trzpieni 3 rozdrabniaj ziarna.
Rozdrobnione ziarna przedostaj si pomidzy trzpieniami
przeciwwirnika 5 i rozdrabniane s przez zewntrzny rzd
trzpieni 4 wirnika 1 na sicie 6. Ziarna o wymiarach mniejszych
od otworów znajdujcych si w sicie, dostaj si do zbiornika
produktu mielenia 11, a powietrze odprowadzane jest przez
króciec 12 – do ltra powietrza.
Podstawowe parametry myna laboratoryjnego bijakowego, to: prdko obrotowa wirnika – 1000÷2850 obr/min;
rednica wirnika – 200 mm, maksymalny wymiar nadawy
– 40 mm, wymiar oczek w sitach – 0,5÷10 mm, moc silnika
– 2,2 kW.
Schemat budowy myna bijakowego przedstawiono na
Rys. 1, a wyniki bada zamieszczono w tab. 1. oraz na
Rys. 2 i 3.

Rys. 2. Wpyw prdkoci obrotowej wirnika na wybrane parametry
uziarnienia produktu rozdrabniania w mynie bijakowym

prdko obrotowa wirnika - w zakresie 1700÷2400 obr/min
i rodzaj nadawy. Nadaw surow, (oznaczono symbolem
0/100), a trzy warianty nadawy symulujcej proces mielenia
w cyklu zamknitym, symbolami: 33/67, 40/60 i 50/50, odpowiadajcymi udziaom nadawy
surowej i nadziarna.
Nadaw do myna dozowano
rcznie zachowujc równomierne dozowanie oraz wydajno
projektow myna. Kad prób
powtarzano dwukrotnie, a wynik
jest redni z dwóch prób.
Podstawowe parametry myna: prdko obrotowa wirnika
– 1000÷2400 obr/min, rednica
wirnika – 300 mm, maksymalny
wymiar nadawy – 40 mm, wydajno myna – 70÷150 kg/h, moc
silnika – 2,2 kW.
Proces mielenia w tym myRys. 1. Schemat laboratoryjnego myna bijakowego: 1 – wirnik, 2 – przeciwwirnik, 3 – trzpienie
wewntrzne, 4 – trzpienie zewntrzne, 5 – trzpienie przeciwwirnika, , 6 – sito, 7 – komora po- nie zachodzi sposób odwrotny
wietrzna, 8 - wa wirnika, 9 – silnik, 10 – wlot nadawy i powietrza, 11 – zbiornik produktu mielenia, do procesu mielenia w mynie
12 – odbiór powietrza
bijakowym. Ziarna rozpdzone
Tab. 1. Wyniki bada rozdrabniania szka w mynie bijakowym

Nr
próby

Prdko
obrotowa,
[obr/min]

Rodzaj
nadawy

Udzia
produktu w próbie
0,0-0,8 mm
[%]

Udzia nadziarna
w próbie +0,8 mm
[%]

Strata,
[%]

Udzia klasy 0,3-0,8 mm,
w produkcie
[%]

Udzia klasy -0,3
mm w produkcie
[%]

Wydajno
myna
[kg/h]

B1

2200

0/100

33,1

65,3

1,6

74,4

25,6

66,1

B2

2200

40/60

32,9

64,8

2,3

76,8

23,2

79,0

B3

2400

40/60

38,3

59,2

2,5

75,0

25,0

76,6

B4

2400

0/100

45,6

53,5

0,9

74,8

25,2

86,4

B5

2800

50/50

41,6

58,1

0,4

68,7

31,3

93,6

B6

2800

40/60

45,1

53,8

1,1

69,4

30,6

90,2

Badania procesu rozdrabniania w mynie
odrodkowym typu entoleter
W tym mynie eksperyment przeprowadzono metod
zblion do tej, któr zastosowano w badaniach przeprowadzonych w mynie bijakowym. Parametrami zmiennymi byy:
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w wirniku rozdrabniaj si pod wpywem siy bezwadnoci
na nieruchomych opatkach wykadziny usytuowanej na
zewntrz wirnika. W badaniach opatki, na których zachodzi
rozdrabnianie, ustawiono w rodkowym pooeniu.
Myn ten ma najwiksze moliwoci selektywnego
rozdrabniania, poniewa dominuje w nim jednokrotne roz-

BADANIA PROCESU SELEKTYWNEGO ROZDRABNIANIA SZK

A NAWOZOWEGO

Myn uzyska wymagan wydajno 100±10 kg/h. Funkcj wpywu prdkoci obrotowej wirnika, opisujc udzia
podziarna podano na Rys. 5. Wyznaczona z tej funkcji
prdko obrotowa, dla udziau klasy –0,3 mm (na poziomie
15 %), wynosi 2450 obr/min, a dla 14 % - 2500 obr/min.

Opracowanie koncepcji myna oraz ukadu
do selektywnego rozdrabniania szka
Analiza wyników bada laboratoryjnych wykazaa, e do
selektywnego rozdrabniania szka nawozowego najbardziej
przydatny powinien by myn odrodkowy typu entoleter,
dlatego opracowano jego koncepcj, któr przedstawiono na
Rys. 7. W tym mynie przewidziano bezstopniow regulacj
prdkoci obrotowej wirnika w zakresie 2000÷3000 obr/min
Rys. 3. Wpyw prdkoci obrotowej na wydajno myna
oraz bezstopniowe regulacje: kta pooenia opatek wykadziny w poziomie i w pionie, wydajnoci
oraz natenia przepywu powietrza.
Opracowano równie koncepcj ukadu
mielcego z tym mynem zamieszczon
na Rys. 8.
W linii technologicznej oprócz myna
odrodkowego typu entoleter przyjto
urzdzenia pomocnicze takie jak: zbiornik
nadawy, podajnik wibracyjny, podajnik
celkowy, przesiewacz wibracyjny, ltr powietrza oraz zbiorniki produktu mielenia
Rys. 4. Schemat laboratoryjnego myna odrodkowego: 1 – wirnik, 2 – opatki wirnika, i nadziarna.
3 – opatki odbojowe, 4 – wlot nadawy, 5 – o opatki, 6 – wa, 7 – przekadnia pasowa,
8 – silnik, 9 – zbiornik produktu mielenia, 10 – odcig powietrza
Tab. 2. Wyniki bada rozdrabniania szka w mynie odrodkowym
Nr
próby

Prdko
obrotowa,
[obr/min]

Rodzaj
nadawy

A1
A2
A4
A6
A8
A9
A10
A12
A13

1700
2000
2200
2200
2200
2200
2300
2400
2400

100/0
100/0
100/0
100/0
50/50
33/67
33/67
40/60
40/60

Udzia produktu w Udzia nadziarna
próbie 0,0-0,8 mm w próbie +0,8 mm
[%]
[%]
29,9
33,1
37,8
38,7
35,2
36,3
43,4
43,0
42,2

67,8
64,8
60,0
59,2
62,8
61,2
54,2
54,4
55,8

Strata,
[%]

Udzia klasy
0,3-0,8 mm
w produkcie
[%]

Udzia klasy
-0,3 mm
w produkcie
[%]

Wydajno
myna
[kg/h]

2,3
2,1
2,2
2,1
2,0
2,5
2,4
2,6
2,0

72,6
74,9
76,5
77,5
81,3
81,6
84,1
84,2
82,7

27,4
25,1
23,5
22,5
18,8
18,4
15,9
15,8
17,3

134,5
149,0
136,1
107,2
70,4
65,4
86,8
103,3
108,5

drabnianie ziaren materiau i odprowadzanie ich ze strefy
rozdrabniania.
Schemat budowy myna bijakowego przedstawiono na
Rys. 4, a wyniki bada zamieszczono w tab. 2. oraz na
Rys. 5 i 6.

Ocena wyników bada
W mynie bijakowym produkt rozdrabniania zawiera
okoo 25-32 % podziarna, przy wydajnoci myna 66÷94 kg/
godz.
Najkorzystniejsze rezultaty uzyskano w mynie odrodkowym. Produkt mielenia z niego z jednokrotnego cyklu
rozdrabniania zawiera okoo 16÷17 % podziarna klasy –0,3
mm, przy uzysku 30÷43,4 %. Wzrost prdkoci obrotowej
wirnika powodowa spadek iloci podziarna.
Rys. 5. Wpyw prdkoci obrotowej wirnika na uziarnienie produktu
rozdrabniania w mynie odrodkowym
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Podsumowanie
Wyniki bada laboratoryjnych procesu selektywnego
rozdrabniania szka nawozowego wykazay, e najkorzystniejszym mynem jest myn odrodkowy typu entoleter.
W tym mynie przy wydajnoci okoo 100 kg/h otrzymano
uzysk 42÷43% oraz udzia podziarna 15,9%. W bada tych
nie uzyskano wymaganej iloci podziarna poniej 15% ze
wzgldu na ograniczenia konstrukcyjne laboratoryjnego
myna.
W opracowanej koncepcji pótechnicznego myna odrodkowego do uzyskania tej iloci podziarna oraz zwikszenia
uzysku granulometrycznego przewidziano znacznie szersze
moliwoci regulacji parametrów procesu rozdrabniania.
Rys. 6. Wpyw prdkoci obrotowej wirnika na wydajno myna
odrodkowego

Rys. 7. Schemat pótechnicznego myna odrodkowego: 1 – wirnik,
2 – wa wydrony, 3 – wlot nadawy, 4 – przekadnia, 5 – pokrywa,
6 – opatka odbojowa, 7 – przegub pionowy, 8 – przegub poziomy,
9 – silnik, 10 – wylot produktu, 11 – odcig powietrza

Rys. 8. Koncepcja linii technologicznej do selektywnego rozdrabniania szka: 1 – zbiornik nadawy, 2 – podajnik wibracyjny, 3 – myn
odrodkowy – entoleter, 4 – podajnik celkowy, 5 – przesiewacz
wibracyjny, 6 – zbiornik produktu, 7 – zbiornik nadziarna, 8 – ltr
powietrza, 9 – wentylator, 10 – zbiornik pyu
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