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1. Wprowadzenie 

Zaspokojenie popytu przemysłowego na materiały bardzo drobne stało się źródłem dy-
namicznego rozwoju technologii powietrzno-strumieniowych. Spośród znanych konstrukcji 
młynów powietrzno-strumieniowych można wyróżnić cztery zasadnicze grupy: młyny stru-
mieniowo-tarczowe, młyny strumieniowo-wirowe, młyny przeciwstrumieniowe i młyny stru-
mieniowo-fluidyzacyjne. W młynach strumieniowo-tarczowych mieszanka dwufazowa (po-
wietrze i materiał nadawy) zostaje gwałtownie przyspieszona i skierowana na umieszczoną 
w komorze mielenia tarczę odbojową. W zależności od sposobu zamocowania i liczby za-
stosowanych tarcz odbojowych rozróżnia się konstrukcje: 

— młyn typu „TARGET” ⎯ z nieruchomą tarczą odbojową umieszczoną w centralnej 
części komory mielenia; 

— młyn typu „MULTI-TARGET” ⎯ z ruchomymi tarczami odbojowymi, wykonanymi 
w odpowiedni sposób na obwodzie łopatek wirnika. 

Najbardziej rozpowszechnioną konstrukcją jest młyn typu „TARGET” (rys. 1), w którym 
strumień mieszaniny dwufazowej uderza w pojedynczą tarczę. Konstrukcją bardziej zaawan-
sowaną jest młyn typu „MULTI-TARGET” (rys. 2), w którym strumień materiału nadawy 
(M) transportowany przez powietrze (P) trafia na wirujące tarcze, skąd po rozdrobnieniu 
produkt wraz z powietrzem (Pr + P) zostaje odprowadzony do układu klasyfikacji [5]. 

Zagadnienia związane z pozyskiwaniem drobnych produktów procesu rozdrabniania 
w młynach strumieniowo-powietrznych są przedmiotem wielu analiz teoretycznych i badań 
doświadczalnych [1, 2, 4, 6, 9]. 
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Rys. 1. Konstrukcja młyna strumieniowo-tarczowego 
typu „TARGET” z nieruchomą tarczą odbojową 

 

Rys. 2. Konstrukcja młyna strumieniowo-tarczowego 
typu „MULTI-TARGET” z wirującymi tarczami odbojowymi 

2. Badania eksperymentalne 

2.1. Opis stanowiska badawczego 

Badania przeprowadzono na stanowisku, którego schemat ideowy przedstawiono na 
rysunku 3 [2]. W sprężarce tłokowej (1), o wydajności V&  = 66 m3/h i maksymalnym nad-
ciśnieniu p = 1000 kPa, sprężano powietrze atmosferyczne, którego temperaturę i ciśnienie 
mierzono odpowiednio za pomocą termometru (7) i manometru (8). Strumień powietrza 
głównego pm′&  ze sprężarki podawano przez zawór redukcyjny do zbieżnej dyszy Bende-
manna (9) młyna strumieniowo-tarczowego (3), wspartego na konstrukcji nośnej (14). 
W dyszy powietrze rozprężało się do ciśnienia około 100 kPa, co umożliwiało osiągnięcie 
w przekroju wylotowym dyszy prędkości powietrza porównywalnej z prędkością dźwięku. 
Powstałe w komorze podchwytującej (10) podciśnienie umożliwiało bezpośrednie zassanie 
dodatkowego strumienia powietrza ,pm′′&  które przepływając przez ssawę (2), zapewniało trans-
port strumienia ziaren substancji stałej sm& ze zbiornika zsypowego (15). Mierzony za pomo-
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cą rotametru (6) strumień dodatkowego powietrza pm′′& łączył się w komorze podchwytującej 
ze strumieniem powietrza głównego ,pm′& dając w rezultacie strumień powietrza robocze-
go .pm& Powstała w komorze podchwytującej dwufazowa mieszanina przepływała następnie 
przez rurę rozpędową (11) i zderzała się z metalową tarczą odbojową (13), umieszczoną 
w centralnej części komory rozdrabniania (12) młyna. Konstrukcję układu mieszania po-
wietrza i substancji stałej przedstawiono na rysunku 4.  

 
Rys. 3. Schemat ideowy stanowiska badawczego 

 
Rys. 4. Konstrukcja układu mieszania powietrza i substancji stałej 

Charakterystyczne dane prezentowanego układu wynosiły odpowiednio: średnica dy-
szy d = 2,4 mm, średnica rury rozpędowej D = 10 mm, długość rury rozpędowej l = 100 mm, 
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średnica komory rozdrabniania Dk = 120 mm, odległość od wylotu z rury rozpędowej do 
tarczy lk = 24 mm [2]. W przekroju wylotowym rury rozpędowej, dzięki wzajemnemu od-
działywaniu strumieni obu czynników, następowało wyrównanie prędkości przepływu po-
wietrza roboczego i substancji stałej. Rozpędzony do odpowiedniej prędkości materiał ziar-
nisty posiadał dużą energię kinetyczną, która gwarantowała po zderzeniu z nieruchomą tar-
czą jego skuteczne rozdrobnienie. Strumień dwufazowej mieszaniny: rozprężone powietrze 
robocze i rozdrobniona polidyspersyjna substancja ( ),p srm m+& & kierowano następnie do cy-
klonu (4), gdzie wydzielano strumień drobnoziarnistej substancji ,dm& a pozostałą mieszankę 
powietrza zawierającą najdrobniejsze ziarna zasysano przez urządzenie wyciągowe (5) o wy-
dajnościV& = 510 m3/h. Strumień czystego powietrza pm& odprowadzono do atmosfery, nato-
miast strumień bardzo drobnych ziaren bdm& gromadzono w filtrze urządzenia wyciągowego. 

2.2. Metodyka badań 

Badanym materiałem były próbki wąskich klas ziarnowych piasku kwarcowego o ma-
sie początkowej ms = 2 kg, których nadawom przyporządkowano odpowiednie oznaczenia: 
N1 = (0,063÷0,25) mm, N2 = (0,1÷0,32) mm, N3 = (0,16÷0,45) mm, N4 = (0,25÷0,63) mm 
i N5 = (0,63÷1,2) mm. Uzyskano je w wyniku przesiewania za pomocą zestawu sit i wstrzą-
sarki mechanicznej. Wybór do badań piasku kwarcowego wynikał między innymi z: nie-
zmienności składu ziarnowego, gęstości rzeczywistej i usypowej w trakcie przechowywa-
nia, niewrażliwości chemicznej na wpływ otoczenia, zadawalającej podatności na rozdrab-
nianie oraz szerokiego zastosowania w wielu gałęziach przemysłu. Poszczególne klasy ziar-
nowe poddano rozdrabnianiu w młynie strumieniowo-tarczowym, zasilanym sprężonym 
powietrzem o nadciśnieniu pn = 300 kPa, 600 kPa i 900 kPa. Wstępne pomiary dokonano 
przy nadciśnieniach 900 kPa i 600 kPa, jednak ze względu na znaczne erozyjne zużycie 
tarczy dalsze pomiary przeprowadzono tylko przy nadciśnieniu 300 kPa. Po każdej próbie 
stanowisko badawcze było wyłączane i czyszczone, a następnie pobierano produkt spod 
cyklonu i z urządzenia wyciągowego dokładnie w całości ważąc, mieszając i pomniejszając 
tak, by uzyskać reprezentatywną próbkę (40 g) do oznaczeń granulometrycznych. Poszcze-
gólne nadawy i produkty kolejnych prób rozdrabniania poddano wielokrotnym analizom 
w celu wyznaczenia średnich wartości gęstości składu ziarnowego. Dokładność pomiarów 
zapewniła odpowiednia metodyka doboru reprezentatywnej próbki oraz wykorzystanie 
elektronicznego analizatora cząstek Infrared Particle Sizer (IPS). W trakcie badań parame-
try otoczenia wynosiły odpowiednio: ciśnienie pot = 100 kPa, temperatura tot = 20°C i wil-
gotność ϕot = 75%. 

2.3. Wyniki badań 

Na rysunkach 5−9 przedstawiono wykresy dotyczące gęstości składu ziarnowego f(x) 
nadawy i produktu kolejnych prób strumieniowego rozdrabniania. Krzywe P01, P02, P03, 
P04, ... itd. reprezentują wyniki składu ziarnowego poszczególnych prób rozdrabniania.  
W celu zapewnienia przejrzystości prezentowanych wyników na wykresach przedstawiono 
tylko wybrane składy ziarnowe zrealizowanych prób rozdrabniania. 
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Rys. 5. Skład ziarnowy produktu rozdrabniania nadawy N1 dla nadciśnienia powietrza 300 kPa 

 

Rys. 6. Skład ziarnowy produktu rozdrabniania nadawy N2 dla nadciśnienia powietrza 300 kPa 
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Rys. 7. Skład ziarnowy produktu rozdrabniania nadawy N3 dla nadciśnienia powietrza 300 kPa 

 

Rys. 8. Skład ziarnowy produktu rozdrabniania nadawy N4 dla nadciśnienia powietrza 300 kPa 
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Rys. 9. Skład ziarnowy produktu rozdrabniania nadawy N5 dla nadciśnienia powietrza 300 kPa 

Ponadto dla nadawy N5 ustalono wpływ wartości nadciśnienia powietrza roboczego na 
skład ziarnowy produktu rozdrabniania (rys. 10) oraz na liczbę prób rozdrabniania koniecz-
nych do uzyskania wymaganego produktu (rys. 11). Na podstawie prezentowanych wyników 
stwierdzono, że podatność substancji na rozdrabnianie w znacznej mierze zależy od ziarnis-
tości badanego materiału. Dla nadaw N3, N4 i N5 na wykresach gęstości składu ziarnowego 
produktu rozdrabniania występują dwa maksima (rys. 7−9), natomiast dla nadaw N1 i N2 
można zauważyć, że krzywe produktu zbliżone są kształtem do krzywej nadawy (rys. 5 i 6).  

Rozpatrując przebiegi poszczególnych krzywych produktu rozdrabniania dla wszyst-
kich nadaw stwierdzono charakterystyczne powstawanie ziaren głównie z przedziału o roz-
miarach (0,05÷0,15) mm. Przedział ten dla nadaw N3, N4 i N5 stanowi pierwsze maksi-
mum, natomiast dla nadaw N1 i N2 ⎯ produkty kolejnych prób rozdrabniania. Może to być 
związane z rodzajem, strukturą i uziarnieniem badanej substancji, jak również sposobem 
i parametrami procesu rozdrabniania zastosowanymi na laboratoryjnym stanowisku młyna 
strumieniowo-tarczowego. Zwiększenie wartości nadciśnienia powietrza roboczego ozna-
cza wzrost energii dostarczanej ziarnu i wywołuje intensyfikację procesu rozdrabniania. 
Zwiększa się udział ziaren drobnych i bardzo drobnych otrzymanych po kolejnych próbach 
rozdrabniania (rys. 10) oraz zmniejsza się liczba prób rozdrabniania koniecznych do prze-
prowadzenia w celu uzyskania tego samego produktu (rys. 11). Przykładowo dla nadawy 
N5 otrzymano wymagany produkt przeprowadzając 5 prób rozdrabniania dla nadciśnienia 
powietrza roboczego 900 kPa, 7 prób ⎯ dla 600 kPa i aż 19 prób ⎯ dla 300 kPa. 
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Rys. 10. Wpływ wartości nadciśnienia powietrza na produkt rozdrabniania nadawy N5 

 

Rys. 11. Wpływ wartości nadciśnienia powietrza na liczbę prób rozdrabniania nadawy N5 
koniecznych do uzyskania wymaganego produktu 
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3. Mechanizm rozdrabniania ziaren piasku kwarcowego 
w młynie strumieniowo-tarczowym 

W oparciu o analizę wyników badań podjęto próbę wyjaśnienia mechanizmu swobod-
nego rozdrabniania strumieniowego ziaren piasku kwarcowego podczas zderzeń z nierucho-
mą tarczą. Głównymi trudnościami opisu mechanizmu rozdrabniania jest przede wszyst-
kim: złożoność procesu spowodowana wzajemnym oddziaływaniem ziaren podczas trans-
portu i zderzeń na tarczy i w jej pobliżu oraz brak możliwości wykonania bardzo dokładnej 
wizualizacji procesu rozdrabniania na stanowisku laboratoryjnym [2,3,6−8,10]. Dlatego też 
koniecznym jest uproszczenie opisu procesu i przyjęcie założenia, że ziarna substancji ule-
gają rozdrobnieniu tylko w komorze młyna w wyniku zderzenia z nieruchomą tarczą 
i zderzeń z napływającymi nowymi ziarnami, natomiast podczas transportu pneumatycznego 
do i z komory nie zmieniają rozmiaru. Podczas transportu, ziarna narażone są jednak na 
wystąpienie naprężeń, generujących tworzenie się na ich powierzchniach mikropęknięć, 
których dalszy rozwój spowodowany jest głównie procesem rozdrabniania. Pękanie ziaren 
ma miejsce, gdy całkowita siła działająca na ziarno przewyższa pewną wartość krytyczną, 
powodując rozkruszenie ziarna na mniejsze fragmenty. W miarę zmniejszania się rozmia-
rów ziaren maleje liczba miejsc, w których mogą pojawić się niewielkie szczeliny. Oznacza 
to wzrost wytrzymałości ziaren i jednostkowej energii niezbędnej do ich rozdrobnienia. 
Pęknięcia występują tylko do momentu uzyskania granicznego rozmiaru ziarna (charaktery-
zującego podatność materiału na rozdrabnianie), którego wyznaczenie nie jest jednak za-
daniem prostym. Podstawowa trudność tkwi w bardzo dokładnym zarówno pobraniu repre-
zentatywnych próbek, jak i precyzyjnym wykonaniu analiz granulometrycznych produktu 
superdrobnego przemiału strumieniowego. Ścieranie ziarna występuje natomiast przy mniej-
szej sile, dla której wartość krytyczna osiągana jest jedynie lokalnie na krawędziach ziarna. 
Dzięki temu ziarno nadawy, zachowując nadal swój wejściowy kształt, podlega powolnej 
utracie masy, przy równoczesnym wzroście liczby ziaren o wiele mniejszych od niego.  

Rozdrabnianie ziaren piasku kwarcowego w młynie strumieniowo-tarczowym zacho-
dzi w wyniku stopniowej redukcji największych rozmiarów ziaren nadawy, głównie na skutek 
udarowych zderzeń z tarczą i odrywania od nich niewielkich fragmentów. Ciągły napływ 
strumienia nowych ziaren uderzających o tarczę powoduje wzrost liczby wzajemnych zde-
rzeń między ziarnami nadawy a powstałymi ziarnami produktu. Niewątpliwie wpływa to na 
proces powierzchniowego ścierania ziaren, czego dowodem jest przyrost udziału masowe-
go najdrobniejszych ziaren w produkcie.  

Reasumując można stwierdzić, że dla przyjętych parametrów procesu duże ziarna na-
dawy piasku kwarcowego rozpadają się głównie w wyniku udarowego pękania w początko-
wych etapach przeróbki, natomiast mniejsze ziarna nadawy zmniejszają rozmiary w wyniku 
ścierania, gdyż posiadając mniej nierówności i pęknięć powierzchniowych są trudniejsze do 
rozbicia niż ziarna większe. 
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4. Wnioski 

Przeprowadzone badania pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków: 

— dla grubszych klas ziarnowych występują na wykresach gęstości składu ziarnowego pro-
duktu rozdrabniania dwa maksima co jest spowodowane niejednorodnością materiału; 
dla drobniejszych klas ziarnowych, krzywe rozkładu ziarnowego produktu zbliżone są 
kształtem do krzywej nadawy, co świadczy o równomiernym rozdrobnieniu materiału; 

— zwiększenie wartości nadciśnienia powietrza roboczego dostarczonego do młyna po-
woduje intensyfikację procesu rozdrabniania; zmniejsza się liczba prób koniecznych 
do uzyskania tego samego produktu oraz zwiększa się udział masowy ziaren drobnych 
i bardzo drobnych w produkcie po kolejnych próbach; 

— dla przyjętych parametrów procesu rozdrabnianie ziaren piasku kwarcowego w młynie 
strumieniowo-tarczowym zachodzi w wyniku udarowego pękania i powierzchniowego 
ścierania ziaren, o czym świadczy stopniowa redukcja rozmiarów największych ziaren 
nadawy i przyrost udziału masowego najdrobniejszych ziaren w produkcie. 
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