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SZILIKÁTTUDOMÁNY

Az aprítási elmélet néhány aktuális kérdése – képlékeny

viszkoelasztikus anyagok aprítása görgõjáraton

Gömze A. László

Miskolci Egyetem, Kerámia- és Szilikátmérnöki Tanszék

1. Bevezetés

Szilárd halmazállapotú anyagok feldolgozásánál az aprí-
tás és az õrlés az egyik legfontosabb technológiai mûve-
let. Mind az élelmiszer-, a gyógyszer- és a vegyiparban,
mind a bányászatban és a kohászatban aprítással, illetve
õrléssel érik el a felhasznált vagy elõállított alap-, ada-
lék- és segédanyagok kívánt szemcseméretét és szemcse-
alakját – azaz a technológiailag elõírt fajlagos felület
nagyságát. Volumetrikus nagyságának köszönhetõen kü-
lönösen fontos szerepet játszik az aprítás és az õrlés a
szilikátipari és az építõanyag-ipari technológiáknál, ahol
a diffúzió által vezérelt kémiai átalakulások és szilárd
fázisú reakciók [1, 2, 3, 4, 5 és 6] sebessége és minõsége
alapvetõen függ az „érintkezõ”  felületek nagyságától.
Ezért ma már nem elégséges csak az aprítás és õrlés tech-
nológiai energiaigényét meghatározni, választ kell talál-
ni azokra a kérdésekre is, hogy milyen lesz az adott aprí-
tó- vagy õrlõberendezésen, gépen elõállított szemcsék
mérete, alakja, makroszerkezete (pl. repedések száma,
mérete, jellege), valamint egymáshoz való térbeli viszo-
nya, eloszlása.

A továbbiakban a görgõjárat mint aprítógép példáján
teszünk kísérletet ezekre a kérdésekre választ találni.

2. Az aprítási elméletek fejlõdéstörténetének

áttekintése

2.1. Klasszikus mechanikai szemléletû aprításelmélet

fejlõdése

Az infrastrukturális beruházások – vasút és az úthálózat
kiépülése és bõvülése, valamint az aprítási elméletek fej-
lõdése között érdekes párhuzam figyelhetõ meg. A XIX.
század közepén a poroszországi (német) vasúthálózat di-
namikus fejlõdésének mintegy „melléktermékeként”
Rittinger 1867-ben megalkotta az aprítás energiaszükség-
letének alaptörvényét [7], melynek lényege, hogy az aprí-
tás energiaigénye arányos a keletkezett felülettöblettel.

1. ábra. A d
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 élhosszúságú kocka „feldarabolása”

egymástól d
2
 távolságban lévõ párhuzamos síkokkal

(A Rittinger-féle aprítási elmélet értelmezése)

A Rittinger-féle aprítási elmélet könnyen megérthetõ az
1. ábra segítségével, ahol a d
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élhosszúságú kockákra aprítjuk.
Ekkor aprítás után a keletkezett új kockák száma:

3nNk = . (1)

Míg a keletkezett töretfelület nagysága:
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Az 1. ábra alapján ugyanakkor könnyû belátni, hogy a d
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Amennyiben az egységnyi élhosszúságú kocka egyetlen
törési sík mentén történõ aprításának energiaigénye W
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történõ aprításához szükséges energia mennyisége:

1
2

1 WNdW ts ⋅⋅= , [Nm]. (5)

A (3) és (4) kifejezések (5)-be történõ behelyettesítésével
megkapjuk a d

1
 élhosszúságú kocka d

2
 élhosszúságú koc-

kára történõ aprításához szükséges energia Rittinger-féle
egyenletét:







−= 13

2

1
1

2
1 d

d
WdW , [Nm], (6)

amely az alábbiakat tételezi fel:
– a törõerõ arányos az aprítás energiaigényével;
– a felület mentén a feszültség egyenletesen oszlik meg;
– az aprításhoz szükséges energia nagysága független

az aprított anyag mechanikai és reológiai tulajdonsá-
gaitól, ugyanakkor arányos a keletkezett új felület
nagyságával!

Az 1800-as évek utolsó harmadában az Európában le-
zajlott vasútépítési bumm során Oroszországban Kirpicsev
[8] és az Egyesült Királyságban Kick [9] 1885-ben szinte
egy idõben alkotta meg az aprítás energiaigényének má-
sodik elméletét, az úgynevezett „térfogatelméletet”. Ta-
pasztalataik szerint a vasúti töltésekhez használt kõzetek
aprításakor a töretfelületek nem párhuzamos síkok men-
tén, hanem a legkülönbözõbb geometriai alakzatban, szto-
chasztikusan jöttek létre – gyakorlatilag lehetetlenné téve
ezáltal az új töretfelületek nagyságának meghatározását.

Tapasztalati adatok és elméleti fejtegetések alapján
Kirpicsev és Kick arra a következtetésre jutottak, hogy a
szilárd testek töréséhez szükséges energia arányos az ap-
rítandó szemcse térfogatával, valamint a testben ébredõ
feszültség és a rugalmas alakváltozás szorzatával. Azaz,
egy d

1
 élhosszúságú, kocka alakú szilárd test törésig való

megfeszítéséhez szükséges energia mennyisége:
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összefüggés szerint határozható meg, akkor (7) a követ-
kezõ alakban írható át:
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ahol: σ – az anyagra jellemzõ törõszilárdság, [N/m2];
E – az aprítandó anyag rugalmassági modulusa, [ N/m2].

Az aprítás „harmadik” elmélete csak a XX. század kö-
zepén, 1952-ben született meg. Nem véletlen, hogy ezt
egy amerikai kutató, F. C. Bond [10] dolgozta ki, hiszen
az 1940-es évektõl kezdõdõen az USA – amely ekkor már
Földünk vezetõ gazdasági és katonai hatalma – eddig

még soha és sehol nem tapasztalt vasút- és autópálya-
építési dömping színhelye.

Bond elméletének lényege, hogy egy adott szemcse
aprításához szükséges törési energiai meghatározásakor
a felület- és a térfogatelmélet alapján kapott értékek mér-
tani középértékét kell a számítás alapjául venni. Könnyû
belátni, hogy a „Bond-törvény” szerint egységnyi térfo-
gatú, aprítás elõtt d

1
 szemcseméretû szilárd test aprítási

(törési) energiaigénye arányos az aprítás utáni és elõtti
szemcseméretek négyzetgyökeinek reciprokával.
Vagyis:
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Az aprítás három „klasszikus” energiaelméletét 1957-
ben R. J. Charles [11] sikeresen leírta egyetlen általános
összefüggéssel:
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CdW −= . (11)

A d
1
 szemcseméretû szilárd anyag d

2
 szemcseméretûre

történõ aprításához szükséges törési energia értékét
Charles a (11) kifejezés integrálásával határozta meg az
alábbiak szerint:

( )∫−=
2

1

1
d

d
a

dd
d

CW , [Nm]. (12)

A (12) kifejezést az aprítás „alapegyenletének” is szok-
ták nevezni, mivel az a hatványkitevõ értékétõl függõen
belõle származtathatók a Kirpicsev-Kick- (a = 1), a Bond-
(a = 1,5) és a Rittinger-féle (a = 2) aprítási energiaegyen-
letek.

Az aprítás klasszikus mechanikai szemléletû elméle-
teit elsõsorban az aprító- és õrlõberendezések – gépek –
erõjáték-vizsgálatához és energiaszükségletének megha-
tározásához igyekeztek felhasználni. Számos tekintélyes
gépészmérnök [12, 13, 14, 15] (és még sokan mások) ugyan-
is abból a koncepcióból indult ki, hogy az aprítógépek
energiaszükséglete a következõk szerint oszlik meg:

– aprításra (õrlésre) hasznosuló energia, amely arányos
a keletkezett új felülettömeggel;

– aprításra nem hasznosuló, az aprított szemcsék fel-
melegedésére és rugalmas alakváltozásra fordítódó
„káros” energia (ennek értékét fenti szerzõk egzakt
matematikai úton soha nem tudták meghatározni!);

– az aprítógép külsõ és belsõ súrlódására fordítódó
energia.

2.2. Mechanokémiai szemléletû aprításelmélet kiala-

kulása, fejlõdése

A klasszikus mechanikai szemléletû aprítási elméletek
nem adtak választ a finomszemcsék elõállításakor (õrlés-
kor) jelentkezõ mechanokémiai folyamatokra; a finom-
õrlést kísérõ olyan részecske-kölcsönhatási jelenségek-
re, mint az aggregáció és az agglomeráció [16]. Az aprítási
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elméletek mechanokémiai szempontból történõ felülvizs-
gálatának – kiegészítésének – gondolatát elsõként szov-
jet tudósok [17, 18 és 19] vetették fel az 1960-as évek-
ben. A mechanokémiai szemléletû aprításelmélet
alapjainak kidolgozásában, továbbfejlesztésében és nem-
zetközi elfogadtatásában azonban egy magyar tudós, Ju-
hász A. Zoltán [20, 21, 22], a Veszprémi Egyetem pro-
fesszora játszott meghatározó szerepet.

A mechanokémiai szemléletû aprításelmélet szerint me-
chanikai terhelés hatására a szilárd anyagban reverzibilis és
irreverzibilis folyamatok egyaránt lejátszódnak. Az, hogy a
törés pillanata milyen feszültség és deformációértékek (nagy-
ságok) mellett következik be, az függ az aprítás jellegétõl és
az aprításnak kitett anyag (szemcse) reomechanikai tulaj-
donságaitól.

Ugyanakkor töréskor a szemcsékben anyagszerkezeti
változások mennek végbe, miközben szabad energia sza-
badul fel, és ezáltal a szemcsék felülete „aktivizálódik”.
Az aprítandó szemcse anyagszerkezeti változásaira jel-
lemzõ a diszlokáció, a vakancia és az interstíció; miköz-
ben a vakanciákban mechanikai feszültségcsúcsok ala-
kulnak ki.

A mechanokémiai szemléletû aprításelmélet választ ad
a finomõrléskor tapasztalható szemcse-összetapadás (agg-
lomeráció) okaira; rámutatva, hogy a szemcsék finomap-
rításakor a keletkezõ „új” felület aktívvá válik, és ezen
az aktív felületen új kötések, új kristályszerkezetek jön-
nek létre (2. ábra).

A finomõrlés hatékonyságának mechanokémiai szem-
léletû vizsgálata ma már valamennyi iparilag fejlett or-
szágban ismert és elfogadott. Kidolgozásában és hazai
elterjesztésében Juhász professzor mellett meghatározó
szerepet vállalt és játszik ma is Opoczky Ludmilla [23,
24, 25], akinek kutatásai nagymértékben hozzájárultak a
felületaktív anyagok õrlést segítõ hatásmechanizmusá-
nak tisztázásához és ezen anyagok cementipari alkalma-
zásához.

2. ábra. A finomõrlés hatékonysága
(Átvéve: Juhász A. Zoltán: Mechanokémia és aggomeráció címû alõadásából [22].

Elhangzott: MTA olvasóterme, Bp., 2003. április 16.)

2.3. Technológiai szemléletû aprításelmélet kialakulá-

sa, fejlõdése

Az 1970-es évek elején a Szovjetunió olyan óriási szoci-
ális és infrastrukturális fejlesztések, beruházások színhe-
lye, mint a házgyári és égetett kerámia lakásépítési prog-
ram, a szövetséges köztársaságok közötti nyugat-kelet és
észak-dél autóút-építési és úthálózat-bõvítési program,
valamint a Bajkál–Amur vasútvonal (BAM) építési prog-
ramjának indítása. Ezek a gigantikus építkezések a leg-
különbözõbb fizikai és mechanikai tulajdonságú, kémi-
ai és ásványi összetételû anyagok eddig még sehol nem
tapasztalt mennyiségû aprítását tette szükségessé. Mind-
ezt a legkülönbözõbb szemcsemérettel és szemcseszer-
kezettel. Ez technológiailag minden korábbinál hatéko-
nyabb, ugyanakkor energiatakarékosan mûködtethetõ
aprítógépek és õrlõberendezések kifejlesztését és töme-
ges üzembe állítását tette szükségessé. Így nem véletlen,
hogy az aprítandó anyag fizikomechanikai és reológiai
tulajdonságait, valamint az aprítógép (õrlõberendezés)
geometriai és mûszaki-technológiai paramétereit egyaránt
figyelembe vevõ technológiai szemléletû aprításelmélet
az 1970-es évek elején a Szovjetunióban született meg
[26, 27, 28 és 29].

Az új, anyagspecifikus és berendezésorientált techno-
lógiai szemléletû aprítási elmélet alapjainak kidolgozá-
sában – moszkvai ösztöndíjas diákként [26, 27], majd
késõbb itthon kezdõ mérnökként – jelen tanulmány szer-
zõjének sikerült a kezdetektõl részt venni. Így a képlé-
keny viszkoelasztikus, bányanedves agyagásványok
reológiai modelljébõl és reomechanikai anyagegyenle-
tébõl kiindulva elsõként határozta meg az aprító sima-
hengermû résébe behúzott agyagásványok áramlási és
deformációs sebességviszonyait leíró matematikai egyen-
leteket [29] – számíthatóvá téve ezzel az adott aprítógé-
pen tapasztalt intenzív keveredést és homogenizálódást.
Hasonlóan sikerült matematikailag levezetnie és megha-
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tároznia a hengerrésen áthaladva aprózódó képlékeny
viszkoelasztikus agyagásványokban ébredõ csúsztató- és
nyomófeszültségek nagyságát a résben elfoglalt pillanat-
nyi geometriai helyzet függvényében [30, 31 és 32].

1980-ban megszületett a viszkózus üvegolvadék hen-
gerlésének matematikai modellje [33], majd 1982-re szov-
jet tudósokkal [34] együtt sikerült matematikailag leírni
olyan viszkorugalmas anyagok simahengerekkel történõ
aprításának elméleti összefüggéseit, mint amilyen a mész-
kõ vagy a kõszén.

A technológia szemléletû – az aprítandó anyag
reomechanikai tulajdonságait és annak aprítás közben
végbemenõ változásait, valamint az aprítógép geometriai
és mûszaki-technológiai paramétereit figyelembe vevõ [35]
– aprítási elmélet elõnye, hogy anyag- és berendezésspe-
cifikusan tárja fel és határozza meg a szemcsék aprítódá-
sára és egymáshoz viszonyított elmozdulására (kevere-
désére és homogenizálására) fordítódó energiaszükségletet
mint technológiailag hasznos energiát.

3. Mechanokémiai jelenségek elõállítása
és igazolása görgõjáraton

A Miskolci Egyetemen a Kerámia- és Szilikátmérnöki

Tanszék rendelkezik olyan laboratóriumi görgõjárattal –
kollerrel – (3. ábra), amely kiválóan alkalmas a különbözõ
kémiai és ásványi összetételû, valamint fizikomechanikai
és reológiai tulajdonságú anyagok aprítására, õrlésére, ke-
verésére és homogenizálására. Multifunkcionális tulajdon-
ságainak köszönhetõen ezt a berendezést elõszeretettel hasz-
nálják oktatóink a tanszéken oktatott szinte valamennyi tárgy
gyakorlatánál a finomõrléskor lejátszódó mechanokémiai
jelenségek bemutatására, valamint az adott laboratóriumi
gyakorlat által megkívánt szemcseméretû és szemcseszer-
kezetû anyagok – keverékek – elõállítására.

3. ábra. A Kerámia- és Szilikátmérnöki Tanszéken
 használt laboratóriumi görgõjárat

Az aprításkor, finomõrléskor jelentkezõ mechanokémiai
jelenségek a görgõjáraton (kolleren) történõ aprításkor is meg-
figyelhetõk. Az aprítás hatékonyságára a 2. ábrán bemutatott
jelleggörbe felvételéhez – az aggregáció kezdeti idejének (t

ar
)

és az agglomeráció kezdeti idõpontjának (t
al
) meghatározásá-

hoz – az alábbi függvénykapcsolat állítható fel:

( )0,,,, tnDmQftar = , [min], (13)

( )0,,,, tnDmQFtal = , [min], (14)
ahol:

Q – a görgõjáratra finomõrlésre egyszerre feladott anyag
ásványi és kémiai összetétele (ez lehet 1-1 konkrét
anyagtípus, vagy többféle anyagból készített ke-
verék is);

m– az egy idõben aprított anyag tömege, [kg];
D – a feladott anyag legnagyobb szemcsemérete, [mm];
n – a görgõjárat királytengelyének fordulatszáma,

[1/min];
t

0
– a görgõn elõre beállított névleges résméret, [mm].

Fenti független változók (faktorok) a kísérlettervnek meg-
felelõen változtathatóak egyidejûleg vagy külön-külön.

A mechanokémiai jelenségek tanulmányozásához és
vizsgálatához célszerû a görgõjárat aprítózónájából 5 per-
cenként mintát venni, majd a vett mintákról SEM-felvételt

4. ábra. A STRONG & MIBET Rt. által használt
mészkõliszt laboratóriumi görgõjáraton 20, ill. 40 percig

történõ továbbõrlés után készített SEM-felvétele
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készíteni. A SEM-felvétel (4. ábra) segítségével jól meg-
határozható a mechanokémiai jelenség típusa, valamint az
aggregáció, illetve agglomeráció jellege és mértéke.

4. Görgõjáratok (kollerek) technológiai szemlé-

letû méretezése – a keverõ- és homogenizáló

hatás mértékének matematikai meghatározása

4.1. A vizsgálati modell megválasztása

A technológiai szemléletû aprításelméletek lényege, hogy
egyaránt figyelembe veszik az aprítandó anyag olyan
fiziko-mechanikai tulajdonságait, mint a reológiai anyag-
egyenlet, vagy  a külsõ és belsõ súrlódási együttható,
valamint az aprítógép (õrlõberendezés) geometriai és
mûszaki, technológiai paramétereit.

Esetünkben az aprítandó anyag képlékeny viszkoru-
galmas, bányanedves agyagásvány, amelynek reológiai tu-
lajdonságai jó megközelítéssel leírhatók a Bingham-féle
anyagegyenlettel:

dx

duηττ += 0 , [MPa]. (15)

Tekintettel arra, hogy a görgõjáraton az aprítás az R
1 
su-

garú görgõ szemcsén történõ átgördülése során megy
végbe, a berendezés felfogható olyan „hengerpárként”,

ahol a másik „henger” az örlõtányér, amelynek sugara R
2

végtelen nagy, vagyis:

R
2
 = ∞, [m]. (16)

A görgõjáraton történõ aprítás során lejátszódó fizi-
kai, mechanikai és technológiai folyamatok matematikai
elemzéséhez – levezetéséhez – célszerû olyan koordiná-

ta-rendszert választani, amelynek középpontja a minden-
kori görgõközépponthoz képest rögzített, azaz a koordi-
náta-rendszer a királytengely fordulatszámával forog.
Ebbõl a koordináta-rendszerbõl nézve a görgõ csak a ten-
gelye körül végez forgómozgást, míg a tányér egy olyan
végtelenül nagy sugarú henger, amelynek „kerületi se-

bessége” megegyezik a görgõ kerületi sebességével (5.

ábra), mivel a koordináta-rendszer a görgõ kerületi se-
bességével elhalad a tányért felett.

Az általunk választott modell fontos eleme, hogy a
görgõ és a tányér közötti résben aprítódó anyag elemi
térfogata mechanikailag (erõtani szempontból) minden-
kor egyensúlyi állapotban van. Az egyensúlyi állapotot
leíró egyenleteket az általunk használt koordináta-rend-
szerben felírva, majd megoldva adódik, hogy:

dx

d

dy

dp τ= . (17)

4.2. A görgõ és a tányér közötti résben található apró-

zódó masszában kialakuló sebességviszonyok

A kollerjáratok méretezésekor a görgõ és a tányér közötti
résben található bányanedves agyagásványban aprítás
közben kialakuló áramlási és deformációs sebességviszo-
nyok meghatározásához célszerû a csúsztatófeszültséget
leíró (15) kifejezést behelyettesíteni a mechanikai egyen-
súlyi állapotot leíró (17) összefüggésbe. Ekkor:

,0 




 +=

dx

du

dx

d

dy

dp ητ  [Pa/m], (18)

ahonnan a szemcse résben elfoglalt helyzetétõl függõ
áramlási és deformációs sebességviszonyokra kettõs in-
tegrálás után kapjuk az:

u = 





+++− 2

2

10 2

1
C

x

dy

dp
xCxτ

η
, [m/s] (19)

összefüggést.
A C

1
 és C

2
 integrálási állandók a görgõjárat mûszaki

paramétereibõl és az alkalmazott modellbõl (koordináta-
rendszerbõl) kiindulva (5. ábra) az:

u = v, ha x = 0 és u = v, ha x = t (20)

peremfeltételekbõl határozhatók meg.
A (20) peremfeltételek (19) kifejezésbe történõ behe-

lyettesítése és a megfelelõ rendezések után az integrálási
állandókra a következõ összefüggések adódnak:

C
1 
= ,

20 dy

dpt−τ (21)

C
2
 = η. v = η (ω

1 
R

1
). (22)

A (21) és (22) kifejezéseket a (19) összefüggésbe beírva
az összevonások után a görgõjárat (koller) résében apró-
zódó masszában kialakuló áramlási és deformációs se-
bességviszonyokra az alábbi egyenlet adódik:

5. ábra. A megválasztott modell görgõjáratok
(kollerek) méretezéséhez
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u = 





+− 11

2 2.
2

1
Rxt

dy

dp
x

dy

dp ηω
η , [m/s]. (23)

A (23) összefüggésben szereplõ dp/dy differenciálhánya-
dost a görgõjárat (koller) átbocsátási teljesítményébõl
lehet  meghatározni a következõk szerint:

V
1 
= ,..

0

dxLu
t

∫  [m3/s], (24)
ahol:

V
1
– az idõegységre jutó megmunkált agyagmassza tér-

fogata a tetszõlegesen megválasztott „t” vastag-
ságú résszelvénynél, [m3/s];

L – a görgõpalást szélessége, [m];
U – az aprítandó massza áramlási sebessége t résszel-

vénynél, [m/s].
A (23) kifejezés (24)-be történõ behelyettesítése és az

integrálás elvégzése után a görgõjárat (koller) idõegy-
ségre jutó átbocsátási teljesítménye:

V
1
 = ω

1 
LR

1
t - 3

12
t

dy

dpL

η
, [m3/s]. (25)

Ugyanakkor a t
0 
résméretnél (5. ábra) a görgõjárat (koller)

idõegységre jutó átbocsátási teljesítménye meghatározható a

V
2
 = L.t

0
 . R

1.
 ω

1
, [m3/s] (26)

összefüggés alapján is.
Mivel a görgõjárat átbocsátási-átgyúrási teljesítménye

a rés bármely metszetében azonos, következik, hogy:

011
3

11 12
tLRt

dy

dpL
tLR ω

η
ω =− , [m3/s], (27)

ahonnan:

( ),12
03

11 tt
t

R

dy

dp −=
ηω  [Pa/m]. (28)

A (28) kifejezést a (23) kifejezésbe visszahelyettesítve,
az összevonások után a görgõjárat (koller) résében apró-
zódó masszában kialakuló áramlási és deformációs se-
bességviszonyokat az alábbi matematikai összefüggés-
sel írhatjuk le:

( )( ) ,
6

11
2

03
11 Rtxxtt

t

R
u ωω

+−−=  [m/s], (29)

ahol t értéke a t
0
  névleges résmérettõl (az átgyúrás utáni

„anyagszalag” vastagságától) a görgõjáratra feladott
anyag terülési magasságáig, de legfeljebb a külsõ súrló-
dási együtthatóból származó behúzási szöghöz tartozó T
résméretig változhat. Vagyis:

t
0
  <  t  <  T, [m]. (30)

A (29) összefüggés jól szemlélteti, hogy a görgõjáratok
(kollerek) görgõi alatti résben aprózódó anyagban kiala-
kuló áramlási és deformációs sebességviszonyok függet-
lenek az aprítódó anyag olyan fizikai és mechanikai tulaj-
donságaitól, mint például a kristályszerkezet, viszkozitás,

nyomó- vagy hajlítószilárdság. Ugyanakkor ezek az áram-
lási és deformációs sebességviszonyok alapvetõen függ-
nek a görgõk geometriai méretétõl (R

1
) és technológiai

paramétereitõl (ω
1
 és t

0
), valamint az egyszerre feladott

anyagok mennyiségétõl („T” területi magasságától), il-
letve a résben elfoglalt geometriai helyzetétõl.

A 6. ábra azt szemlélteti, milyen áramlási, keveredési
viszonyok alakulnak ki a görgõjáratokon (kollereken)
aprított anyagokban a görgõk alatti résben elfoglalt pil-
lanatnyi helyzetüktõl függõen. Az ábra jól szemlélteti
azt a technológiailag rendkívül fontos és jelentõs keve-
rõ- és homogenizáló hatást, aminek minden anyag ki van
téve a görgõjáratokon történõ aprítás során.

A (29) összefüggés alapján készített 6. ábra választ ad arra
a kérdésre is, miért lehet ezeket az aprítógépeket az õrlés mel-
lett vagy helyett sok esetben keverõként (például laboratóri-
umi homokkeverõ) vagy homogenizálóberendezésként hasz-
nálni. Könnyû belátni, hogy az a keverõ- és homogenizáló
hatás még jelentõsebb, ha figyelembe vesszük, hogy a (29)
kifejezés csupán az n fordulatszámmal forgó királytengely-
tõl (7. ábra) az L

1
 szélességû görgõpalást alkotóját r

1
 távol-

ságban középen metszõ síkra igaz.

6. ábra. A (29) kifejezés alapján számított áramlási
és deformációs sebességviszonyok alakulása az aprítódó anyagban

a görgõ és a tányér közötti résen történõ átgyúrása közben

7. ábra. A görgõk palástfelülete csúszásának értelmezése
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Valójában a királytengely körüli forgás következtében
az L

1
 szélességû görgõ palástfelületének belsõ szélén a

kerületi sebesség:

30
1

1
b

b

rn
v

⋅⋅= π
, [m/s], (31)

közepén:

11
1

1 30
R

rn
v ⋅=⋅⋅= ωπ

, [m/s], (32)

külsõ szélén:

30
1

1
k

k

rn
v

⋅⋅= π
, [m/s]. (33)

Ez azt jelenti, hogy az aprítandó szemcséken

111 Rv ⋅=ω , [m/s] (34)

kerületi sebességgel átgördülõ L
1 

szélességû görgõ pa-
lástfelülete a királytengely felõli oldalon, a királytengely
által gerjesztett sebességhez képest:

60111

nL
vvv i

bb

⋅⋅=−=∆ π
, [m/s] (35)

sebességgel siet, míg a külsõ oldalán:

60111

nL
vvv i

kk

⋅⋅−=−=∆ π , [m/s] (36)

sebességgel késik. Ez egyben azt is jelenti, hogy aprítás
közben a kollerjáratok görgõi a görgõpalástok alkotóját
középen metszõ síktól távolodva mindkét irányban nö-
vekvõ mértékben csúsznak az aprítandó anyag felületén,
ezzel is elõsegítve jelentõs csúsztató- (nyíró-) feszültség
keletkezését az aprítandó anyagban.

Az L
1
 szélességû, R

1
 sugarú és ω

1
 szögsebességû görgõ

palástfelülete aprítandó anyagon történõ megcsúszásá-
nak átlagsebessége a

v
1ac 

= ,
120

1nLπ
 [m/s] (37)

összefüggés alapján számítható. Amennyiben a görgõ-
járaton az aprítást N számú azonos átmérõjû, de külön-
bözõ szélességû görgõ végzi, úgy a tetszõlegesen vá-
lasztott i-edik görgõ palástfelülete megcsúszásának
átlagsebessége:

v
iac  

= 
120

nLiπ
, [m/s], (38)

ahol: n – a királytengely fordulatszáma, [ min-1].

5. Görgõjáratokon történõ aprítás

energiaigénye

A technológiailag hasznos energiaigény az alábbi össze-
függés szerint határozható meg:

W
tech

 = W
R 
 + Wτ, [Nm], (39)

ahol:
W

R 
– az adott rugalmassági modulusú, nyomószilárd-

ságú és viszkozitású anyag aprításához szüksé-
ges nyomófeszültség elõállításához és fenntartá-
sához szükséges energiaigény, [Nm];

Wτ – ugyanezen anyagban a görgõ és a tányér közötti
résen történõ áthaladáskor ébredõ, az aprítást elõ-
segítõ csúsztatófeszültség elõállításához és fenn-
tartásához szükséges energiaigény, [Nm].

A Bingham-féle anyagok aprítása esetén könnyû be-
látni – a (15) reomechanikai anyagegyenletbõl követke-
zik –, hogy a Wτ biztosítja a szemcsés anyagok görgõjá-
ratokon történõ aprításakor megfigyelhetõ intenzív
keveredést, homogenizálódást is!

A görgõjárat mozgó egységeinek mozgatásához szük-
séges, az aprítógép konstrukciós kialakításától függõ
„hasznos” energiaigény pedig:

W
KH

 = W
gm

 + W
gc 

 + W
ka 

+ W
kt
, [Nm] (40)

összefüggés alapján határozható meg, ahol:
W

gm
 – a görgõk mozgatásához (a gördülõ-ellenállás le-

küzdéséhez) szükséges energiaigény, [Nm];
W

gc
 – az aprított anyag és a görgõ palástfelülete között

ébredõ külsõ súrlódási együttható leküzdéséhez
szükséges energiaigény, amikor a görgõpalást az
aprítódó anyag felületén v

iac
 átlagsebességgel –

(38) kifejezés – csúszik, [Nm];
W

ka
 – a terelõkés és az aprítódó anyag felülete között

ébredõ súrlódóerõ leküzdéséhez szükséges ener-
giaigény, [Nm];

W
kt
 – a terelõkés és a tányér felülete között ébredõ

súrlódóerõ leküzdéséhez szükséges energia-
igény, [Nm].

Egy adott fizikai, mechanikai és reológiai tulajdonsá-
gú anyag aprítására akkor alkalmas egy görgõjárat (koller)
mint aprítógép, ha mindenkor fennáll a

W
KH  

> W
tech

(42)

összefüggés.
Amennyiben a (42) kifejezés által megkövetelt felté-

telek nem teljesülnek, akkor szükségessé válik a görgõk
tömegének vagy a királytengely fordulatszámának – vagy
egyidejûleg mindkettõnek – a növelése.

Mind a technológiai energiaigény (W
tech

), mind a görgõ-
járat (koller) konstrukciós kialakításától függõ hasznos ener-
giaigény (W

KH
) matematikailag levezethetõ és meghatároz-

ható. Tekintettel arra, hogy a levezetések meglehetõsen
bonyolultak és sok-sok lépésbõl állnak, ezért célszerû eze-
ket az energiaigényeket önálló tanulmányban – tudomá-
nyos cikkben – közölni.

6. Eredmények összegzése

A fentebb leírtakat összefoglalva megállapítható: az aprítási
elméletek a klasszikus mechanikai szemléletû elméletektõl
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a mechanokémiai és a technológiai szemléletû megközelí-
tésig mind a mai napig fejlõdnek; aprított anyag, illetve
aprítóberendezés specifikusan továbbfejleszthetõk. Napja-
inkban egy aprítási feladat csak úgy oldható meg hatéko-
nyan, ha egyaránt figyelembe vesszük az aprítódó anyag-
ban aprítás közben lejátszódó fizikai, kémiai, morfológiai,
mechanikai és reológiai változásokat, valamint a kiválasz-
tott aprítógép által biztosított technológiai lehetõségeket.

A Kerámia- és Szilikátmérnöki Tanszéken (Miskolci Egye-
tem) rendelkezésre álló laboratóriumi kollerjáraton a beren-
dezés technológiai adottságainak kihasználásával sikerült
mechanokémiai jelenségek tanulmányozására alkalmas fi-
nomságú, szemcseméretû mészkõlisztet elõállítani. Egyben
igazoltuk, hogy a mechanokémiai szempontból oly fontos
aggregáció és agglomeráció kezdetének meghatározására –
az ehhez tartozó anyagspecifikus szemcseméret és õrlésidõ
megállapítására – az egyébként durvaaprításra szolgáló gör-
gõjáratok is alkalmasak. Sõt, a (13) és (14) kifejezések sze-
rinti komplex vizsgálatok is elvégezhetõek görgõjáratok
(kollerek) segítségével.

Az olyan Bingham-féle reológiai anyagegyenletekkel
jellemezhetõ anyagok, mint a bányanedves agyagásványok
példáján sikerült matematikailag levezetni – és ezáltal
egzakt módon meghatározni – a kollerjáratok görgõi alatt
a görgõ és a tányér közötti résen átgyúródó, aprózódó anyag-
ban kialakuló áramlási és deformációs sebességviszonyo-
kat leíró (29) egyenletet. A (29) kifejezés jól tükrözi, hogy
a görgõk alatti résben aprítódó anyagban az egymás mel-
lett elhelyezkedõ rétegek sebességkülönbsége miatt mi-
lyen intenzív – technológiailag egyébként nagyon hasz-
nos – keveredés és homogenizáció játszódik le.

Hasonlóan teljesen új megközelítésben sikerült megfo-
galmazni a görgõjáratokon (kollereken) történõ aprítás tech-
nológiailag szükséges (hasznos) energiaigényét is a (39)
összefüggésben. Azonban az adott rugalmassági modulu-
sú, nyomószilárdságú és viszkozitású anyag görgõjáraton
történõ aprításához szükséges nyomófeszültség és csúsz-
tatófeszültség elõállításához szükséges W

R 
 és Wτττττ ener-

giaigény matematikai levezetése meglehetõsen bonyolult
és sok-sok lépésbõl áll, ezért célszerû azt a késõbbiekben
önálló publikáció formájában megjelentetni.
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