http://dx.doi.org/10.14382/epitoanyag-jsbcm.2005.1

SZILIKÁTTUDOMÁNY
Golyósmalmok fõ méret- és üzemjellemzõinek meghatározása
számítógéppel
Csõke Barnabás
Miskolci Egyetem Eljárástechnikai Tanszék
1. Bevezetés
A nyersanyagok gazdaságos elõkészítésére-feldolgozására az õrlés igen jelentõs befolyást gyakorol, ezért az
õrlési folyamat kialakításának, a malmok méretezésének
kitüntetett szerepe van. A golyósmalmok tervezésére a
szakirodalom általában a Bond-eljárást, illetve Rowland
és Kjos összefüggéseit ajánlja. Az összefüggések függvénykapcsolatokat adnak meg [1, 2]: az anyag õrölhetõsége és a feladási szemcseeloszlás, valamint a kívánt õrlési finomságra való õrlés fajlagos munkaszükséglete
(Bond-modell); a kapacitás (feladott anyag tömegárama)
és a szükséges összes õrlési munka (a modellmalomtól
való eltérõ feltételek miatt a Bond-féle munkaindex-korrekciók figyelembevétele); valamint a golyósmalom energiája (golyók munkavégzõ képessége), illetve a hajtómotor villamos teljesítménye és a malom méretjellemzõi
között.

2. Az õrölhetõség meghatározása, az õrlés
munkaszükséglete
Bond szerint [1, 2, 3] az üzemi õrlés fajlagos munkaszükséglete (WB):
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X80 a feladás, x80 az õrlemény 80%-os szemcsemérete,
µm;
Wi a Bond-munkaindex, amely a végtelen szemnagyságról 100 µm-re való õrlés fajlagos munkaszükséglete, kW.h/t.
Bond a Wi anyagjellemzõ meghatározására mérési módszert dolgozott ki, az alapul választott õrlési modellt az
1. ábra szemlélteti. Laboratóriumban modellezte, 2,44 x
2,44 m belsõ méretû malommal végzett üzemi, zárt körfolyamatú nedvesõrlést; a kész finom termék aránya a visszajáró durva termékhez 1 : 2,5. A laboratóriumi mérés adataiból (a Bond-féle vizsgálati eljárás szerint) a munkaindex
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ahol
xmax az õrlési finomság (a laboratóriumi õrlésnél alkalmazott ellenõrzõ szita nyílásmérete rendszerint
100 µm);
X80,m a laboratóriumi malom feladásának, x80,m pedig az õrleményének a 80%-os szemnagysága, µm;
G az õrölhetõségi tényezõ (g/fordulat), az egyensúlyi állapotban a laboratóriumi malomban 1 fordulat
alatt képzõdõ < xmax szemcseméretû anyag tömege.
A laboratóriumi mérés tehát a G tényezõ meghatározására irányul. A laboratóriumi õrlési vizsgálat 305 x 305
mm méretû malomban, n = 70/min malomfordulatszámmal, 20,1 kg golyótöltettel (adott golyóméret-összetétel)
elõírt körülmények között történik. Az elmúlt idõszakban számos hazai és külföldi nyersanyag õrölhetõségi
munkaindexét meghatároztuk [4, 5, 6, 7].
Szokványos esetben az ásványfeldolgozás területén
az õrlést száraz vagy nedves (vizes) közegben végzik.
Számos esetben azonban ettõl eltérnek a körülmények.
Például a bauxitok õrlése lúgban (gyakran magasabb hõmérsékletû lúgban, lásd: diaszporos bauxitok) történik.
Szükséges volt tehát olyan tesztmódszer kialakítása,
amellyel e sajátos körülmények mellett is megbízható
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õrölhetõségi mutatót kapunk, és pontosabb malomméretezés valósítható meg.
Ennek érdekében a Hardgrove-malom átalakításával
új tesztberendezést fejlesztettünk ki, és õrölhetõségi vizsgálatokat végeztünk párhuzamosan a Bond-malommal
és az új malommal. Bizonyítottuk [5, 6, 7], hogy az új
módszer és berendezés megfelelõ, és a vizsgálat ilyen esetekben nem lehet hagyományos (száraz, normál-hõmérsékletû õrlés). Ha például lúgban fogunk õrölni, akkor az
õrölhetõséget is lúgban határozzuk meg. Ha pedig magasabb hõmérsékleten történik az üzemi õrlés, akkor az õrölhetõségi vizsgálatot is a magasabb (a várható) hõmérsékleten kell lefolytatni.
A Hardgrove-eljárást az USA-ban dolgozták ki. A vizsgálat lényege [2]: ASTM D409 típusú csapágymalomban 50 g
590–1190 µm-es szénmintát 60 fordulatig õrölnek, és ezt
követõen a szénõrleményt 74 µm-es szitán (US-szita) Retschszitagéppel 20 percig szitálják. A Hardgrove-index:

H = 13 + 6,93 mH,

ahol
X80 a feladás, x80 az õrlemény 80%-os
szemcsemérete, µm;
Wi,korr a korrigált Bond-munkaindex.
k1 … k6 korrekciós tényezõk
k1 szárazõrlés faktora;
k1 = 1,3;
k2 nyitott körfolyam faktora;
értéke az õrlési finomságtól függ (lásd a táblázatot):
< 100 mm-es rész*
tömegaránya az õrleményben, %
50
60
70
80
90
92
95
98

(3)

ahol
H a Hardgrove-index;
mH a 74 µm-nél kisebb szemcsék tömege g-ban.
A Hardgrove-indexbõl empirikus formulával a Bondindex megbecsülhetõ [Hease, M., 2]. A méréseink szerint
Hease képleténél általánosabb (pontosabb) eredményt ad
az alábbi összefüggés:
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468
.
H 0.82

*

k3 átmérõfaktor;
ha D ≠ 2,44 m, akkor:
0,2

 2,44 
 ;
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 D 

(4)

(8)

k4 durvafeladás faktora;
ha

X80 > Xopt = 4000
akkor:

3.1.Valódi fajlagos munkaszükséglet
A modellfeltételektõl való eltérés esetében a laboratóriumban mért Wi munkaindex értékét az új feltételeknek
megfelelõen korrigálni kell:

Wi,korr = k • Wi.

(5)

A k tényezõ tehát az elõzõ fejezetben ismertetett Bondeljárástól eltérõ körülmények figyelembevételére szolgál, azaz:

k = k1 k2 k3 k4 k5 k6,


,
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ahol
Xopt az optimális feladás 80%-os szemnagysága;
r = X80/x80 aprítási fok;
k5 finomõrlési faktor;
ha az õrlemény 80%-os szemnagysága x80 < 75 µm,
akkor:

k5 =

k1... k6 az alábbi, Bond által kidolgozott korrekciós
tényezõk.
Ezek figyelembevételével:

13
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ahol
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1,035
0,05
1,10
1,20
1,40
1,46
1,57
1,70

Pontosabban a mindenkori határszemcse-méretnél kisebb szemek.
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k6 kis aprítási fok faktora;
ha r < 6, akkor:

k6 = 1 +

0,13
.
X80 / x80 - 1,35

(11)
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3.2. Az õrlés munka-, ill. teljesítményszükséglete
A fenti módon meghatározott Bond-munkaindex felhasználásával a vizsgált anyagból Q mennyiségû és x80 finomságú õrlemény elõállításának munka-, ill. teljesítményszükséglete (Põrlemény):

Põrlemény = WB,korr Q,

kW

(12)

ahol
Q a körfolyamatba táplált friss feladás tömegárama,
t/h; amely megegyezik a körfolyamatból távozó kész
õrlemény (szilárd anyag) tömegáramával.

1. táblázat
Malom kialakítása (L/D), valamint a maximális
õrlõgolyóméret az õrlési mód, a feladás
és az õrlési finomság függvényében
Feladás
Ajánlott max.
szemcseL/D hányados õrlõgolyómérete, mm
méret, mm
nedves
5 ... 10
1 ... 1,25
60 … 90
nedves
0,9 ... 4
1,25 ... 1,75
40 … 50
száraz
finom feladás
1,5 ... 2,5
20… 30
vagy nedves zárt körfolyamatban
száraz
finom feladás nyi2,0 ... 3,0
20 … 50
vagy nedves tott körfolyamatban
száraz
5 ... 10
1,3 ... 2,0
60 … 90
száraz
0,9 ... 4
1,5 ... 2,0
40 … 50
Õrlés módja

3.3. A golyósmalom-hajtás villamosteljesítmény-szükséglete (Pm, kW)

0,1 

Pm = 7,33 e ϕ ρ g (1 - 0,937ϕ) 1 - 9-10 e  L D2,3 . (13)
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A malmok méretét (D, L) az anyag által igényelt munka (Põrlemény teljesítmény) és a gép munkavégzõ képességének (Pm teljesítõképességének) egyenlõségébõl határozhatjuk meg, azaz:

Põrlemény = Pm

(14)

A fenti összefüggésekben:
D a malom átmérõje, m;
R a malom sugara, m;
L a malom hossza, m;
ρg a golyók sûrûsége, t/m3;
ϕ az õrlõtestek töltési (laza) foka;
e = n/nkrit, a malom-fordulatszám viszonya
a kritikus fordulatszámhoz,
amelyben nkrit = 30 (R)-0,5;
X80 és x80 a feladás és az õrlemény 80%-os
szemcsemérete, µm;
Wi a Bond-munkaindex (mért!), kW.h/t;
K a korrekciós tényezõ.
3.4. Egyéb tényezõk
A malmok e relatív fordulatszáma (az e a malomfordulatszám viszonya a kritikus fordulatszámhoz) a malommérettõl függ:
Malomátmérõ, m 0,91–1,83 1,83–2,74 2,74–3,66 3,66–4,57 4,57–5,49
80–78
78–75
75–72
72–69
69–66
E = 100 n/nkrit

A fentieken túlmenõen a golyósmalmok méretviszonyait az õrlés módja (száraz vagy nedves, nyitott vagy
zárt körfolyam) is erõteljesen befolyásolja.
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4. A számítógépi program
A számítógépi program quick basic-ben készült el, és rendkívül egyszerûen kezelhetõ. A bejelentkezés után space
billentyûvel (space-bar) léphetünk be a kezdõ táblázatba. A kezdõ táblázat bármely alapadata kicserélhetõ oly
módon, hogy a le (↓) és a fel (↑) billentyûvel a kérdéses
sorra lépünk, majd enter gombbal töröljük a meglévõ
adatot, és beírjuk az új adatot, amit a gép az enter ismételt megnyomásával fogad el. Ezt követõen a program a
teljes számítást (az új feltételekkel) elvégzi, és a táblázat
adatait a számítások eredményének megfelelõen átírja.
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