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Efektywnoœæ energetyczna i œrodowiskowa
rozdrabniania
Wprowadzenie
Zagadnienia efektywnoœci energetycznej procesu rozdrabniania coraz czêœciej rozpatrywane s¹ w odniesieniu do oddzia³ywania w wielu obszarach aktywnoœci produkcyjnej [4,
7, 9, 10]. Jedn¹ z metod s³u¿¹cych do oceny i analizy wp³ywu
procesów na œrodowisko jest analiza energetyczno-ekologiczna w pe³nym cyklu istnienia [1, 2, 5]. W strategiach zrównowa¿onego rozwoju sugeruje siê koniecznoœæ tworzenia warunków do stopniowego wyeliminowania procesów i dzia³añ szkodliwych dla œrodowiska i zdrowia ludzi oraz promowanie
przyjaznych dla œrodowiska sposobów gospodarowania [3, 6,
8]. Bior¹c pod uwagê proces rozdrabniania oraz szczególne
w³aœciwoœci rozdrabnianych tworzyw, z regu³y uniwersalny
charakter stosowanych urz¹dzeñ, energoch³onnoœæ procesu
jest wysoka.
Do oceny energetyczno-ekologicznej procesów stosuje siê
zbiór okreœlonych wielkoœci, które charakteryzuj¹ oddzia³ywanie tych wyrobów na œrodowisko nazwane charakterystyk¹ energetyczno-ekologiczn¹ wyrobu. Wielkoœciami stosowanymi jako kryteria oceny s¹ skumulowane równowa¿ne
obci¹¿enia œrodowiska. Celem pracy jest weryfikacja metod
okreœlania skumulowanych obci¹¿eñ œrodowiska, z zastosowaniem wskaŸników skumulowanych obci¹¿eñ œrodowiskowych: analizy procesów i uk³adu równañ bilansu skumulowanego obci¹¿enia œrodowiskowego.

Rozwój konstrukcji rozdrabniaczy jest skierowany przede
wszystkim na obni¿enie zu¿ycia energii, zwiêkszenie wydajnoœci, podwy¿szenie uniwersalnoœci dotychczasowych rozwi¹zañ dla ró¿nych tworzyw poddawanych rozdrabnianiu.
Rozdrabnianie jest procesem, podczas którego tworzywo
osi¹ga mniejsze rozmiary ziarna. Zapotrzebowanie energii na
rozdrobnienie jest tym wiêksze im mniejszy jest œredni wymiar produktu rozdrabniania. Na rys. 1 przedstawiono œrednie zapotrzebowanie energii przy róz¹nym stopniu rozdrobnienia. Szacuje siê, ¿e jeœli jednostkowe zu¿ycie energii jest
na poziomie 1 kWh/t, to œredni wymiar produktu rozdrabniania jest równy 10 mm, gdy zu¿ycie to jest na poziomie 200
kWh/t to œrednia wielkoœæ cz¹stek produktu 1 mm.
Takie relacje nie zalez¹ tylko od konstrukcji rozdrabniacza
i wlaœciwoœci makroskopowych, ale od sposobu rozdrabniania
odpowiedniego dla indywidualnych wlaœciwoœci ziarna.
Mniejsze cz¹stki wymagaj¹ wiêkszej iloœci uderzeñ lub ciêæ,
podczas których zachodzi redukcja wymiaru. Mniejsza iloœæ
cz¹stek oznacza mniejsza szanse na rozdrobnienie ma³ej
cz¹stki. St¹d zwiêkszenie zapotrzebowania energii jest konieczne do podwy¿szenia iloœci zdarzeñ, podczas których
mniejsze cz¹stki mog¹ byæ rozdrobnione.

Metodyka badañ
W metodyce badañ rozwoju konstrukcji rozdrabniaczy, faza
projektowania znacz¹co wp³ywa na wielkoœæ i charakter ingerencji maszyny w œrodowisko na dalszych etapach cyklu istnienia, st¹d warunkiem niezbêdnym dzia³añ koncepcyjnych
jest uwzglêdnienie kryteriów ochrony œrodowiska. Do zasadniczych proœrodowiskowych przes³anek fazy projektowej nale¿y implementacja zasady 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
a w szczególnoœci:
– dobór materia³ów konstrukcyjnych pod k¹tem minimalizacji obci¹¿enia œrodowiska w nastêpstwie ich degradacji,
– uwzglêdnienie mo¿liwoœci powtórnego u¿ycia materia³ów
po zakoñczeniu eksploatacji maszyny, z czym wi¹¿e siê koniecznoœæ zapewnienia œrodowiskowego bezpieczeñstwa
procesu demonta¿u maszyny,
– zagwarantowanie wysokiej niezawodnoœci maszyny podczas eksploatacji oraz mo¿liwie niskiego zapotrzebowania
na energiê,
– zapewnienie trwa³oœci konstrukcji maszyn i urz¹dzeñ,
przystosowania do przeprowadzania napraw, podatnoœci na
diagnozowanie i obs³ugê,
– zabezpieczenie przed niekontrolowanym przenikaniem zanieczyszczeñ i zak³óceñ do otoczenia.

Rys. 1. Œrednie zapotrzebowanie energii podczas rozdrabniania
[1–4, 7]

W teoriach rozdrabniania najczêœciej rozpatrywane s¹ zagadnienia energii odkszta³ceñ, zniekszta³ceñ, czyli symptomy
podatnoœci na rozdrabnianie, proporcjonalnoœæ pomiêdzy rodzajem, parametrami uformowania, uziarnienia wsadu i produktu oraz nak³adami energii. W takim ujêciu g³ówna energia wewnêtrzna i zewnêtrzna rozdrabniania odpadów jest
skutkiem: mechaniki œrodowiska rozdrabniania, twardoœci,
spójnoœci, tekstury, struktury, a tak¿e sk³adu fazowego i innych w³aœciwoœci fizycznych i chemicznych ziaren in situ.
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Wyniki badañ
Do pomiaru zapotrzebowania mocy elektrycznej wykorzystano zintegrowany miernik mocy elektrycznej firmy HIOKI
model 3169-21.
Podczas rozdrabniania, podobnie jak podczas skrawania,
dekohezja odbywa siê klinowym ostrzem narzêdzia, które oddziela okreœlon¹ warstwê materia³u, powoduj¹c jej odkszta³cenie sprê¿yste i plastyczne oraz zamianê na wióry (produkt
rozdrabniania).
W tym celu do strefy obróbki doprowadza siê energiê mechaniczn¹, w przypadku obróbki wiórowej zak³ada siê, ¿e
usuwanie materia³u jest dokonywane narzêdziem o okreœlonej liczbie ostrzy (jednym lub wieloma) i zdefiniowanej stereometrii ostrza.

Rys. 2. Widok panelu steruj¹cego miernika HIOKI model 3169-21
oraz wskazania podczas badañ

Rys. 3. Œredni poziom chwilowego obci¹¿enia procesem rozdrabniania wielokrawêdziowego

Podsumowanie
Cechy geometryczne elementów rozdrabniaj¹cych i rozdrabnianych s¹ wynikiem poznania i wdro¿enia wiedzy o budowie i eksploatacji rozdrabniaczy oraz wdra¿ania innowacji
materia³owo-technologicznych. Potrzeba sygnalizowania zagadnieñ rozdrabniania tkwi w niewystarczaj¹cym poznaniu
in¿ynierii mechanicznej rozdrabniaczy i rozdrabniania ró¿nych oœrodków: niejednorodnych, anizotropowych i o z³o¿onej,
losowej strukturze. Podczas procesu wystêpuj¹ zjawiska dodatkowe: os³abienia wi¹zañ, np. polimerów; tak¿e dodatkowe
opory hamuj¹ce proces, które s¹ skutkiem wtórnej aglomeracji ziaren, zu¿ywania i oblepiania elementów. Postaæ i struktura zewnêtrzna i wewnêtrzna wsadu do przetwórstwa, istotnie wp³ywa na efektywnoœæ energetyczn¹ rozdrabniania w recyklingu.
Praca naukowa finansowana ze œrodków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego w latach 2009–
2011 jako projekt badawczy.
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