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Streszczenie
W pracy przedstawiono badania granulowania popioáów pochodzących z kotáów Àuidalnych elektrociepáowni Czechowice Dziedzice.
Pyáy tego typu bardzo trudno granulują siĊ na klasycznych urządzeniach bez stosowania dodatkowego lepiszcza. Badania przeprowadzono
na nowym typie granulatora: rynnowym granulatorze wibracyjnym skonstruowanym w AGH w Katedrze Maszyn Górniczych, Przeróbczych
i Transportowych. W badaniach okreĞlono najkorzystniejsze parametry pracy urządzenia, które pozwoliáy uzyskaü granulat o najwiĊkszej
wytrzymaáoĞci na Ğciskanie i zrzuty. OkreĞlono skáady ziarnowe otrzymanych granulatów i wyznaczono Ğrednie wielkoĞci grudek (granul).
NastĊpnie dla najkorzystniejszych parametrów mechanicznych okreĞlono czy i jak wpáywa wilgoü na uziarnienie i wytrzymaáoĞü na Ğciskanie oraz zrzuty grudek.
Sáowa kluczowe: granulacja, grudkowanie, grudkownik, popióá lotny, wytrzymaáoĞü na Ğciskanie, zrzut

THE STUDY ON FLY-ASH GRANULATION IN A NEW TYPE VIBRATORY PIPE DEVICE
The paper presents the study on granulation of Ày-ashes originating from a Àuidized bed of the Czechowice-Dziedzice power plant.
Dusts of this kind is very dif¿cult for granulation in conventional granulating devices without the use of additional binder. The study was
conducted on a new type of granulator i.e. a vibrating chute granulator constructed at AGH-UST in the Department of Mining, Dressing and
Transport. The study determined the best operating parameters of the machine that produced granules of the highest compressive strength
and discharges. Grain size distributions and mean granule sizes were measured. Then, for the most favorable mechanical parameters,
effects of moisture content on granule size, compressive strength and discharge of the granules were determined.
Keywords: Granulation, Granulator, Fly-ash, Compressive strength, Discharge

1. WstĊp
Grudkowanie (granulowanie) jest operacją stosowaną
na skalĊ przemysáową od lat 50 XX wieku. Operacja ta
umoĪliwia bezpieczniejsze skáadowanie, magazynowanie, dozowanie i transport materiaáów pylistych, które nie
zgranulowane powodują zanieczyszczenie atmosfery lub
pomieszczeĔ. Podstawowymi urządzeniami wykorzystywanymi do grudkowania na skalĊ przemysáową są granulatory
talerzowe i bĊbnowe [5]. W Katedrze Maszyn Górniczych,
Przeróbczych i Transportowych skonstruowano i zbudowano
nowy typ granulatora: rynnowy granulator wibracyjny [6,7],
na którym przeprowadzono próby zgranulowania pyáów
pochodzących z ¿ltrów kotáa Àuidalnego Elektrociepáowni
Czechowice-Dziedzice.

2. Opis stanowiska do grudkowania
(grudkownik)

nie z którym gáównym elementem grudkownia jest rynna
o dáugoĞci 1500 mm i promieniu 125 mm (3). Rynna jest
przymocowana do kątowników stanowiących razem z páytami
czoáowymi i rurami usztywniającymi podstawĊ pod rynnĊ (1).
Dodatkowo w dolnej czĊĞci páyt przyspawane są ceowniki
z nawierconymi otworami sáuĪącymi do przymocowania dodatkowej masy w celu ewentualnego korygowania trajektorii
drgaĔ (9), by uzyskaü drgania koáowe. Masa drgająca oparta
jest na sprĊĪynach (6) poprzez uchwyty (13) i opiera siĊ na
ramie (2). Obroty z silnika (12) przekazywane są poprzez
przekáadnie pasową na waáek poĞredni (11), a nastĊpnie
poprzez sprzĊgáo oponowe (10), na waá wibratora, na którego
koĔcach zamontowane są wymienne masy niewywaĪone (4).
W wyniku takiego napĊdu uzyskuje siĊ wzbudzanie rynny
w drgania koáowe w páaszczyĨnie prostopadáej do osi. Dodatkowo w celu zmniejszenia amplitudy drgaĔ rezonansowych
zastosowano táumiki drgaĔ z elementów gumowych.

Badania granulowania przeprowadzono w sposób
przerywany na grudkowniku pokazanym na Rys. 1, zgod-
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Rys. 1. Stanowisko badawcze – rynnowy grudkownik wibracyjny.
Fig. 1. The test stand with a vibratory pipe device.

Rys. 2. Porównanie krzywych skáadu ziarnowego materiaáów uĪytych
w badaniach grudkowania.
Fig. 2. Comparison of particle size distribution curves of the materials
used in the study of granulation.

3. Badania
Pyáy wykorzystywane w badaniach dostarczane byáy
trzykrotnie w pewnych odstĊpach czasu i pochodziáy z elektro¿ltrów kotáów Àuidalnych Elektrociepáowni CzechowiceDziedzice. W dalszej czĊĞci artykuáu oznaczono je jako pyá
1, 2 i 3. Maksymalne ziarna posiadaáy rozmiar 200 m, ziarna
o rozmiarze mniejszym od 40 m stanowiáy ok. 40% masy.
Na Rys. 2 przedstawiono wyniki analizy skáadu ziarnowego
dwóch pyáów (1, 2). Pyáy te róĪną siĊ nieznacznie skáadem
i uznaü moĪna, Īe materiaáy uĪyte w badaniach pod wzglĊdem uziarnienia mają skáad, który pozwala na wykorzystanie
ich w badaniach, a uzyskane wyniki bĊdą porównywalne. Pyá
3 miaá skáad prawie identyczny z pyáem 2.
Na Rys. 3 przedstawiono zestawienie skáadów chemicznych trzech materiaáów uĪytych w badaniach. Widaü, Īe
pyáy z EC Czechowice-Dziedzice mają porównywalny skáad,
w związku z czym moĪna uznaü, Īe dostarczone popioáy nie
róĪniáy siĊ w sposób wykluczający moĪliwoĞü bezpoĞredniego porównywania wyników badaĔ grudkowania.
Skáad chemiczny (Rys. 3) wskazywaá na maáą zawartoĞü
związków chemicznych sprzyjających tworzeniu wiązaĔ,
co moĪe wskazywaü na to, Īe wytworzenie wytrzymaáych
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Rys. 3. Porównanie skáadów chemicznych materiaáów uĪytych
w badaniach grudkowania.
Fig. 3. Comparison of chemical composition of the materials used
in the study of granulation.

grudek z popioáów z EC Czechowice-Dziedzice moĪe byü
utrudnione.

4. Badania wpáywu parametrów drgaĔ rynny
grudkownika na wytrzymaáoĞü grudek
Pierwszym etapem badaĔ byáo przeprowadzenie prób
grudkowania w celu okreĞlenia parametrów drgaĔ, przy których uzyskuje siĊ najwiĊkszą wytrzymaáoĞü grudek (granul).
Pierwsze badania prowadzono przy amplitudach 8,3 mm
i 4,5 mm oraz zmiennej czĊstoĞci drgaĔ. W badaniach tych
wykorzystano pyá 1. Wytwarzanie grudek w grudkowniku
wibracyjnym poprzedzone byáo nawilĪaniem pyáów wodą
i dobrym wymieszaniem. StopieĔ nawilĪania pyáu (wilgoü)
wyraĪono stosunkiem wagowym wody dodanej do pyáu
i oznaczano parametrem W. Przed przystąpieniem do badaĔ
dla kaĪdego z materiaáów okreĞlono wymaganą iloĞü wody,
która pozwalaáa na powstawanie grudek. OkreĞlono zakres
wilgoci, przy której powstają grudki, a nastĊpnie przeprowadzono badania dla wartoĞci Ğredniej - w tym przypadku
0,58 kg wody na 1 kg pyáu. Po zakoĔczeniu grudkowania wykonywano próby zrzutu grudek z wysokoĞci 1 m, okreĞlając
Ğrednią liczbĊ zrzutów wytrzymywanych przez grudki. Po ok.
30. min. od zakoĔczenia grudkowania na specjalnym urzą-
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Rys. 4. ZaleĪnoĞü wytrzymaáoĞci grudek od wskaĨnika podrzutu
dla amplitudy A = 5,6 mm (Elektrociepáownie Czechowice - Dziedzice – pyá 3).
Fig. 4. Dependence of strength ratio on granules toss for the amplitude A = 5.6 mm (Dust 3).

dzeniu skáadającym siĊ z prasy i czujnika siáy wykonywano
pomiar wytrzymaáoĞci grudek na Ğciskanie. Szczegóáy badaĔ
opisano w pracy [1]. Wąski przedziaá maksymalnych wartoĞci
siáy Ğciskającej i gwaátowne spadki tej siáy są zgodne z rozwaĪaniami teoretycznymi [1, 4, 5]. RóĪnice w siáach niszczących
grudki dla amplitudy A = 8,3 mm i A = 4,5 mm przy wskaĨniku
podrzutu u2 = 5-5,5 są niewielkie. W celu wery¿kacji wyĪej
przedstawionych spostrzeĪeĔ przeprowadzono badania dla
pyáu 3 dla dwóch amplitud drgaĔ A = 3,0 mm i A = 5,6 mm. Na
Rys. 4 pokazano wybrany wykres zaleĪnoĞci wytrzymaáoĞci
na Ğciskanie grudek od wskaĨnika podrzutu, który obliczono
ze wzoru u2 = Aw2/g [3] dla amplitudy 5,6 mm.
Dla pyáu 3 równieĪ zauwaĪono, Īe po przekroczeniu wartoĞci wskaĨnika podrzutu wynoszącej ok. 3 nastĊpuje spadek
wytrzymaáoĞci grudek na Ğciskanie, osiągając minimum przy
u2 = 4,5. NastĊpnie obserwuje siĊ wzrost wytrzymaáoĞci, która
osiąga maksimum w pobliĪu u2 = 5,5-6,0, by po przekroczeniu tej wartoĞci wskaĨnika podrzutu gwaátownie siĊ obniĪyü.
Na wykresach przedstawionych na Rys. 4 wyraĨnie
widaü, Īe wzrost wytrzymaáoĞci grudek osiąga siĊ dla wąskiego, tego samego zakresu wskaĨnika podrzutu, co jest
zgodne z rozwaĪaniami teoretycznymi [4, 5].

Rys. 5 Wpáyw amplitudy drgaĔ na siáĊ niszczącą grudek o róĪnych
Ğrednicach, wytworzonych przy staáym wskaĨniku podrzutu u2 =
5,25 – pyá 2.
Fig. 5. Effect of vibration amplitude on destructive force for various
diameters of granules produced at a constant rate of ejection u2 =
5.25 from the dust 2.

nie ma wyraĨnego wpáywu na wytrzymaáoĞü grudek na
Ğciskanie.
MoĪna stwierdziü, Īe siáa P jest prawie staáa dla danej
Ğrednicy grudek, niewielkie odchylenia leĪą w granicach
rozrzutu. ĝrednie wartoĞci siá niszczących grudki PĞr o Ğrednicach d = 10 mm, 15 mm i 20 mm wynosiáy odpowiednio 4,3 N,
7,2 N i 10,1 N. Na Rys. 5 Ğrednie wartoĞci siá niszczących
grudki naniesiono liniami przerywanymi.
Analizując wyniki badaĔ wytrzymaáoĞci grudek na zrzuty
z wysokoĞci 750 mm stwierdzono, Īe roĞnie ona wraz ze
wzrostem amplitudy drgaĔ w sposób liniowy.
W trakcie badaĔ zauwaĪono, Īe wielkoĞci grudek wytworzonych przy poszczególnych amplitudach róĪniáy siĊ wyraĨnie. Dlatego zbadano skáady ziarnowe grudek uzyskanych
przy róĪnych amplitudach drgaĔ. Na Rys. 6 przedstawiono
przebieg Ğredniej wielkoĞci grudek od amplitudy drgaĔ przy
staáym wskaĨniku podrzutu. Na podstawie tych wyników
moĪna twierdziü, Īe wzrost amplitudy drgaĔ powoduje
zmniejszenie Ğredniej wielkoĞci grudek.
Dodatkowo zauwaĪono, Īe grudki otrzymane przy amplitudzie A = 2,2 mm cechowaáy siĊ najwiĊkszą nieregularnoĞcią
ksztaátu, w porównaniu z produktami wytwarzanymi przy
wiĊkszych amplitudach. Grudki wytworzone przy amplitudzie
drgaĔ powyĪej 2,2 mm byáy zbliĪone do kulek.

5. Badanie wpáywu amplitudy drgaĔ rynny
gbrudkownika na wytrzymaáoĞü grudek

6. Wpáyw wilgoci na efekty grudkowania

Z badaĔ dotyczących wpáywu wskaĨnika podrzutu na
wytrzymaáoĞü grudek (granul) wynika, Īe zaleĪnoĞci wytrzymaáoĞci grudek na Ğciskanie są prawie te same dla dwóch
znacznie róĪniących siĊ amplitud drgaĔ rynny grudkownika
A = 5,6 i 3,0 mm. MoĪe to Ğwiadczyü o niewielkim wpáywie
amplitudy drgaĔ na wytrzymaáoĞü grudek. Aby przekonaü
siĊ, jaki jest faktyczny wpáyw amplitudy drgaĔ na wytrzymaáoĞü grudek, prowadzono badania grudkowania pyáu 2 przy
wskaĨniku podrzutu u2 = 5,25 i piĊciu amplitudach drgaĔ
A = 2,2, 3,1, 3,8, 4,8 i 5,6 mm oraz nawilĪeniu W = 0,5 kg/kg.
Badania te przeprowadzono w sposób okresowy na ograniczonym przegrodami fragmencie rynny. Na Rys. 5 pokazano
zaleĪnoĞci wytrzymaáoĞci na Ğciskanie grudek o Ğrednicach
10, 15 i 20 mm od amplitudy drgaĔ rynny grudkownika.
Przedstawione wyniki potwierdzają wczeĞniejsze przypuszczenie, Īe amplituda drgaĔ przy tym samym wskaĨniku

WstĊpne badania zaleĪnoĞci wielkoĞci grudek od wilgoci
(stopnia nawilĪenia) opisane w pracy [2] byáy przeprowadzone na pyle z elektrociepáowni Siersza. Badania te przeprowadzono przy amplitudzie A = 4,4 mm i u2 = 3. Wynika
z nich, Īe wystĊpuje wyraĨne powiĊkszenie Ğrednicy grudek
ze wzrostem zawartoĞci wilgoci w pyle. PoniewaĪ pyá z EC
Siersza i EC Czechowice - Dziedzice to dwa odmienne pyáy,
wiĊc badania przeprowadzone byáy w innym przedziale
zawartoĞci wilgoci. Dla badanych pyáów okreĞlono wartoĞci
krytyczne wilgoci, tj. takie, poniĪej których nie wytwarzaáy siĊ
grudki oraz maksymalną wilgoü, powyĪej której wytwarzaáa
siĊ z pyáu zamiast grudek jedna plastyczna masa. Badania
te przeprowadzono przy amplitudzie drgaĔ A = 4,8 mm
i u2 = 5,5 przy róĪnych wartoĞciach wilgoci pyáu. Krzywe
skáadów ziarnowych grudek z tych badaĔ pokazano na Rys.
7. Zmiana uziarnienia grudek wytworzonych z tego pyáu
przypadająca na zmianĊ wilgoci jest znacznie mniejsza od
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Wzrost Ğredniej wielkoĞci grudek równieĪ zaobserwowano w przypadku pyáu 2; byá on jednak mniej intensywny, co
widaü na Rys. 8; nie ma on równieĪ charakteru liniowego.
Z powyĪszych badaĔ wynika, Īe wzrost wilgoci W pyáów
prowadzi do zwiĊkszenia Ğredniej wielkoĞci grudek. Zatem
jedną z moĪliwoĞci regulacji Ğrednic grudek moĪe byü zmiana
stopnia nawilĪania pyáu.

7. Wpáyw nawilĪania pyáów na wytrzymaáoĞü
grudek

Rys. 6. ĝrednia wielkoĞü grudek przy róĪnych amplitudach drgaĔ
i staáym wskaĨniku u2 = 5,25.
Fig. 6. Mean granule size as a function of vibration amplitude at
constant rate u2 = 5.25.

Rys. 7. Krzywe skáadu ziarnowego grudek uzyskane dla róĪnych
wartoĞci stopnia nawilĪenia pyáu 2 przy staáych wartoĞciach A =
4,8 mm i u2 = 5,5.
Fig. 7. Granule size distribution curves of granulates obtained for
different values of moisture content in the dust 2 at ¿xed values of
A = 4.8 mm and u2 = 5.5.

poprzednio badanych pyáów [2]. W wĊĪszym zakresie leĪą
krzywe skáadu ziarnowego mimo wiĊkszej rozpiĊtoĞci wilgoci
(stopnia nawilĪenia) pyáu. Powodem takiego zachowania
siĊ materiaáu byáa odmiennoĞü tego pyáu; grudkowaá siĊ on
w duĪo wiĊkszym zakresie wilgoci od 0,45 kg wody na 1 kg
pyáu aĪ do 0,65 kg wody na 1 kg pyáu. Natomiast ogólna tendencja wzrostu uziarnienia ze wzrostem wilgoci jest podobna.
W celu okreĞlenia dokáadniejszej zaleĪnoĞci wpáywu wilgoci na wielkoĞü uziarnienia grudek obliczono Ğredni wymiar
grudki. Obliczenia te wykonano na podstawie wyników analiz
sitowych produktów grudkowania.

Rys. 8. ZaleĪnoĞü Ğredniej wielkoĞci grudek od wskaĨnika nasycenia
wilgocią – pyá 2.
Fig. 8. Dependence of mean granule size on moisture content in
dust 2.

108

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 65, 1, (2013)

Badanie wpáywu nawilĪania na wytrzymaáoĞü grudek
przeprowadzono z uĪyciem pyáu 2. Na Rys. 9 przedstawiono
zaleĪnoĞü siáy niszczącej grudki od wilgoci pyáu dla róĪnych
Ğrednic grudek. W przypadku Ğrednic grudek 5, 10 i 15 mm
nie obserwuje siĊ zmian wytrzymaáoĞci na Ğciskanie, co prowadzi do wniosku, Īe wilgoü nie ma znaczącego wpáywu na
wytrzymaáoĞü grudek. Dla grudek o Ğrednicy 20 mm zauwaĪa
siĊ spadek wytrzymaáoĞci. Przy duĪych Ğrednicach grudek
zaobserwowano teĪ wiĊkszy rozrzut wyników. Z badaĔ
wytrzymaáoĞci na Ğciskanie przeprowadzonych przy róĪnej
wilgoci wynikaáo, Īe dla Ğrednic grudek 5, 10 i 15 mm Ğrednie odchylenie wyników wynosiáo (6-7)%, podczas gdy dla
Ğrednic wynoszących 20 mm Ğrednie odchylenie wynosiáo
aĪ 19%.
Brak wyraĨnego wpáywu wilgoci na wytrzymaáoĞü grudek
na Ğciskanie jest pewnym zaskoczeniem, gdyĪ w procesie
grudkowania poprzez otaczanie wraz ze wzrostem wilgoci,
co wiąĪe siĊ ze stopniem wypeánienia porów, wytrzymaáoĞü
wzrasta osiągając maksymalne wartoĞci przy wypeánieniu
0,9. Te róĪnice mogą Ğwiadczyü o duĪej odmiennoĞci procesu
wytwarzania grudek metodą wibracyjną.
Badania wytrzymaáoĞci grudek na zrzuty równieĪ nie
wykazują wyraĨnej zaleĪnoĞci od wilgoci. Obserwując proces
wytwarzania grudek w grudkowniku wibracyjnym zauwaĪono,
Īe grudki tworzą siĊ szybko i dalsze ich przetrzymywanie
w rynnie nie jest celowe, gdyĪ nie powoduje zauwaĪalnych
zmian ich Ğrednic i, jak zbadano, nie wpáywa to takĪe na
zwiĊkszenie ich wytrzymaáoĞci.
Z badaĔ wynikaáo, Īe zwiĊkszenie wilgoci materiaáu ma
znaczący wpáyw na skrócenie czasu grudkowania. Badając
wpáyw wilgoci na wielkoĞü grudek mierzono jednoczeĞnie
czas ich powstawania. Dla najniĪszych wilgoci czas byá
najwiĊkszy, jednak nie przekraczaá 150 s. W miarĊ zwiĊkszania wilgoci najpierw czas wytwarzania gwaátownie maleje, a nastĊpnie ustala siĊ na wzglĊdnie staáym poziomie.
Charakterystyczne są krótkie czasy wytwarzania grudek

Rys. 9. ZaleĪnoĞü wytrzymaáoĞci grudek na Ğciskanie od wilgoci
– pyá 2.
Fig. 9. Dependence of compressive strength of granules on moisture
content for the dust 2.

BADANIE GRANULOWANIA PYàÓW Z KOTàÓW FLUIDALNYCH W NOWYM TYPIE GRANULATORA WIBRACYJNEGO

przy wiĊkszych wartoĞciach wilgoci i wynoszą one od 30 s
do 60 s. Porównując te czasy z czasem wytwarzania grudek
w grudkowniku talerzowym stwierdzono, Īe są one kilkakrotnie krótsze, co pokazuje, Īe w grudkowniku wibracyjnym
moĪliwe jest uzyskiwanie duĪo wiĊkszych wydajnoĞci.
Warto tu odnotowaü, Īe najkrótszy czas wytwarzania grudek
w grudkowniku wibracyjnym wyniósá zaledwie 17 s.

8. Wnioski
Na podstawie analizy wyników kompleksowych badaĔ
sformuáowano nastĊpujące obserwacje i wnioski:
– W nowym typie grudkownika uzyskano granulat z pyáów
Àuidalnych o zadowalających parametrach wytrzymaáoĞciowych bez koniecznoĞci dodawania materiaáów
wiąĪących.
– wytrzymaáoĞü ĞwieĪych grudek w znacznym stopniu
zaleĪy od przyjĊtego w czasie grudkowania wskaĨnika
podrzutu, który powinien zawieraü siĊ w przedziale
pomiĊdzy 5 a 6, lecz zawsze jest to poniĪej wartoĞci 6;
– amplituda drgaĔ nie ma wpáywu na wytrzymaáoĞü grudek;
– zmianĊ wielkoĞci grudek moĪna uzyskaü poprzez zmianĊ
zawartoĞci wilgoci w pyle,
– zwiĊkszenie iloĞci dodanej wody znacznie skraca czas
grudkowania.
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