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Kinetyka przemia³u wybranych materia³ów skalnych
z uwzglêdnieniem wytrzyma³oœci ziarn na œciskanie
Tablica 1
Podstawowe parametry m³yna pó³technicznego

Wprowadzenie
Mechanizm rozdrabniania sprowadza siê do podzia³u ziarn
cia³ sta³ych na ziarna o mniejszych wymiarach, przy czym
proces ten powodowany jest dzia³aniem wewnêtrznych lub
zewnêtrznych obci¹¿eñ, przekraczaj¹cych granicê wytrzyma³oœci i uszkadzaj¹cych wi¹zania atomowe lub cz¹steczkowe [1]. Poniewa¿ ka¿de pêkniêcie materia³u w strefie
dzia³ania obci¹¿eñ poprzedza odkszta³cenie, realizacja procesu rozdrabniania wymaga dostarczenia niezbêdnych iloœci
energii, przy czym iloœæ ta uwarunkowana jest wielkoœci¹ odkszta³cenia, w³aœciwoœciami sprê¿ystymi odkszta³canego materia³u oraz rodzajem obci¹¿enia. Pêkanie ziarn wymaga
przekroczenia w p³aszczyznach pêkniêæ si³ spójnoœci (pod
dzia³aniem si³ zewnêtrznych) i zwiêkszenia odleg³oœci miedzy
cz¹stkami elementarnymi. Opisane zjawisko mo¿e byæ spowodowane naprê¿eniami normalnymi – rozci¹gaj¹cymi lub
tn¹cymi.
Proces rozdrabniania w m³ynach kulowych zdeterminowany jest przez z³o¿ony charakter oddzia³ywania mielników na
mielony surowiec. Proces rozdrabniania odbywa siê g³ównie
poprzez z³o¿one oddzia³ywanie mielników na mielony materia³, który znajduje siê miêdzy nimi lub miedzy mielnikami
a wewnêtrzn¹ powierzchnia bêbna. Ziarna mielonego materia³u, które znajd¹ siê w tych obszarach s¹ g³ównie œcierane
i œcinane z mo¿liwoœci¹ udzia³u mechanizmu zgniatania [2,
3]. Warunki przekazania energii od mielników na ziarna,
okreœlane s¹ poprzez poziom energii elementów roboczych
m³yna. Za podstawowy poziom energii przyjmuje siê energiê
potencjaln¹ w warunkach grawitacji ziemskiej. Miar¹ poziomu energii mielników jest zatem stosunek ich si³ dynamicznych do si³ ciê¿koœci lub energii kinetycznej do energii potencjalnej mielników. Niska sprawnoœæ procesu mielenia zmusza
technologów do poszukiwania optymalnych, z punktu widzenia nak³adów energetycznych, parametrów procesu w celu
uzyskania mo¿liwie najkrótszych czasów przemia³u.
Z takiego punktu widzenia przeanalizowano efekty rozdrabniania w m³ynie kulowym, bior¹c pod uwagê wytrzyma³oœæ ziarn na naprê¿enia normalne.
Parametry procesowo-aparaturowe przemia³u

Œrednica wewnêtrzna [m]

0,5

Pojemnoœæ ca³kowita [m3]

0,112

Czêstoœæ obrotowa n [min-1]

31

n/nkr

0,54

o uziarnieniu 5÷8 mm. Wype³nienie m³yna mielnikami wraz
z nadaw¹ stanowi³o 30% ca³kowitej pojemnoœci m³yna.
Tablica 2
Podstawowe informacje o nadawie u¿ytej do przemia³ów
Gêstoœæ
nasypowa,
[kg/m3]

Gêstoœæ
nasypowa po
zagêszczaniu,
[kg/m3]

Œrednia
gêstoœæ
nadawy,

Kwarcyt

1236

1298

1267

45

Szarog³az

1268

1324

1296

45

Granit

1394

1410

1402

45

Surowiec

[kg/m3]

Masa
nadawy,
[kg]

Proces mielenia prowadzony by³ przy u¿yciu kul stalowych,
o œrednicy 60 mm, w sposób okresowy. Próbkowanie nadawy
wykonywano co 30 minut, pobieraj¹c masê oko³o 0,6 kg do
analizy granulometrycznej. Próbki poddawano analizie sk³adu ziarnowego za pomoc¹ laserowego analizatora wielkoœci
ziaren ANALYSETTE 22 firmy FRITSCH. Dodatkowo przeprowadzono analizê sitow¹.
Otrzymane wyniki
Na podstawie analizy sk³adu granulometrycznego obliczono szybkoœci rozdrabniania poszczególnych frakcji rozmiarowych w oparciu o w³asny program komputerowy. Do obliczeñ
wykorzystano równanie Gardnera i Austina [4]:
Dwi (t)
= - Siwi (t) +
Dt

i -1

åS b

j = 1, i >1

j

i, j

w j (t)

(1)

dla dyskretnych wartoœci udzia³ów, zak³adaj¹c idealne wymieszanie mielonego materia³u
Na podstawie znajomoœci sk³adu granulometrycznego obliczono równie¿ œredni wymiar ziarna ze wzoru:
n

Badania kinetyki przemia³u prowadzono dla m³yna pó³technicznego. Podstawowe informacje techniczno ruchowe
o m³ynie przedstawiono w tablicy 1.
Proces rozdrabniania przebiega³ na sucho. Przemia³ prowadzono dla trzech surowców skalnych, którymi by³y: kwarcyt,
szarog³az oraz granit. Podstawowe dane dotycz¹ce masy
nadawy oraz w³aœciwoœci fizycznych mielonych materia³ów
zamieszczono w tablicy 2. Do przemia³u u¿yto surowców

ds = å dsi xi

(2)

i =1

Przyk³adowe wspó³czynniki szybkoœci Si równania (1) dla
badanych frakcji rozmiarowych surowców przedstawiono
w tablicy 3. Wyselekcjonowane ziarna, z odpowiednich frakcji
rozmiarowych, poddano próbie zniszczenia polegaj¹cej na
przy³o¿eniu obci¹¿enia œciskaj¹cego. Próby zgniatania wykonano za pomoc¹ przyrz¹du INSTRON. Dane zawieraj¹ce
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Tablica 3
Szybkoœci rozdrabniania poszczególnych frakcji ziarn
dla przemia³u z udzia³em kul stalowych
Kwarcyt

Szarog³az

Granit

Sik [min-1]

Sis [min-1]

Sig [min-1]

2,5

0,00267

0,00244

0,0215

1,8

0,0095

0,00221

0,0151
0,0172

dsi

1,5

0,015

0,00115

1,32

0,044

0,00372

0,017

1,13

0,045

0,00306

0,0174

0,9

0,0563

0,00291

0,0201

0,4

0,101

0,0198

0,0457

wielkoœci si³ zgniataj¹cych oraz odkszta³cenia ziarn podczas
prób, poddano obróbce statystycznej. Przyk³adowe wartoœci
si³ œciskaj¹cych, oraz wywo³ane przez nie naprê¿enia niszcz¹ce, dla ziarn kwarcytu, przedstawiono w tablicy 4. Analizuj¹c proces rozdrabniania badanych surowców mineralnych,
zauwa¿yæ mo¿na znaczny wp³yw ich budowy na kinetykê procesu. Dla granitu, charakteryzuj¹cego siê wyraŸnym ciosem,
oddzia³ywanie niszcz¹ce mielników powoduje szybk¹ zmianê
œredniego wymiaru ziarn. Konsekwencj¹ tego faktu jest
uzyskanie wysokich wartoœci szybkoœci rozdrabniania (Tabl.
3). W analizowanych warunkach procesowych szybkoœci rozdrabniania Si s¹ dla granitu o rz¹d wielkoœci wiêksze w porównaniu z kwarcytem oraz szarog³azem.
Tablica 4
Zestawienie wartoœci si³ oraz naprê¿eñ niszcz¹cych ziarna
kwarcytu
Klasa
rozmiarowa
ziarn, [mm]
3¸2
2 ¸1,6
1,6 ¸ 1,4
1,4 ¸ 1,25
1,25 ¸ 1,0
1,0 ¸ 0,8
0,5 ¸ 0,8

Rys. 1. Zmiana w czasie œredniego wymiaru ziarna kwarcytu,
szarog³azu i granitu

Interesuj¹ce jest sta³e zmniejszanie siê wartoœci si³ niszcz¹cych. Dla najwiêkszych ziarn z przedzia³u 2÷3 mm, si³a
niszcz¹ca wynosi 244,1 N. Zmniejszenie siê wymiaru ziarn
powoduje zmniejszenie si³y niszcz¹cej do wartoœci 26,39 N dla
ziarn z przedzia³u 0,5÷0,8 mm. Wzrost naprê¿eñ niszcz¹cych przy jednoczesnym zmniejszaniu siê wielkoœci obci¹¿enia mo¿na wyt³umaczyæ zwiêkszeniem siê odkszta³ceñ struktury ziarna bez utraty spoistoœci materia³u. Dla wiêkszych
ziarn mo¿liwe jest wystêpowanie miêkkiej osnowy, os³abiaj¹cej strukturê materia³u, a dla mniejszych ziarn, poddanych
procesowi rozdrobnienia uzyskuje siê materia³ bardzo jednorodny, który charakteryzuje siê wysok¹ odpornoœci¹ na rozdrabnianie.
Wnioski

Œrednia niszcz¹ca si³a
œciskaj¹ca, [N]

Œrednie naprê¿enia
niszcz¹ce, [MPa]

244,1

12,44

Sd = 80,4; CoV = 32,95

Sd = 4,099; CoV = 32,95

144,8

14,24

Sd = 50,04; CoV = 34,55

Sd = 4,198; CoV = 34,55

94,62

13,39

Sd = 29,75; CoV = 31,45

Sd = 4,121; CoV = 31,45

60,71

11,01

Sd = 16,44; CoV = 27,08

Sd = 2,981; CoV = 27,08

45,49

11,45

Sd = 14,44; CoV = 31,74

Sd = 3,633; CoV = 31,74

34,46

13,55

Sd = 9,9; CoV = 28,73

Sd = 3,893; CoV = 28,73

26,39

19,88

Sd = 8,624; CoV = 32,68

Sd = 6,499; CoV = 32,96

Sd – odchylenie standardowe; CoV – wspó³czynnik zmiennoœci

Po czasie przemia³u, wynosz¹cym ok. 200 minut, œredni
wymiar ziarna wynosi³ poni¿ej 0,5 mm. Kwarcyt maj¹cy odmienn¹ strukturê jako ska³a okruchowa, zbudowana z ziarn
kwarcu bardzo œciœle do siebie przylegaj¹cych, spojonych
krzemionk¹ charakteryzuje siê nisk¹ podatnoœci¹ na rozdrabnianie. W badanym zakresie wielkoœci ziarn (Tabl. 4) uzyskano bardzo zbli¿one wartoœci naprê¿eñ niszcz¹cych. Dla du¿ych ziarn (do 1 mm) wynosi³y one 12,44 MPa, zaœ dla ziarn
poni¿ej 1 mm naprê¿enia niszcz¹ce wzrasta³y ponad 50% uzyskuj¹c wartoœci powy¿ej 19 MPa.

1. Szybkoœæ przemia³u wybranych frakcji rozmiarowych mo¿e
zale¿eæ od energii jak¹ maj¹ mielniki, a co za tym idzie od
wielkoœci si³ niszcz¹cych wywo³ywanych przez oddzia³ywanie mielników na rozdrabniany surowiec.
2. Kinetyka przemia³u zdeterminowana jest przez wytrzyma³oœæ ziarn na naprê¿enia niszcz¹ce, które zale¿¹ od budowy krystalograficznej mielonego surowca.
Oznaczenia
bi,j – funkcja rozk³adu ziarnowego,
di, dj – œrednice ziarn w przedzia³ach rozmiarowych
i i j,
dsi – œredni (arytmetyczny) wymiar ziaren
w przedziale rozmiarowym i
Si, Sj – szybkoœæ w³aœciwa rozdrabniania ziaren
z przedzia³u i lub j,
wi(t), wj(t) – udzia³ wagowy frakcji ziaren i lub j po czasie
mielenia t,
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