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Streszczenie
Nowe konstrukcje maszyn do mielenia, mieszania i granulacji stwarzają szanse znacznych oszczĊdnoĞci energii przy zachowaniu wymaganego poziomu jakoĞci, a nawet umoĪliwiają osiągniĊcie znaczącego postĊpu jakoĞciowego w procesie przygotowania mas i granulatów. W pracy przedstawiono charakterystykĊ masy ceramicznej gres porcellanato, granulowanej metodą mieszalnikową Eiricha oraz suszenia rozpyáowego. Szczególną uwagĊ zwrócono na sposoby okreĞlania wáaĞciwoĞci mas granulowanych.
Sáowa kluczowe: reologia, masa granulowana, sypkoĞü, zagĊszczenie

ENERGY-EFFICIENT TECHNOLOGY OF PREPARING CERAMIC GRANULATES.
PART 2 – GRANULATE PROPERTIES
The new installation of milling, mixing and granulation machines, preserving high quality of mass preparing, causes appreciable economy of energy. In this paper, characteristics of ceramic gres porcellanato mass granulated by both Eirich typ R mixer and spray dryer have
been shown. Special attention has been paid to methods of property determination of granulated ceramic masses.
Keywords: Rheology, Granulated powders, Flowability, Densi¿cation

1. Wprowadzenie – metodyka badaĔ
ceramicznych mas granulowanych
Formowanie ceramicznych wyrobów przez prasowanie
jest procesem upakowywania drobnych proszków, najlepiej
w postaci granul, pod wpáywem ciĞnienia zewnĊtrznego. Proszek i granulat ogólnie odnosi siĊ do ciaá staáych, rozdrobnionych do wielkoĞci poniĪej kilku milimetrów. Są cztery gáówne cele granulacji proszków ceramicznych:
– nadania cech páynu (zdolnoĞü do wypeániania form),
– eliminacja frakcji pylistych,
– uáatwienie mieszania skáadników i homogenizacji proszku,
– uáatwienie zagĊszczania.
Z punktu widzenia utylitarnego charakteryzuje siĊ wyáącznie proszki zgranulowane.
Technologia prasowania ksztaátek z mas ceramicznych
jest ĞciĞle związana z charakterystyką reologiczną i ¿zykochemiczną proszków. RóĪne wáaĞciwoĞci mas granulowanych i páynów wynikają z cech punktów materialnych. Ogólną charakterystykĊ ukáadu granulowanego przedstawiono
na Rys. 1. GĊstoĞü nasypowa i sypkoĞü są podstawowymi
wielkoĞciami wpáywającymi na wyjĞciową objĊtoĞü granulatu
poddawanego sprasowywaniu, równomiernoĞü wypeániania
caáej objĊtoĞci formy oraz poĞrednio na czas trwania peáne-
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go cyklu prasowania z racji moĪliwoĞci oceny objĊtoĞci powietrza zawartego w formie (objĊtoĞü porów) [1].
Innym waĪnym parametrem charakteryzującym granulat ceramiczny jest skáad granulometryczny.

Rys. 1. Charakterystyki ukáadu granulowanego.
Fig. 1. Characteristics of a granulated system.

Ogólnie, granulat o gaussowskim rozkáadzie wielkoĞci
granul i mniejszym nachyleniu stycznej do krzywej kumulacyjnej w punkcie odpowiadającym medianie (Rys. 2a) ma
zdolnoĞü do duĪego stopnia upakowania. Wzrost nachylenia powoduje zmniejszenie objĊtoĞci porów zgodnie z trendem liniowym o mocy korelacji R2 = 0,8. (Rys. 2b). Mediana
rozkáadu ma mniejszy wpáyw (Rys. 2c); moc korelacji w tym
przypadku wynosi ok. 0,3 [1].
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Rys. 2. ZaleĪnoĞü stopnia upakowania granul od skáadu ziarnowego granulatu: a) krzywe kumulacyjne rozkáadów wielkoĞci granul ceramicznych mas przemysáowych o zróĪnicowanej szerokoĞci i medianie, b) upakowanie granul jako funkcja nachylenia rozkáadu, c) upakowanie granul jako funkcja mediany [1].
Fig. 2. Packing degree dependence on granule size distribution: a) cumulative curves of granule size distributions with diverse width and
median size for industrial ceramic masses, b) granule packing as a function of distribution slope, c) granule packing as a function of median size [1].

Mniejsze granule mają moĪliwoĞü „wpasowywania siĊ”
w przestrzenie (luki) utworzone przez granule wiĊksze,
przy dotrzymaniu przynajmniej trzech podstawowych warunków [2]:
– braku elektrycznoĞci statycznej na powierzchni granul,
– braku zdefektowania formy kulistej granul przy ich jednorodnej gĊstoĞci w caáej objĊtoĞci,
– wymuszeniu swobodnego upakowania w trzech kierunkach.
Z tego wzglĊdu rozkáad ciĞnieĔ wewnątrz objĊtoĞci granulatu, na którą dziaáa obciąĪenie, róĪni siĊ od rozkáadu ciĞnienia wewnątrz cieczy (odstĊpstwo od prawa Pascala; Rys. 3).
Okazuje siĊ, Īe speánienie powyĪszych warunków
(zwáaszcza drugiego) dla rzeczywistych mas granulowanych
jest praktycznie niemoĪliwe. Stąd wyjĞciowy stopieĔ upakowania (gĊstoĞü luĨno nasypanego granulatu) jest mniejszy
i moĪe byü w kaĪdym cyklu prasowania róĪny. Zjawisko to
zwykle okreĞla siĊ stosunkiem gĊstoĞci nasypowej z usadem (po utrząsaniu) do gĊstoĞci luĨno nasypanego granulatu. Jest to tzw. wspóáczynnik HR (Hausner Ratio). Innym sposobem okreĞlenia stopnia upakowania jest tzw. wspóáczynnik kompresji CI (Compressibility Index; Tabela 1) [3, 4]. Im
wspóáczynnik HR jest bliĪszy jednoĞci lub posiada mniejszą
wartoĞü wspóáczynnika kompresji, tym wiĊksza jest powtarzalnoĞü uzyskania jednakowego zagĊszczania wstĊpnego.
W przypadku mas ceramicznych granulowanych metodą suszenia rozpyáowego stosunek ten wynosi 1,01-1,20,
warunkując dobrą powtarzalnoĞü wypeániania ksztaátu formy. RóĪnica miĊdzy tymi wielkoĞciami okreĞla puste prze-

Rys. 3. JakoĞciowy rozkáad ciĞnienia w silosie napeánionym cieczą
i ceramiczną masą granulowaną.
Fig. 3. Qualitative variation in pressure in a silo containing a liquid and a powder.

Tabela 1. ZaleĪnoĞü pomiĊdzy wspóáczynnikiem kompresji CI,
a wspóáczynnikiem HR.
Table 1. Representative values of Àowability measured in terms of
the Compressibility Index (CI) and Hausner Ratio (HR).
Wspóáczynnik
kompresji CI [%]

SypkoĞü
wg Carra

5-12

b. dobra

12-16

dobra

18-21

dostateczna

23-28

sáaba

40

b. sáaba

Wspóáczynnik
HR

SypkoĞü

< 1,20

dobra

> 1,50

sáaba

strzenie wywoáane zwisami, wzajemnymi zaklinowaniami
granulek, itp. Natomiast róĪnica miĊdzy gĊstoĞcią nasypową z usadem i gĊstoĞcią wáaĞciwą jest miarą niedostatecznego wypeánienia luk pomiĊdzy granulami oraz zdefektowania samych granul [5].
W procesie technologicznym prasowania ksztaátek jednorodnoĞü wypeániania caáej przestrzeni form oraz czas peánego cyklu prasowania uzaleĪnione są od sypkoĞci granulatu.
Choü mechanizm przepáywu granulatu i cieczy jest zasadniczo odmienny (Rys. 4), to tym áatwiejsze jest przemieszczanie siĊ granul w czasie wypeániania form, takĪe we wstĊpnych
fazach zagĊszczania, im lepsza jest sypkoĞü granulatu [3].

Rys. 4. RóĪnica pomiĊdzy lejnoĞcią cieczy (a) a sypkoĞcią granulatu (b) na przykáadzie mechanizmów opróĪniania silosu.
Fig. 4. Different silo emptying mechanisms: a) mass Àow, b) funnel Àow.
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SypkoĞü granulatu moĪna okreĞliü przez wyznaczenie
okreĞlonej iloĞci granulatu w czasie wypáywu przez ĞciĞle
zde¿niowany otwór, w analogii do pomiaru lejnoĞci w wiskozymetrach wypáywowych mierzonej w g/cm2s, lub poprzez
pomiar tangensa kąta usypu. NajczĊĞciej stosowaną metodą pomiaru sypkoĞci granulatu jest okreĞlenie kąta zawartego miĊdzy tworzącą stoĪka (páaszczyzna usypu) a jego
podstawą. Istnieje kilka sposobów okreĞlania kąta usypu granulatu. Ogólnie moĪna je podzieliü na dwie grupy. W pierwszej ustala siĊ kąt na granulacie w spoczynku po jednorazowym usypie (metoda statyczna) lub w czasie ciągáego usypu
stoĪka (metoda kinematyczna). W drugiej natomiast, ustala siĊ kąt na granulacie znajdującym siĊ w ustabilizowanym
ruchu, np. w walczaku (metoda dynamiczna). WartoĞci kąta
usypu zmierzone na granulacie w ruchu są niĪsze, jak to pokazano na Rys. 5 [4, 5].

Rys. 5. ZaleĪnoĞü pomiĊdzy tg kąta usypu a sypkoĞcią granulatu
oraz wpáyw metody pomiaru na wartoĞü kąta usypu w przypadku
przemysáowych granulatów gress porcellanato (A-F).
Fig. 5. Relation between tangent of angle of repose and a Àowability of granulated powders, and the inÀuence of measuring method
on the value of angle of repose in the case of industrial gress porcellanato granulates (A-F).

WáaĞciwoĞci uĪytkowe ceramicznej masy granulowanej
silnie zaleĪą od stopnia zdefektowania granul. StopieĔ zdefektowania granul (wady zewnĊtrzne i wewnĊtrzne) zaleĪy
przede wszystkim od sposobu granulowania. Badania wykazaáy, Īe granulat uzyskany przy uĪyciu suszarni rozpyáo-

wej posiada najmniej zdefektowane frakcje najdrobniejsze
i najbardziej zdefektowane frakcje grube, co niekoniecznie
przekáada siĊ na ich lepszą sypkoĞü i inne wáaĞciwoĞci uĪytkowe. Z tego wzglĊdu w praktyce czĊsto stosuje siĊ trójfrakcyjny rozkáad granulometryczny. Na Rys. 6 przedstawiono charakterystykĊ granulatów przemysáowych w ukáadzie trójfrakcyjnym.
Przyjmuje siĊ, Īe defekty powierzchniowe (jako odstĊpstwo od kulistej formy granul) pogarszają wáaĞciwoĞci uĪytkowe granulowanych mas prasowalniczych (sypkoĞü, gĊstoĞü nasypową, utrudniają zagĊszczenie, itp.), natomiast
defekty wewnĊtrzne granul obniĪają wáaĞciwoĞci uĪytkowe tworzyw ceramicznych (zagĊszczenie, parametry mechaniczne, itp.). Defekty powierzchniowe okreĞla siĊ wspóáczynnikiem szorstkoĞci Baxesa [4], natomiast defekty wewnĊtrzne procentowym stosunkiem wspóáczynnika kompresji do gĊstoĞci wáaĞciwej. Dla mas granulowanych oblicza
siĊ wartoĞci Ğrednie z poszczególnych frakcji. Zachowanie
siĊ mas granulowanych w czasie zagĊszczania okreĞla siĊ
w prostych próbach prasowania na zimno w sztywnych lub
póásztywnych formach. Zazwyczaj stosuje siĊ zagĊszczanie
materiaáów pod wpáywem nacisków statycznych z zaznaczeniem, Īe szybkoĞü tego procesu istotnie wpáywa na eliminacjĊ fazy gazowej [6].
W początkowym etapie prasowania nastĊpuje usuwanie powietrza, jako nastĊpstwo róĪnicy ciĞnieĔ, a w nastĊpnej kolejnoĞci jego sprĊĪenie, niszczenie granul i ewentualne páyniĊcie plastyczne. Do opisu wykorzystuje siĊ model
zagĊszczania Messinga [1].
Dla okreĞlenia wáaĞciwoĞci procesu zagĊszczania siĊ
granulatu w caáym stosowanym zakresie ciĞnieĔ zazwyczaj
wykorzystuje siĊ model zagĊszczania Ballhausena-Gąsiorka, oparty na liniowym spadku ciĞnieĔ wzdáuĪ kierunku prasowania [2]. TĊ wáaĞciwoĞü okreĞla tzw. wspóáczynnik zagĊszczenia ĮB-G.

2. Charakterystyka masy gres porcellanato
granulowanej metodą mieszalnikową
Eiricha
Do badaĔ wytypowano klasyczną masĊ páytkową gres
porcellanato, którą zgranulowano metodą suszenia rozpyáowego w warunkach przemysáowych (ATM-180) oraz me-

Rys. 6. PorowatoĞü ceramicznych mas granulowanych oraz wspóáczynnik HR w ukáadzie trójfrakcyjnym.
Fig. 6. Porosity of granulated ceramic masses and Hausner Ratio in the triangle fraction system.
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Tabela 2. Charakterystyka masy prasowalniczej gres porcellanato.
Table 2. Characteristics of the granulated gres porcellanato masses.

Parametry granulatu

Suszarnia
rozpyáowa

Mieszalnik
Eiricha

WilgotnoĞü [%]

5,20

6,10

GĊstoĞü nasypowa [g/cm3]

0,99

1,14

WzglĊdna gĊstoĞü nasypowa

0,38

0,44

GĊstoĞü nasypowa z usadem
[g/cm3]

1,08

1,31

WzglĊdna gĊstoĞü nasypowa
z usadem

0,42

0,50

Wspóáczynnik HR

1,10

1,14

Tangens kata usypu

0,39

0,50

SypkoĞü [g/cm2s]

3,22

3,64

ChropowatoĞü powierzchniowa
wg Baxesa

0,85

0,57

Defekty wewnĊtrzne [%]

2,70

0,40

todą mieszalnikową Eiricha (R-08). W tym drugim przypadku szczegóáowy sposób przygotowania i standaryzacji granulatu przedstawiono w pierwszej czĊĞci tego opracowania
[10]. Rozkáady granulometryczne przedstawiono na Rys. 7,
zaĞ inne parametry charakteryzujące masĊ prasowalniczą
w Tabeli 2.
Badania wykazaáy, Īe granulat uzyskany metodą suszenia rozpyáowego posiada lepszą sypkoĞü, natomiast granulat
uzyskany z mieszalnika Eiricha wyĪszą gĊstoĞü nasypową
oraz wyĪszą wartoĞü wspóáczynnika HR. Wynika to z obniĪenia wartoĞci wspóáczynnika chropowatoĞci, okreĞlającego defekty powierzchniowe. Potwierdzają to badania mikroskopowe (Rys. 8).
Prawie w kaĪdej frakcji granulatu uzyskanego z mieszalnika Eiricha widaü wyraĨne odstĊpstwo od kulistej formy granul. W przypadku granulatu uzyskanego metodą suszenia rozpyáowego wady te dotyczą najgrubszych frakcji.
Wyniki badaĔ prób zagĊszczania interpretowanych wg
modeli Ballhausena-Gąsiorka i Messinga przedstawiono
na Rys. 9 i w Tabeli 3. W przypadku granulatu uzyskanego

Rys. 7. Skáad granulometryczne badanej masy gres porcellanato jako funkcja sposobu granulowania.
Fig. 7. Size distribution of the studied gres porcellanato mass as a function of granulation method.

Rys. 8. Defekty powierzchniowe wybranych frakcji granulatu.
Fig. 8. Surface defects in the selected granule fractions.
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Rys. 9. Krzywe zagĊszczania granulatu wg modelu Ballhausena–Gąsiorka i Messinga przy prasowaniu jednokierunkowym jednostronnym.
Fig. 9. The densi¿cation curves by Ballhausen-Gasiorek and Messing models.

Rys. 10. Parametry normowe tworzywa páytkowego gres porcellanato uzyskanego z masy granulowanej w suszarni rozpyáowej i
mieszalniku Eiricha.
Fig. 10. The standard properties of gres porcellanato material obtained from the masses granulated by a spray dryer and an Eirich
mixer.

z mieszalnika Eiricha badania zagĊszczania wg modelu Ballhausena-Gasiorka wykazaáy ponad dwukrotnie lepsze zagĊszczanie siĊ, a wg Messinga wspóáczynnik zagĊszczania
ksztaátowaá siĊ na poziomie 0,25.
Wedáug tego ostatniego modelu, w czasie zagĊszczania
granule uzyskane z suszarni rozpyáowej niszczą siĊ przy ciĞnieniu krytycznym ok. 5 MPa, natomiast granule uzyskane z mieszalnika Eiricha od samego początku wykazują
zjawiska páyniĊcia plastycznego (brak zaáamania krzywej
zagĊszczania).
Przyczyną takiego zachowania jest prawdopodobnie niewielka iloĞü defektów wewnĊtrznych a takĪe nieco wyĪsza
(o 0,9 %) wilgotnoĞü granulatu otrzymanego metodą mieszalnikową.
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NaleĪy zaznaczyü, Īe powyĪsze badania przeprowadzono na granulatach uzyskanych w warunkach produkcyjnych bez moĪliwoĞci regulacji wilgotnoĞci. WilgotnoĞü granulatu moĪe istotnie wpáywaü na parametry uĪytkowe ceramicznych mas granulowanych. W szczególnoĞci dotyczy to
zmian wartoĞci wspóáczynnika tarcia w zakresie wilgotnoĞci od 0 do 2 %, nawet o 50 % [1]. Przy wyĪszych wilgotnoĞciach, tj. od 4 do 8 %, zmiany wartoĞci wspóáczynnika tarcia są mniejsze (do ok. 10 %) i gáównie wynikają z przyczyn
adhezyjnych [11, 12]. Dlatego analiza tych zjawisk jest uzasadniona w aspekcie zagĊszczania ceramicznych mas granulowanych o niĪszych wilgotnoĞciach. WilgotnoĞü wpáywa
równieĪ na twardoĞü, wielkoĞü i stopieĔ zdefektowania granul uzyskanych metodą suszenia rozpyáowego, a tym samym na sypkoĞü i gĊstoĞü nasypową granulatu [13]. Mając
na wzglĊdzie ograniczony zakres opracowania oraz niewielką róĪnicĊ wilgotnoĞci badanych granulatów ten aspekt zostaá pominiĊty.
Po przekroczeniu punktu krytycznego w modelu Messinga wspóáczynnik zagĊszczania Į2-M zwiĊksza siĊ do ok. 0,33.
Oznacza to, Īe defekty wewnĊtrzne odgrywają istotną rolĊ
w procesie zagĊszczania ceramicznych mas granulowanych.
Tabela 3. Staáe materiaáowe równaĔ zagĊszczania wg Ballhausena-Gąsiorka i Messinga.
Table 3. The material coef¿cients of Ballhausen-Gasiorek and Messing densi¿cation equations.
Staáe materiaáowe

Suszarnia rozpyáowa

Mieszalnik Eiricha

ĮB-G

0,2189

0,4573

Pkr [MPa]

5,0

-

ĮM

0,2751
0,3290

0,2592
0,2592

Į2-M
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Lepsze zagĊszczenie masy granulowanej ma bezpoĞrednie przeáoĪenie na wáaĞciwoĞci tworzywa páytkowego gress
porcellanato (Rys. 10). Z pomiarów wynika, Īe lepsze zagĊszczenie masy ceramicznej w czasie prasowania dla uzyskania parametrów normowych pozwala na obniĪenie temperatury wypalania o ok. 30°C [7-9].

3. Wnioski
í WáaĞciwoĞci reologiczne mas granulowanych zaleĪą od
sposobu ich otrzymywania. W szczególnoĞci zaleĪą one
od stopnia zdefektowania ksztaátu granul.
í Granulat otrzymany metodą mieszalnikową ma gorsze
zdolnoĞci do równomiernego zasypywania form. Granule są mniej kuliste.
í Granulat otrzymywany metodą suszenia rozpyáowego
jest mniej zdefektowany powierzchniowo i posiada lepszą sypkoĞü.
í Defekty powierzchniowe i objĊtoĞciowe wpáywają na stopieĔ zagĊszczania.
í Najkorzystniejsze rezultaty uzyskano przy zagĊszczaniu
granulatu otrzymywanego z suchego mlewa w mieszalniku. Granulat taki posiada minimalną iloĞü defektów wewnĊtrznych (objĊtoĞciowych).
í Granule otrzymywane z suchego mlewa nie wykazują
wyraĨnego efektu ich niszczenia w czasie zagĊszczania.
í Granulaty otrzymywane metodą suszenia rozpyáowego posiadają punkt krytyczny ciĞnieĔ niszczenia granul.
í W procesie wypalania próbek, uzyskiwanych z granulatu wytwarzanego w mieszalniku z suchego mlewa, uzyskuje siĊ wymagany poziom wytrzymaáoĞci i parametrów
mikrostrukturalnych w temperaturze o ok. 30°C niĪszej
niĪ dla granulatu z tych samych surowców ale wytwarzanego w suszarni rozpyáowej.
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