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Jelölések listája 

 

Latin szimbólumok 

nopt – golyósmalom optimális fordulatszáma [1/min] 

D – golyósmalom átmérője [m] 

EU – energia-hasznosulás [m
2
/kJ] 

S –fajlagos felület [m
2
/kg] 

S0 – feladás fajlagos felülete [m
2
/kg] 

Wf – fajlagos őrlési munka [kJ/kg] 

dn – szabadon mozgó tömeghányad [%] 

mf- áthulló frakció tömege [g] 

ma- feladás tömege [g] 

dGM – őrlőtest átmérő [m] 

SEGM – őrlőtestek igénybevételi energiája [Nm] 

SIGM – őrlőtestek igénybevételi intenzitása [Nm] 

SIP - szemcséket érő igénybevételi intenzitás [Nm] 

SN –igénybevételek száma [–] 

SNrel – igénybevételek relatív száma [-] 

SNF – igénybevételek száma kristályos anyagok őrlése esetén [-] 

vt – rotor kerületi sebesség [m/s] 

t –őrlési, tartózkodási idő [min] 

Dkriszt – krisztallit méret [A] 

C3S –Alit fázis (3 CaO • SiO2) 

β-C2S–β Belit fázis (2 CaO • SiO2) 

C3A – Celit fázis (3 CaO • Al2O3) 

C4AF – Ferrit fázis (4 CaO • Al2O3 • Fe2O3) 

K – krisztallit alak-tényező, 

A - szétesési arány [%]. 

cV - szuszpenzió térfogati koncentrációja [%] 

cga – őrlést segítő anyag adagolása [m/m%] 

Em - tömeg alapú fajlagos energia [J/kg] 

EV - térfogat alapú fajlagos energia [J/m
3
] 

ElGM - őrlőtest rugalmassági modulusa [Pa] 

ElP - termék szemcsék rugalmassági modulusa [Pa] 

NC - őrlőtestek ütközési száma [db] 

NP - feladás szemcséinek száma a malomban [db] 

n - rotor egységi idő alatt megtett fordulatainak száma [1/min] 

PS - részecske befogásának és törésének valószínűsége [–] 

ΔSm - keletkezett fajlagos felület [m
2
/kg]. 

VGC - malom hasznos térfogat [m
3
] 

VP,tot - termék teljes szilárdanyag tartalma [m
3
] 

x50 - termék térfogat szerinti mediánja [m] 

f – felületi szilárdság [kPa] 
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FF – folyási függvény [-] 

c – kohézió [Pa] 

 

 

Görög szimbólumok 

ε – őrlőtestek halmaz porozitása [–] 

ρGM – őrlőtestek sűrűsége [kg/m
3
] 

φGM - őrlőtest töltési fok [–] 

φm – anyag töltési fok [-] 

λ – az alkalmazott röntgensugár hullámhossza [1.541838 Å ], 

β – tiszta röntgen-elhajlás szöge [radián], 

θ - a beeső vagy visszavert röntgensugár szöge [°] 

σ1 – fő tömörítő feszültség [kPa]  

ξa – őrlőtest felületén betapadt anyagréteg vastagsága [m] 
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1. BEVEZETÉS 

A finom (<50 µm), ultrafinom (<5 μm) és nano őrlés (<500 nm) iránt az elmúlt 

évtizedekben egyre növekvő igényt mutat az ipar, különösen a gyógyszeripar, 

élelmiszeripar, vegyipar, festékipar és a kerámiaipar. Az ilyen nagy finomságú őrlemények 

előállításának egyik kiemelt gondja a nagy fajlagos őrlési energiaszükséglet. Már ma is a 

világ villamos-energia felhasználásának körülbelül 3-5%-a fordítódik törésre, őrlésre. A 

finom- ultrafinom őrlés fajlagos őrlési energiaigénye exponenciálisan nő az őrlési 

finomsággal. Mindezek szükségessé teszik az őrlési folyamatok fejlesztését finom-, 

ultrafinom és nanoőrlemények előállítására. E kutató-fejlesztő munka alapvetően három 

területre irányulhat, (1) őrléstechnikai kutatások a berendezések fejlesztésére, 

működésének optimalizálására; (2) az őrléskor a szemcsehalmazban valamint (3) magában 

a szemcsében lejátszódó folyamatok megismerése, az anyagtulajdonságok és az őrlés 

eredménye közötti összefüggések feltárására.  

Az őrlési finomság csökkenésével a hagyományos golyósmalmot a keverőmalom 

váltotta fel, ami lehetővé tette az energiaközlés intenzitásának drasztikus (kívánt) növelését 

az őrlőtestek méretének szükséges csökkentése mellett. Az ultrafinom és nano-őrlés során 

a nagyságrendekkel növekedő fajlagos felületen nagyságrendekkel növekvő szabad felületi 

energia jelenik meg, ami a szemcsék egymással való aggregációjára, agglomerációjára 

vezet. Ehhez társul a szemcséknek az őrlőtestekhez és a malom falhoz való tapadása. E 

folyamatok megakadályozása a nedves őrléskor sikeresen megvalósítható. A száraz őrlés 

esetében azonban a megoldás keresésének fázisában vagyunk. 

Őrléstechnikai szempontból az anyag tulajdonságait két fő csoportba sorolhatjuk, 

(1) az anyag diszperzitás állapotának jellemzői, mint a szemcseméret, fajlagos felület, 

szemcsealak, morfológia, és a határfelületi tulajdonságok valamint (2) az anyag strukturális 

sajátságai, mint a kristályszerkezet, amorfitás, szövetszerkezet, szemcsén belüli 

inhomogenitás, rétegzettség. Az őrlés általános célja a szemcseméret csökkentése vagy a 

fajlagos felület növelése, ugyanakkor őrléssel nem csak ezen paraméterek változtathatóak, 

hanem az anyag diszperzitásbeli tulajdonsága, mint a szemcsealak és az anyag strukturális 

sajátságai is.  

Azt is látnunk kell, hogy egy szemcsehalmaz őrlése nem öncélú, hanem valamilyen 

felhasználás céljait szolgálja. A felhasználás célját az alkalmazástechnikai jellemzők 

foglalják össze. Kérdés tehát a gyakorlatban, hogy a szemcsehalmaz diszperzitás és 

strukturális tulajdonságainak változása milyen összefüggésben áll az alkalmazástechnikai 

jellemzőkkel. Ez utóbbi kérdés részletes vizsgálata az értekezés kereteit meghaladja, de a 

célkitűzései és eredményei adnak tudományos alapot a diszperzitás és strukturális 

tulajdonságok tudatosabb szabályozásához, amelyen keresztül vezet az út az 

alkalmazástechnikai jellemzők tudatos szabályozásához is.  

A fentiekkel összefüggésben a kutatómunka céljává a száraz keverőmalmi őrlés 

fejlesztése, az őrlési paraméterek és az őrlemény diszperzitás állapota illetve strukturális 

sajátosságai közötti kapcsolat vizsgálata vált, ezzel megteremtve az anyagtulajdonságok 

tervszerű, tudatos szabályozásának lehetőségét keverőmalmi száraz őrlés során. 
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2. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 

2.1. A finomőrlés mechanizmusa és a részecske-kölcsönhatás 

A finomőrlés mechanizmusának mélyebb megértéséhez az őrlés során lejátszódó 

alapjelenségek megismerése szükséges. A finomőrlés hatékonyságának csökkenése 

elsősorban az őrlemény részecskéinek tapadásban megnyilvánuló kölcsönhatásával 

magyarázható. Az finomőrlés hatékonyságának növeléséhez a szemcsék közötti kohéziós 

erőket kell csökkenteni és az összetapadást megakadályozni. Mindehhez részletesen kell 

foglalkozni a fentebbi folyamatok mechanizmusával.  

A törés, ill. őrlés a részecskeméret csökkenése mellett a szilárd anyagban szerkezeti 

változásokat is előidéz. Az anyagszerkezeti változásokat tulajdonképpen három jelenség 

váltja ki: a szilárd test széttörése, illetve a kémiai kötések felszakadása, a törést okozta 

plasztikus deformáció és felmelegedés, valamint a mechanikai és hőhatások következtében 

a kristályrácsban bekövetkező deformáció. Mechanokémiai szempontból ezeket, a 

folyamatokat Juhász és Opoczky (2003) szerint két fő csoportba sorolhatjuk. Az elsődleges 

mechanokémiai folyamatok a rendszer szabadenergiájának növekedését hozzák létre, és az 

őrlemény reakcióképességét, aktivitását növelik. A másodlagos mechanokémiai 

folyamatok a rendszer szabadenergiájának csökkenését, ill. a kötési energia növekedését, 

azaz az aktivitás csökkenését idézik elő. Egy tipikus másodlagos folyamat az őrlemény 

részecskéinek kölcsönhatása, az agglomerálódás, mely nemcsak az őrlemény 

durvulásához, hanem aktivitásának, reakcióképességének csökkenéséhez is vezet. Ha az 

őrlési idő függvényében vizsgáljuk az őrlemény finomságát, a következő megállapításokat 

tehetjük (2.1.1. ábra). Az őrlés megindulásakor az anyag jelentősen finomodik, az őrléshez 

szükséges munka (adott esetben őrlési idő) megközelítőleg arányos a létrejött új felülettel, 

azaz a képződő őrlemény diszperzitásfokával. Ezen a szakaszon, amelyet Rittinger- 

szakasznak nevezünk, a részecske-kölcsönhatás elhanyagolhatóan kicsi (2.1.1. ábra a 

szakasz). Az őrlés előrehaladtával, az őrlemény diszperzitásfokának növekedésével 

csökken az anyag hibahely sűrűsége és nő a törési szilárdság. Ezzel párhuzamosan 

megkezdődik a részecskéknek az őrlőtestekre és a malom falára, valamint egymáshoz való 

tapadása. A diszperzitásfok görbéjének laposodása arra mutat, hogy az őrléshez szükséges 

munka és a létrejött új felület közötti arányosság megszűnt, de a diszperzitásfok 

növekedése ennek ellenére még mindig jelentős (2.1.1. ábra b szakasz). Hosszabb ideig 

tartó őrlés után a finomság növekedése minimumra csökken, majd teljesen megszűnik, sőt 

a diszperzitásfok csökkenése, azaz az őrlemény durvulása következik be (2.1.1. ábra c 

szakasz). A rideg anyagok főként ebben a szakaszban kristályszerkezeti illetve 

mechanokémiai változásokat is szenvednek. A b szakaszt az aggregálódás, a c szakaszt az 

agglomerálódás szakaszának nevezzük, mivel a megjelölt szakaszon a részecske-

kölcsönhatás folyamatai nemcsak mennyiségileg, hanem minőségileg is különböznek 

egymástól. Definíció szerint az aggregálódásnak a részecskék, van der Waals-féle adhéziós 

erők (elsősorban a London-féle diszperziós erők) hatására történő gyenge összetapadását 

nevezzük. 
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2.1.1. ábra A diszperzitásfok változása az őrlési idővel (Juhász és Opoczky, 2003) 

 

Tarján G. (1978) szerint az agglomerálódás maga főleg elektrosztatikus és van der Waals 

kohéziós erők következtében jön létre. Az őrlőgépekben a szemcsék érintkező pontjaiban 

igen nagy nyomások léphetnek fel, ahol elektronátadással elektromos kettősréteg 

kialakulására és az apró szemcsék tömegének akár 10
6
-szorosát elérő van der Waals-erők 

fellépésére van lehetőség. Lágyabb anyagok agglomerálódásánál a zsugorodás is szerephez 

juthat: a törési homlok magas hőmérsékletén a molekulák vagy atomok erős termikus 

rezgése azok kölcsönös diffúzióját okozza az érintkező pontokban. Az agglomerálódással 

rokon jelenség az őrlőtesteken és az őrlőgép egyes részein – bizonyos idő után – 

tapadékok, nagy csomók képződése. Először a legfinomabb szemcsék tapadnak – pl. 

súrlódási töltések okozta elektrosztatikus vonzás következtében – vékony rétegben az 

őrlőgép falára vagy az őrlőtestekre, s e primer réteg ad lehetőséget a durvább szemcsék van 

der Waals erőkkel való megtapadására. Megakadályozása pl. a finom szemcséknek az 

őrlőtérből idejében való eltávolításával vagy nedves őrlés alkalmazásával történhet. Juhász 

és Opoczky (2003) szerint az agglomerálódás a részecskék igen tömör, „irreverzibilis” 

összetapadása (összekristályosodás, összehegedés, mechanokémiai reakciók), melyben 

kémiai kötések is szerepet játszanak. Az agglomerálódás egyértelműen akkor mutatható ki, 

amikor a finomőrlés hatására az őrleményben kristályszerkezeti, illetve mechanokémiai 

változások is végbemennek. Agglomerátumok keletkezhetnek a részecskék 

összekristályosodása, összehegedése folytán, közvetlenül az érintkező felületelemekből 

kiindulva, vagy pedig a részecskék felületén megjelenő „olvadékhidakon” keresztül. Az 

ütő-dörzsölő hatással működő őrlőberendezésekben az agglomerátumok képződéséhez 

kedvező feltételek vannak, mert az őrlőtestek az összetapadt szemcsék érintkező felületén 

bekövetkező diffúziót, az „olvadékhidak” keletkezését elősegítik.  

Tarján G. (1978) szerint kemény és rideg anyagokban a nagy törési sebesség a 

kristályrácsban rövid ideig tartó erős rezgéseket ébreszt, amelynek a „befagyása” a 

rácselemek ideális helyzetüktől eltérő szabálytalan szóródását s a hibahelyek számának 

megszaporodását eredményezi. Az sem közömbös, hogy a mechanikai aktiválás okozta 

strukturális hibahely-változást milyen mechanikai hatások hozzák létre. Erősebb hatások 
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(golyósmalomban a golyó nagyságának, rezgőmalomban a golyónagyságnak és rezgés 

amplitúdójának növelése, stb.) növelik a hibahelyek számát és azok elérhető maximumát. 

Más és más őrlőgépekkel őrölve azonos finomságra az anyagot, annak fizikai-kémiai 

sajátságai többé-kevésbé eltérőek lesznek. 

2.2. A termék tervezés alapjai 

 Peukert (2004) szerint egy adott termék tulajdonságai alapvetően az anyag kémiai 

összetétele és diszperzitása révén határozható meg. A diszperzitást a szemcseméret-

eloszlás, szemcse-alak és felületi morfológia valamint a határfelületi tulajdonságok 

határozzák meg. Ezt az összefüggést Rumpf (1967) nyomán tulajdonság függvénynek 

(property function) nevezzük. A tulajdonságok szabályozását termék-tervezésnek vagy 

termék-alakításnak (product engineering, product design) nevezzük. A tulajdonság 

függvény összekapcsolja a szemcse szerkezetet (méret, alak, morfológia, felszín) a termék 

tulajdonságokkal (szerkezet-tulajdonság összefüggés). Az eljárás függvény (process 

function) (eljárás-szerkezet összefüggés) Krekel és Polke (1992) megfogalmazása szerint, 

összekapcsolja az eljárás paramétereit a termék tulajdonságaival. Az eljárás paraméterei a 

berendezések típusa (jelen esetben malmok és osztályozók), a berendezések kapcsolódási 

módja, az eljárás körülményei (működési körülmények melyekben a berendezések 

működnek, pl. hőmérséklet, nyomás, stb.) és az előállított anyag (Peukert, 2004).  

 Peukert (2004) szerint az aprítási művelet formálisan az eljárás függvénnyel írható 

le (2.2.1. ábra). Az eljárás függvény a malom és a kiegészítő berendezések (osztályozók, 

adagolók) típusától, az üzemeltetési körülményektől és a berendezések összekapcsolásának 

módjától függ. Ha csak a malomra koncentrálunk, akkor ebben az esetben az eljárás 

függvény a malom és anyag függvényre redukálódik. A malom típusa és üzemeltetési 

paraméterei meghatározzák az igénybevétel intenzitás-eloszlást és az igénybevételek 

számát. A malom és az üzemeltetési körülmények megválasztásával az igénybevétel módja 

meghatározott. Az anyag függvény leírja a malom által a szemcsékre kifejtett 

igénybevételek hatására bekövetkező szemcse-reakciókat, diszperzitás változást. Mindez a 

szemcsék termodinamikai és alkalmazási tulajdonságaitól függ. A legáltalánosabb esetben 

az anyag függvény megadja a törési hányadot és a törési függvényt az igénybevételi 

körülmények és a szemcse igénybevételi előéletének függvényében. Habár az anyag 

tulajdonságok alapvetően fontosak a törési elméleti megértéséhez, a törési kinetikához, a 

malmok kiválasztásához és optimális működtetéséhez, az anyag tulajdonságok hatásának 

megértése nagyon korlátolt. Manapság nem áll rendelkezésre olyan törési modell, aminek a 

segítségével az őrlési körülmények meghatározhatóak lennének az anyag tulajdonságainak 

függvényében.  
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2.2.1. ábra Eljárás-, malom- és anyag-függvény (Peukert, 2004) 

 

A malom és anyagfüggvény kapcsolatának vizsgálatához Peukert (2004) az aprítási eljárást 

négy különböző szintre bontotta le (2.2.2. ábra). Ezek a szintek, sorra: 

 a malom működési jellemzői 

 egy szemcse igénybevételének körülményei 

 a szemcsében lejátszódó törésmechanikai jelenségek 

 a töréskor lejátszódó molekuláris szintű folyamatok. 

A malom működési jellemzőit meghatározza:  

- az igénybevételi típusok eloszlása 

- az igénybevételi intenzitás eloszlása 

- az igénybevételi frekvencia eloszlása 

- transzport tulajdonságok (por folyási tulajdonsága, szuszpenzió reológiája). 

 

 
2.2.2. ábra Az aprítás technológiája és tudománya (Peukert, 2004) 

 

Az egy szemcse igénybevételi körülményeit meghatározza: 

 igénybevételek száma 

 energia bevitel 

 a szemcse mechanikai tulajdonságai 

 repedések eloszlása 

DOI: 10.14750/ME.2014.015



Őrlési eljárások kutatása, fejlesztése különlegesen finom őrlemények előállítására  

Miskolci Egyetem 11 

 szemcse szilárdsága. 

A szemcsében lejátszódó törésmechanikai jelenségeket meghatározza: 

 a feszültség eloszlás 

 a törés során egységnyi keletkező felület által elnyelt energia 

 feszültség intenzitás mutató 

 folyási határ feszültség  

 törési energia 

 

 Peukert (2004) szerint a molekuláris szintű jelenségeket alapvetően a molekulák 

erőtere határozza meg. Egy valós és előrejelző malom modellnek tartalmaznia kell a 

szemcsék igénybevételét és a szemcsék igénybevételi zónába történő szállítását. A 

szemcsék szállítása a szemcsetulajdonságok függvénye, mint pl. a por folyási tulajdonsága 

vagy a szuszpenzió reológiája. Az igénybevételi eseményeket leírhatjuk az igénybevételi 

intenzitás vagy igénybevételi frekvencia átlagos értékével vagy az eloszlásfüggvényével. 

Peukert (2004) szerint kijelölhető egy olyan átlagos szemcse, mely tükrözi az egész halmaz 

tulajdonságait. Az őrlőtest és anyag mechanikai tulajdonságai határozzák meg a 

modellszemcsének történő energiaátadást.  

2.3. Keverőmalmok működése, típusai és fejlődésük 

Eredetileg golyósmalmok, rezgőmalmok voltak használatosak a finomőrlésre és 

ultrafinom őrlésre. Azonban - mivel ezeknek a malmoknak relatíve alacsony az energia 

sűrűségük - gazdaságtalanná vált az üzemeltetésük a nagy finomságú őrlemények 

előállításánál.  

 A finom őrlés hatásfokának növelése érdekében, 1928-ban egy függőlegesen fixen 

rögzített őrlőtégelyű malmot hoztak létre, melyben a gömb őrlőtestek mozgását egy lassan 

forgó agitáló rotor segítségével érték el (Kwade, 1999).  

Az egységnyi idő alatt bekövetkező nagyon magas számú igénybevételi eseményeknek és 

a megfelelő mértékű igénybevételi intenzitásnak köszönhetően a keverőmalmok 

energiafelhasználása nagyon finom szemcsék előállításakor, azonos igénybevételi szám 

vagy igénybevétel intenzitás esetén alacsonyabb, mint a golyós vagy rezgőmalmoké. A 

keverőmalmokat egyre növekvő mértékben használják ásványok, kerámiaipari anyagok, 

festék pigmentek, vegyipari termékek, mikroorganizmusok és más anyagok finom és 

ultrafinom őrlésére. Ebben a malomban a keverőtárcsa forgásának hatására a benne lévő 

golyótöltet mozgásba jön, a golyók egymásnak illetve falnak ütköznek, ütés, ütközés, 

nyírás, dörzsölés igénybevételt kialakítva, melynek hatására végbemegy az aprítás. Az 

alacsony sebességű keverőmalmokat attritoroknak is hívják, ezek rotor kerületi sebessége 

maximum 6 m/s. A nagy sebességű keverőmalmok üzemeltetési sebessége 6-20 m/s, 

amelyekben ez által a gravitációs gyorsulás 50-szerese érhető el. A keverőmalmokat 70-85 

%-os őrlőtest töltési fokkal üzemeltetik. Manapság zárt körfolyamatú malmokat építenek 1 

l-es őrlőtégely térfogattól egészen 1 m
3
 térfogatig, amelyek meghajtó motor teljesítménye 

több mint 1 MW (Kwade, 1999).   
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2.3.1. ábra Folyamatos üzemű nedves keverőmalmok (Kwade, 1999) 

 

Kwade (1999) szerint az őrlőtér és keverő geometriája alapján három keverőmalom típus 

különböztethető meg (2.3.1. ábra): 

 tárcsás keverőmalom (a) 

 pálcás keverőmalom (b) 

 gyűrűs rés keverőmalom (c) 

 

Kwade (1999) ezt a csoportosítást folyamatos nedves üzemű berendezésekre tette, azonban 

a malmok száraz szakaszos berendezésként is üzemeltethetők (forgó rés nélkül), tehát ez a 

geometria szempontú csoportosítás általánosnak tekinthető.  

A legegyszerűbb keverőmalom kialakítás a tárcsás keverővel rendelkezik. Itt, az 

energiaátadás a keverőtárcsa és az őrlőtestek között főként súrlódással történik. A tárcsákat 

el lehet látni lyukakkal, nyílásokkal és /vagy excentrikusan lehet felhelyezni a rotorra. Az 

így kialakuló helyváltoztató erők által plusz energiaátadás valósítható meg a keverőtárcsa 

és az őrlőtestek között (Kwade, 1999.). Piechatzek és Kwade (2007) szerint a tárcsa 

kialakításánál figyelembe kell venni, hogy a legnagyobb igénybevételi erők a 

keverőtárcsák felületén illetve a lyukakban alakulnak ki.  

A pálcás keverőmalom feltalálása egy magyar származású, Amerikában dolgozó 

mérnök, Szegvári András nevéhez fűződik. Az általa létrehozott malom kialakítást 1945-

ben szabadalmaztatta. A malom pálcái kiszorítván az anyagot, adják át az energiájukat az 

őrlőtesteknek. Ha a malomfalazaton és a keverőn is találhatók pálcák, akkor a pálcás 
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keverőmalom energiasűrűsége nagyobb, mint a tárcsás keverőmalomé azonos rotor kerületi 

sebesség mellett.  

Kwade (1999) szerint a legnagyobb energiasűrűség az őrlőtérben a gyűrűs résű 

keverőmalommal érhető el. A gyűrűs rés mérete általában kicsi, 4-10 szerese az őrlőtest 

átmérőnek. Ha a malomfal és a rotor felülete sima, akkor az energiaátadás csak súrlódással 

történik. Ebben az esetben az energiasűrűség nagyon egyenletes és a benntartózkodási idő 

eloszlás is szűkebb, mint a tárcsás vagy pálcás keverőmalmok esetén. A gyűrűs résmalom 

kialakításánál is lehet pálcákat felhelyezni a rotorra, minek hatására a helyváltoztató erők 

is szerephez jutnak a súrlódási erők mellett. Ezzel a kialakítással még nagyobb 

energiasűrűség állítható elő.  

Breitunk-Faes és Kwade (2008) szerint a malom kialakítás egyik fő jellemzője az 

energia-sűrűség, melyet a következő képlettel számíthatunk: 

 

GC

GCV
V

PP
P

)( 0
,




     (2.3.1) 

 

Ahol, P [W] a malom teljesítményszükséglete, P0 [W] az üresjárási teljesítményszükséglet, 

és VG,C az őrlőtér térfogata. Jelen képletet felhasználva, azonos 12 m/s kerületi sebesség 

mellett üzemeltetve a három különböző típusú malmot, a következő eredményre jutunk. A 

tárcsás keverőmalom energiasűrűsége 1,13 kW/dm
3
, a pálcás keverőmalomé 1,36 kW/dm

3
, 

míg a gyűrűs rés keverőmalomé 1,67 kW/dm
3
.  

2.4. Keverőmalmi őrlés leírása az igénybevételi modellekkel 

 Kwade (1997); Kwade (1999 a,b); Becker és Szerzőtársai (2001); Kwade és 

Schwedes (2002) és Kwade (2004) alapján részletes leírást kaptunk a nedves keverőmalmi 

őrlés elméletéről, amelynek keretében megalkották az úgynevezett igénybevételi 

modelleket. Véleményük szerint az őrlési eljárás leírását általánosságban kétféle 

szempontból közelíthetjük meg: 

(1) a feladási szemcséket alapul véve 

(2) a malmot alapul véve.  

Ezen megközelítések szerint megkülönböztetünk malomra vonatkoztatott igénybevétel 

modellt és termékre vonatkoztatott igénybevétel modellt.  

 

A keverőmalmi őrlés modellezésével számos más kutató is foglalkozott részletesen, 

melyek keretében különböző megközelítésből modellezték a keverőmalom működését. A 

teljesség igénye nélkül megemlítem Sinnott, Cleary és Morrison (2006), Frances (2004), 

Gers és szerzőtádai (2010), Sommer és szerzőtársai (2006) munkásságát.  
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2.4.1. Szemcsére vonatkoztatott igénybevétel modell 

Az őrlés során elért finomságot alapvetően meghatározza, hogy 

 az egyes szemcsék és a belőlük letörő egyes részek milyen gyakran vannak 

igénybevételnek kitéve (a szemcsére eső igénybevételek száma SNF) 

 az egyes igénybevételek során (a szemcsét ért egyes igénybevételek) mekkora a 

fajlagos energia vagy fajlagos erő (igénybevétel intenzitása az egyes 

igénybevételek során SI) (Kwade, 2004).  

SNF és SI értéke az üzemeltetési paraméterektől függ. 

 Mivel az őrlőtestek és termék-szemcsék mozgása egy sztohasztikus eljárás, ezért 

egy feladási szemcsére eső igénybevételek száma és az igénybevételek intenzitása 

eloszlással írható le (Kwade, 1999 a).  

 Igénybevételi szám SI eloszlásának szélességét a szemcsék tartózkodási ideje az 

őrlőtérben határozza meg. Az SI eloszlásának szélességét főként az igénybevételi energiák 

hely és idő szerinti különbségei határozzák meg (Kwade, 2004).  

 Az őrlendő anyag törési tulajdonságai szerint alapvetően két őrlési eljárás típust 

különböztethetünk meg: 

1. Dezagglomerálása az agglomerátumoknak és a biológiai sejtek dezintegrálása. 

2. Kristályos anyagok őrlése (egykristály vagy kristályok aggregátuma) (Kwade és 

Schwedes, 2002). 

A termék minősége szempontjából az agglomerátumnak vagy sejtnek csupán két állapotát 

különböztethetünk meg: az agglomerátum még egyben van (nem tört szét) vagy 

dezaglomerálódott (széttört) az alkotó szemcsékké. Sejt esetén a sértetlen vagy tönkrement 

állapotot különböztetünk meg. A valóságban e szélsőséges esetek között előfordulhatnak 

átmeneti állapotok, de azok csupán rövid ideig állnak fent. Kristályos anyagok őrlése 

esetén a szemcse töréséhez a szükséges igénybevételi intenzitás általában nagyobb, így a 

szemcsét be kell fogni, majd jelentős mértékű normál erők hatására a két őrlő test között 

kell széttörni. Ezáltal az igénybevételi intenzitás növelésével feladási kristályból letört 

szemcsék mérete csökken egészen nagy igénybevételi intenzitás értékig, mindaddig, míg a 

minimális szemcseméretet el nem érjük (Kwade és Schwedes, 2002).  

 

Szemcsére vonatkoztatott igénybevételi szám 

Szakaszos üzemű őrléskor a feladásban lévő szemcsét érő igénybevételek 

körülbelüli száma (SNF), meghatározható az őrlőtestek ütközésének számából (Nc), a 

szemcse befogódásának és törésének valószínűségéből (PS) és a feladásban lévő szemcsék 

számából (NP) (Kwade, 1999 a): 

 

P

SC

F
N

PN
SN


      (2.4.1) 

 

Ahol  SNF – szemcsékre vonatkoztatott igénybevételi szám; 

 PS – a befogás és törés valószínűsége; 

 NC – őrlőtestek ütközésének száma; 

 NP – szemcsék száma az őrlőtérben. 
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Őrlőtestek ütközési száma 

Az őrlőtestek ütközési számára következtethetünk a következő összefüggésből: 
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 (2.4.2) 

 

Ahol  n [1/s] – a keverő fordulatszáma; 

 t [s] – őrlési idő; 

 VGC [m
3
] – őrlőtégely térfogata; 

 φGM [-] – őrlőtest töltési fok; 

 ε [-] – őrlőtestek halmaz-porozitása; 

 dGM [m] – őrlőtestek átmérője; 

 NGM – őrlőtestek száma az őrlőtérben. 

 

A fenti összefüggések érvényességének feltétele, hogy a keverő sebességének növelésével, 

az őrlőtestek számának változtatásával és egyéb paraméterekkel az őrlőtestek mozgásának 

módja ne változzon meg jelentősen. Kwade (1997) és Becker (1999) szerint mindez 

körülbelül addig áll fenn, amíg az őrlőtest töltési fok szélsőségesen nem változik. Kwade 

(1999 a) rámutatott, hogy az őrlőtest ütközések száma hatványozottan nő az őrlőtest töltési 

fok növelésével. Továbbá, az őrlőtestek ütközésének száma változik a szuszpenzió 

viszkozitásával és ezáltal a termék finomságával.  

 

Szemcsék befogásának és törésének valószínűsége 

 Stadler és munkatársai (1990) és Bunge (1991) nyomán dezagglomerálás és sejt 

dezintegrálás esetén a szemcsék befogásának és törésének valószínűsége az őrlőtestek 

felületével arányos, mert az őrlőtestek között fellépő nyíróerők már elegendőek lehetnek a 

hatékony dezagglomeráláshoz és dezintegráláshoz:  

 
2

GMS dP     (2.4.3.) 

 

Kristályos anyagok őrlése esetén a valószínűség a két őrlőtest közötti aktív térfogattal 

arányos, mely az őrlőtestek átmérőjével arányos (Kwade, 2002): 

 

GMS dP     (2.4.4.) 

DOI: 10.14750/ME.2014.015



Őrlési eljárások kutatása, fejlesztése különlegesen finom őrlemények előállítására  

Miskolci Egyetem 16 

 
2.4.1. Ábra: Aktív térfogat két őrlőtest között (Kwade, 2002) 

 

Szemcsék száma 

A feladásban lévő szemcsék száma arányos a feladás teljes VP,tot térfogatával, mely a 

következők alapján határozható meg, 

 

   VGMCGtotPP cVVN   11,,    (2.4.5.) 

 

ahol cv – a feladott szuszpenzió térfogati koncentrációja. 

 

Igénybevételi szám 

Ezáltal dezagglomerálás és dezintegrálás esetén: 
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Kristályos anyagok őrlése esetén:  
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Ahol:  
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Igénybevételi intenzitás 

Schönert (1991) alapján, az őrlőtestek intenzitása az őrlőtestet érő erővel vagy az 

őrlőtest kinetikus energiájával jellemezhető. Kristályos szemcsék akkor törhetnek el a 

keverőmalomban, ha két őrlőtest vagy egy őrlőtest és a malom falazata között 

igénybevételnek tesszük ki. Mivel két őrlőtest között igénybevétel jóval többször fordul 

elő, ezért a következőkben a két őrlőtest közötti befogódást fejtjük ki. A két őrlőtest közötti 

igénybevételnek fontos feltétele, hogy az őrlőtestek a szemcsét befogják, és a 

folyadékmozgás ne vigye ki a két őrlőtest közül.  

A befogott szemcsék számától függően három különböző eset állhat fenn: 

A. Csak egy szemcse fogódik be, mely az őrlőtestek teljes energiájú vagy erejű 

igénybevételét szenvedi el.  

B. Több mint egy szemcse fogódik be a két őrlőtest között, minden szemcse 

érintkezik mindkét őrlőtesttel az igénybevétel során és így minden szemcse 

igénybevételt szenved egymástól függetlenül. Ebben az esetben az a szemcse 

mely a legnagyobb vagy az, amelyik a legközelebb helyezkedik el az őrlőtestek 

középpontját összekötő egyeneshez, szenvedi el a legnagyobb energiájú vagy 

erejű igénybevételt. Azok a szemcsék, melyek az elsőt követően kerülnek 

befogásra már egy csökkent intenzitású igénybevételt fognak elszenvedni.  

C. Szemcse ágy fogódik be és szenved igénybevételt két őrlőtest között (Kwade, 

1999 a).  

A kisebb szemcsék könnyebben követik a folyadék folyását, mint a nagyobbak, így minél 

kisebb a szemcse, annál nagyobb a valószínűsége, hogy a szemcsét elviszi magával a 

folyadék áramlása (Kwade, 1999 a).  

A keverőtárcsás malmokban három alapvető őrlési mechanizmus lehetséges: a szemcsék 

igénybevételt szenvedhetnek azon őrlőtestektől, amelyek 

A. a keverő hatására a malomfalazat irányába gyorsulnak. Ebben az esetben az 

igénybevitel intenzitását az őrlőtest kinetikus energiája és a befogott szemcse 

térfogata határozza meg.  

B. a malom falazathoz nyomódnak a centrifugális gyorsulás hatására. Ebben az 

esetben az őrlés a centrifugális erő miatt fellépő normál és nyíró irányú 

igénybevételek kombinációjaként jön létre.  

C. érintőirányban mozognak nagy sebességgel és ütköznek alacsonyabb sebességű 

őrlőtestekkel (Kwade, 1999 a).  

 

Az igénybevételek intenzitásának becslése 

Keverőmalmokban két őrlőtest között nedves őrléskor általában csak egy szemcse 

van igénybevételnek kitéve (mindaddig, míg a szemcse jelentősen nem kisebb, mint 1 μm 

vagy a szilárd anyag koncentráció nem szélsőségesen magas). Ezáltal a két őrlőtest között 

a szemcsére ható igénybevétel leírható a szemcse térfogatára vonatkoztatott energia 

mennyiségével vagy a szemcse keresztmetszeti területére vonatkoztatott erővel. A fentebb 

leírt mindhárom igénybevételi fajta arányos az őrlőtest átmérő harmadik és a rotor kerület 

sebesség második hatványával. A különbséget az őrlőtest sűrűsége adja: a térfogattal 

arányos energia és a terület arányos igénybevételi erő arányos a szuszpenzió és őrlőtest 
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sűrűségének különbségével, míg a térfogatarányos kinetikus energia az őrlőtest 

sűrűségével arányos (Kwade, 1999 b). 

 Első közelítésben azt lehet mondani, hogy az igénybevétel intenzitása az őrlőtest 

kinetikus energiájával arányos. Az igénybevétel intenzitásának meghatározásához a 

következő kitételek szükségesek. Az őrlőtestek között csak egy szemcse van hatékonyan 

igénybe véve, ezáltal az igénybevett szemcse-térfogat független az őrlőtest méretétől. 

Tekintsük úgy, hogy az őrlőtestek tangenciális sebessége a keverőtárcsa kerületi 

sebességével arányos és a tárcsák átmérője állandó értékű és a feladott anyag elaszticitása 

jóval kisebb, mint az őrlőtesté. Ebben az esetben az igénybevételek nagyságának 

meghatározására a következő összefüggés adható meg (Kwade, 1999 a): 

 
23

tGMGMGM vdSISI        (2.4.9.) 

 

Amennyiben a feladási anyag elaszticitása közel azonos vagy nagyobb, mint az őrlőtest 

anyagáé, a feladási anyag rugalmassági modulusát (ElP) és az őrlőtestek anyagának 

rugalmassági modulusát is számításba kell venni (ElGM). Minél nagyobb a feladási anyag 

rugalmassági modulusa az őrlőtestek anyagának rugalmassági modulusához viszonyítva, 

annál nagyobb az őrlőtest deformációja minden egyes igénybevétel esetén és így annál 

kisebb az őrlőtest által a termék szemcsének átadott ütközési energia. Becker és 

szerzőtársai (1997) munkássága alapján az őrlőtestek deformálódása a következők szerint 

vehető figyelembe: 
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A malomban kialakuló valós igénybevételi intenzitások csak eloszlással írhatók le. 

Továbbá, ezek szintén a szilárd anyag koncentráció és a malom geometria függvénye is.  

Mivel az igénybevételi intenzitás felfogható az igénybevételi események során felhasznált 

fajlagos őrlési energiaként, a malom összes fajlagos energia felhasználása jó mérőegység 

az igénybevételek számának és az igénybevételek intenzitásának eredményére. 

Ugyanakkor ezáltal állandó igénybevételi intenzitás mellett a termék finomság 

összefüggésbe hozható az igénybevételek számával vagy a befektetett fajlagos energiával 

(Kwade, 1999 a).  

DOI: 10.14750/ME.2014.015



Őrlési eljárások kutatása, fejlesztése különlegesen finom őrlemények előállítására  

Miskolci Egyetem 19 

 
2.4.2. ábra Az igénybevételi intenzitás hatása a mediánra (Becker és 

szerzőtársai (2001)) 

 

 Kwade és szerzőtársai szerint (1996) adott fajlagos őrlési munka (Wf) befektetése 

esetén az termék finomságát az igénybevételi intenzitás határozza meg (2.4.2. ábra). Kis 

igénybevételi intenzitás nem elegendő a szemcsék eltöréséhez, ezért a szemcseméret egy 

adott igénybevételi intenzitás értékig nem csökken. Az SI növelésével a medián értéke egy 

minimum pontig csökken. SI további növelésével a termék mediánja ismét durvább lesz. 

Becker és szerzőtársai (2001) véleménye szerint ez a jelenség azzal magyarázható, hogy 

adott Wf esetén SI növelésével az igénybevételek száma (SN) valamint az egyes 

igénybevételek során az energia hasznosulása is csökken, mivel Wf az SI és SN 

eredményeként fogható fel. Ebben a tartományban az SI növelésének aprításra gyakorolt 

hatása kisebb, mint az SN csökkenésével bekövetkező aprítási eredmény romlása. Tehát 

ebben a tartományban például a keletkező fajlagos felület egy nagy intenzitású 

igénybevétel során alacsonyabb, mint két fele akkora intenzitású igénybevétel esetén.  

 Az igénybevételi intenzitás egy optimummal rendelkező érték, amelyet a szemcsék 

eltöréséhez vagy az agglomerátum vagy sejt széteséséhez szükséges értékként 

definiálhatunk. Ha az igénybevételi intenzitás kisebb, mint az optimális érték, akkor a 

termék finomsága az intenzitás növelésével mindhárom esetben nő. Ezzel szemben, amikor 

az intenzitás értéke az optimálistól nagyobb, akkor a három eset eltér egymástól. 

Agglomerátumok és sejtek esetén, ha az intenzitás nagyobb, mint az optimum, akkor a 

fajlagos felület nem nő tovább, mert az agglomerátumok már szétestek vagy a sejtek 

dezintegrálódtak. Kristályos anyagok őrlése esetén a fajlagos felület tovább fog növekedni 

az intenzitás növelésével, de általában kisebb meredekséggel, mert az energia felhasználás 

kisebb, mint az optimális intenzitás esetén. Minél nehezebben őrölhető egy anyag, az 

egyenes meredeksége annál nagyobb. Ezáltal két szélsőséges esetet különböztethetünk 

meg. A felső határ mentén a fajlagos felület az igénybevételi intenzitással arányosan nő, 

ebben az esetben a görbe meredeksége 1. Az alsó határ esetén, mely megegyezik a 

dezagglomerálási folyamattal, az egyenes meredeksége 0. Kristályos anyagok valós őrlése 

esetén e két határgörbe között fog mozogni a kapott eredmény (Kwade és Schwedes, 

2002).  
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2.4.3. ábra A keletkezett fajlagos felület a relatív intenzitás függvényében (Kwade és 

Schwedes, 2002.) 

 
a

opt

m
SI

SI
S














     (2.4.11.) 

 

Ha a=0 dezaglomeráció/dezintegráció 

Ha 0<a<1 kristályos anyagok őrlése 

 

Az energia-hasznosulás (EU) az igénybevétel intenzitás hatásának jellemzésére 

használható. Az EU az új keletkező fajlagos felület ΔSm és a felület előállításához 

szükséges fajlagos energia Em hányadosaként értelmezhető (Kwade, 2004).  

 
2.4.4. ábra Energia hasznosulás a relatív igénybevételi intenzitás függvényében  

(Kwade és Schwedes, 2002.) 
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Az optimális igénybevétel intenzitás SIopt mellett az energia hasznosulás maximummal 

EUmax rendelkezik.  
1

max


















a

optSI

SI

EU

EU
    (2.4.12.) 

 

Ha a=0 dezagglomerálás/dezintegrálás 

0<a<1 kristályos anyagok őrlése 

 

2.4.2. Malomra vonatkoztatott igénybevétel modell 

 A malmok működésének leírásában mindinkább fontos, hogy definiáljunk olyan 

számértékeket, melyek függetlenek a termék méretétől és egyéb jellemzőitől (Kwade, 

2004).  

A malom őrlési tulajdonságát meghatározza  

 a malomban időegység alatt bekövetkező igénybevételek száma (igénybevétel 

frekvencia SFM) 

 a malom által kifejtett, az egyes igénybevételek során szemcsékre ható energia 

(igénybevétel energia SE) 

Az igénybevételi frekvencia SFM és az áltagos őrlési idő tc szorzatát az igénybevételek 

teljes számának nevezzük.  

 

McM SFtSN      (2.4.13.) 

 

Az igénybevételi frekvencia csak a malomra jellemző mutató, mely független a termék 

törési tulajdonságaitól.  

Az igénybevételi energia SE az egy igénybevétel során egy vagy több szemcsének átadott 

energiaként definiálható.  

Keverőmalmokban az őrlési eljárás során a befektetett energia csak egy kis része 

használódik fel ténylegesen a szemcsék aprítására. Az energia nagy része hővé alakul át, 

több folyamat következményében. Ezáltal különbséget kell tennünk a termék előállításához 

használt fajlagos energia (Em,P) és a malom által felvett energia között (Em,M). Az Em,P 

jelentősen kisebb, mint Em,M. A két energiát az energia-hasznosulási koefficiens (νE) köti 

össze.  

 

MmEPm EE ,,      (2.4.14.) 

 

A fajlagos energia Em,P, a szemcséknek átadott energia és a terméke össztömegének 

hányadosaként határozható meg. A malom által felvett energia és a termékre vonatkoztatott 

energia nem egyenlő, a súrlódás és egyéb hatások miatt. Ha a veszteségeket egy energia 

átadási tényezővel νE vesszük számításba, a két jellemző érték, az SNM=tcSFM 

összefüggésbe hozható a malom által felvett fajlagos energiával, a következők szerint. 
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    (2.4.15.) 

 

ahol SEi az i-edik igénybevételnél fellépő igénybevételi energia, SNM az adott termék 

finomság eléréséhez szükséges ütközések teljes száma, SEj az igénybevételi energia 

átlagos értéke a j intervallumban, ΔSFM,j az igénybevételek frekvenciája j intervallumban, 

tc az őrlési idő, Em,P a termék szemcséinek átadott fajlagos energia, νE a malom 

energiaátadási tényezője és Em,M a malom teljes fajlagos energia felhasználása.  

Kwade (2004) alapján a következő öt folyamat a fő oka az energia-veszteségnek: 

(A) A keverő jelentős mennyiségű energiát ad át a szuszpenziónak, mely ily módon 

közvetlenül nem őrlésre használódik fel.  

(B) Az őrlőtestek energiája a malom falazatnál történő dörzsölődés során hővé alakul.  

(C) Két őrlőtest ütközésekor a szuszpenzió a két test közül eltávozik, ezáltal az 

energia a szuszpenziónak adódik át és nem őrlésre fordítódik.  

(D) Őrlőtestek ütközésekor, ha nincs a két test között szemcse, akkor az energia 

őrlőhatás nélkül vész el.  

(E) Az energia az őrlőtestek kopása és deformálódása során elnyelődik.  

 

A malom igénybevétel frekvenciáján SFM-t felhasználva, a két jellemző paraméter (SFM és 

SE) összefüggésbe hozható a malom teljesítmény felvételével. 
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,    (2.4.16.) 

 

Ahol, PP a termék szemcséinek átadott teljesítmény, PM a malom teljes teljesítménye. 

A malom energia sűrűsége a fentiekből adódóan a következőképpen számítható: 

 

GCE

M

GCE

P

GC

M

V

SESF

V

P

V

P










     (2.4.17.) 

 

Ahol, VGC az őrlőtégely térfogata.  

Az előzőeket felhasználva, a malom termék kihozatalának számítása a következők szerint 

történhet: 
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  (2.4.18.) 

 

 

Az üzemeltetési paraméterek optimálása (Kwade, 2004): 

 Ha ismert az optimális igénybevételi energia, akkor az üzemeltetési paraméterek, 

dGM, vt és ρGM beállíthatóak, ezáltal a maximális termék kihozatal elérhető.  
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A maximális termék kihozatal elérésének céljából a következő eljárást kell lefolytatni: 

(1) Az őrlőtestek anyagának a kopás és költség szempontjából történő kiválasztása. 

 → őrlőtest sűrűség ρGM és rugalmassági modulus 

(2) Az optimális igénybevételi energia meghatározása őrlési kísérletekkel. 

 → Optimális igénybevételi energia, SEGM,opt 

(3) A legmegfelelőbbnek tűnő őrlőtest méret kiválasztása után, a rotor kerületi sebesség 

meghatározása szükséges úgy, hogy a teljesítmény bevitel a lehető legnagyobb legyen. 

Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy a termék hőmérséklete ne lépje túl a megengedett 

értéket és a mechanikai igénybevétele a gépnek és az őrlőtesteknek ne legyen túlságosan 

nagy.  

 → Rotor kerületi sebesség, vt 

(4) Az optimális igénybevételi energia és a maximális rotor kerületi sebesség ismeretében, 

az optimális őrlőtest átmérő meghatározható a következő képlet segítségével: 
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      (2.4.19.) 

 

Ha az összefüggés szerinti őrlőtest átmérő nem választható ki (mert például az őrlőtest 

leválasztó nem alkalmas rá, vagy a szükséges őrlőtest nem elérhető), a lehetőségekhez 

mérten a legkisebb őrlőtest átmérő választandó.  

(5) Egy iterációs lépcsőben ellenőrizni kell, hogy a 4. lépcsőben kiválasztott őrlőtest 

átmérő mellett a teljesítmény bevitel továbbra is a lehető legnagyobb e. Ha ez nem áll fenn, 

akkor a 3. és 5. lépcsőt addig kell ismételni, amíg a teljesítmény bevitel el nem éri a 

lehetséges legnagyobb értéket.  

(6) Meg kell még jegyezni, hogy a maximális teljesítmény bevitel és optimális 

igénybevétel energia mellett további feltételeket is figyelembe kell venni. Ellenőrizni kell, 

hogy a kiválasztott üzemeltetési paraméterek elfogadhatóak az őrlőtest leválasztóra az 

őrlőtestek által gyakorolt nyomás szempontjából. Ha a termék minőséget a maximális 

szemcseméret határozza meg, az üzemeltetési paraméterek tartózkodási időre gyakorolt 

hatását kell figyelembe venni (Kwade, 2004).  

Összefoglalva a fenti eljárást, a maximális termék kihozatal elérésének céljából a rotor 

kerületei sebességet addig az értékig kell növelni, míg a teljesítmény felhasználás a lehető 

legnagyobb értékű lesz, de ugyanakkor az őrlőtest átmérőt csökkenteni kell addig az 

értékig, míg az igénybevételi energia el nem éri az optimális értékét (Kwade, 2004). 

2.5. Kísérleti eredmények a száraz keverőmalomi őrlés területén 

Wang és Frossberg (2000) száraz és nedves üzemű keverőmalomban vizsgálták 

dolomit őrlését azzal a céllal, hogy a rotor kerületi sebesség és őrlőtest átmérő hatását 

vizsgálják az őrlemény RRSB eloszlásán. Azt találták, hogy az őrlemények egyenletességi 

tényezője nőtt a rotor kerületi sebesség növelésével. Száraz őrlés esetén a kisebb őrlőtestek 

alkalmazása szűkebb szemcseméret-frakciójú termékek előállításához vezetett.  
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Sachweh (1998) egy olyan keverőmalom fejlesztéséről számolt be, mely a 

maximális feladási szemcseméretet kiterjeszti egészen néhány milliméterig. A berendezést 

Maschinenfabrik Gustav Eirich GmbH, Németország, fejlesztette ki. A malom folyamatos 

üzemű és egyaránt alkalmazható száraz és nedves üzemmódban. Ennek a fejlesztésnek a 

következő lépéséről számolt be később Wang, Frossberg és Sachweh (2004), mikor is az 

üzemeltetési paraméterek hatását (rotor kerületi sebesség, őrlőtest átmérő, feladás 

tömegárama) vizsgálták xmax<2 mm-es mészkő feladás esetén. Véleményük szerint a rotor 

kerületi sebesség gyakorolja a legnagyobb hatást a termék mediánjára. Az őrlőtest átmérő 

4 és 7 mm közötti tartományban nem befolyásolta az őrlés eredményét. A rotor kerületi 

sebesség növelésével vagy a feladás tömegáramának csökkentésével a termék finomsága 

nőtt, azonban ezzel együtt a malom fajlagos őrlési energiaigénye is megnőtt. A bevitt 

energia jobban hasznosult őrlésre alacsonyabb rotor kerületi sebesség vagy nagyobb 

feladási tömegáram esetén. Ezt a jelenséget Stehr és Herbst (1984) kutatási eredményeivel 

magyarázták, miszerint keverőmalomban a rotor körül egy üres tér alakul ki nagy 

fordulatszám alkalmazása esetén. A kialakult üres tér csökkenti az effektív őrlésre 

használható térfogatot. Nagy kerületi sebesség esetén a bevitt energia kisebb mértékben 

fordítódik őrlésre. Kisebb kerületi sebesség esetén az üres tér csökken és az effektív malom 

térfogat és a valós térfogat közel egyenlővé válik.  

Pilevneli és szerzőtársai (2004) folyamatos üzemű száraz keverőmalom 

alkalmazását vizsgálták cementőrlés esetén. A kísérleteik során egy cementőrlő 

golyósmalom-szélosztályozó körfolyamat visszajáró durva termékét őrölték 

keverőmalomban zárt és nyitott körfolyamatban. Vizsgálták a rotor fordulatszám és a 

feladás tömegáramának hatását az őrlemény fajlagos felületére és szemcseméretére. 

Kísérleteikhez 2,7 mm átmérőjű acél őrlőtesteket alkalmaztak. Azt tapasztalták, hogy a 

keverőmalom megduplázta a finom termék (kész cement) arányát a golyósmalomhoz 

képest. Ugyanakkor a keverőmalomnak kétszer annyi fajlagos őrlési energiaszükséglete 

volt, mint a golyósmalomnak. Ezt a keverőmalom túl kicsi kapacitásával magyarázták. 

2.6. Őrlést segítő anyagok 

Az őrlést segítő anyagok alkalmazása a finomőrlés hatékonyságának javításában 

nélkülözhetetlen. A keletkező szemcsék felületi energiájának lekötése elsődlegesen fontos 

a szemcsék újbóli összetapadásának megelőzésére, mely száraz őrlés esetén elsősorban 

különböző felületaktív anyagok adagolásával érhető el. Az őrlést segítő anyagok 

vizsgálatával hazánkban többek között Tarján G. (1978) és Opoczky (1983) foglalkozott 

átfogóan, ennek eredményeképpen a nedves és száraz finomőrléshez használatos őrlési 

segédanyagok hatásmechanizmusáról átfogó képet kaptunk.  

A friss törési felületek igen aktívak: nagy kötőerejű amorfizált vagy finomkristályos 

struktúrák képződnek rajtuk. Ha alkalmas partnerük van jelen, adszorpciós és kémiai 

folyamatok játszódnak le. A szabad felületi energiát az adszorpció csökkenti, a kémiai 

reakciók csökkenthetik vagy növelhetik. Felületaktív anyagok vagy egyéb közegek 

alkalmazásával a szilárd testek őrölhetősége specifikusan megváltozhat. Az ion- vagy 

atomkötésben lévő anyagok friss törési felületein jelenlévő telítetlen elektromos erők az 

aprítás mikro-repedéseit ismét egybeforraszthatja. Ez a jelenség elmarad, ha az elektromos 
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erőket a víz vagy felületaktív anyagok adszorpciója leköti vagy csökkenti. Az adszorpció 

és filmképződés a törést kiváltó feltételek mellett az agglomerálódás körülményeit is 

befolyásolja. Az aktivált finom szemcsék agglomerálódási hajlama megnő, ami a további 

finomőrlést leállítja (Tarján G. 1978).  

Az aprítás elősegítésére felhasznált anyagokat az őrlési gyakorlatban őrlést segítő 

anyagnak nevezik. Őrlést segítő anyagként legtöbbször felületaktív anyagokat használnak, 

melyek az őrlendő anyag felületén adszorbeálódva, azok felületi szabadenergiáját 

megváltoztatják. Az őrlést segítő anyagként alkalmazható felületaktív anyagok hatása a 

finomőrlésnél a következőkben nyilvánulhat meg: 

 a szilárd anyag őrölhetőségének javításában, illetve az őrléssel szembeni 

ellenállásának csökkenésében, 

 a részecske kölcsönhatás (tapadás, aggregáció és agglomeráció) csökkentésében, 

megszüntetésében gyengébb kötések irányába történő eltolódásában, 

 a mechanikai aktiválás fázisában fellépő kristályszerkezeti változások 

elősegítésében. 

A felsorolt hatások megnyilvánulása elsősorban az őrlési finomságtól és az őrlendő anyag 

természetétől függ. A durvább őrlési tartományban (Rittinger-szakasz) az őrölhetőség 

javító hatás dominál, ami a Rebinder-effektussal azaz az „adszorpciós 

szilárdságcsökkenéssel” hozható összefüggésbe. A finomabb őrlési tartományban az 

őrlemény részecskék felületén adszorbeálódott felületaktív anyag korlátozza azok 

tapadását és aggregációját, az igen finom őrlésnél pedig megakadályozza az agglomeráció 

fellépését, esetleg elősegíti az anyag kristályszerkezeti változásait (Opoczky, 1983). 

A felületaktív anyag hatását az őrlendő anyag „őrölhetőségi tulajdonságai”, illetve 

keménysége függvényében vizsgálva megállapították, hogy keményebb, és nehezen 

őrölhető, de aggregációra nem hajlamos anyagoknál (pl. kvarc) a felületaktív anyag hatása 

inkább az őrölhetőség javításában, lágyabb és könnyebben őrölhető anyagoknál (pl. 

mészkő) pedig főleg az aggregáció korlátozásában nyilvánul meg. Mindkét hatásnak van 

szerepe nehezen őrölhető és aggregációra hajlamos anyagok (pl. cementklinker) esetén.  

Az őrlési finomság növekedésével a felületaktív anyagok hatása általában nő, így minél 

nagyobb az őrlemény finomsága, annál jobb hatásfokkal alkalmazhatók a felületaktív 

anyagok. Krichtin – Nudely a felületaktív anyagok őrlést elősegítő hatását meghatározó 

fizikai-kémiai jellemzők között két alapvető paramétert emelt ki: az adszorpciós aktivitást 

és a felületaktív anyag molekulájának felületigényét. Arra a megállapításra jutottak, hogy 

az „adszorpciós szilárdságcsökkenés” szempontjából előnyösebbek a nagy adszorpciós 

aktivitással, de kis molekulamérettel rendelkező felületaktív anyagok. A dezaggregáció 

szempontjából viszont a nagy adszorpciós aktivitású és nagy molekulaméretű felületaktív 

anyagok adnak jobb eredményt.  

A felületaktív anyag optimális adagolása a felületaktív anyag molekulája 

felületigényének (fm) és az őrlemény „összes” fajlagos felülete ismeretében a következő 

egyenlet alapján számítható Opoczky (1983) szerint: 
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ahol, S az őrlemény fajlagos felülete, fm a felületaktív anyag molekulájának felületigénye, 

M a felületaktív anyag molekulatömege, N az Avogadro szám.  

Hasegawa és szerzőtársai (2001) folyékony adalékok kvarc ultrafinom száraz 

őrlősére gyakorolt hatását vizsgálták pálcás rezgőmalomban. Hét különböző alkohol és 

három glikol (különböző alkil csoporttal) hatását vizsgálták a fajlagos felületen, 

szemcseméret-eloszláson keresztül. Továbbá vizsgálták az őrlemények folyási 

tulajdonságát a rézsüszög meghatározásával. Megállapítják, hogy az alkalmazott 

segédanyagok növelték az őrlés során elért maximális fajlagos felületet és javították az 

őrlemény folyási tulajdonságát. Az alkoholok és glikolok hatékonyságának fő okát a 

folyási tulajdonság javításában és a szemcsék újra agglomerálódásának hátráltatásában 

látták. 

Hasegawa és szerzőtársai (1993) korábban megállapították, hogy az alkoholok 

hatékony őrlést segítő anyagok földpát őrlésekor, habár a hatékonyságuk jelentősen függ 

az alkohol fajtájától és az adagolás mennyiségétől.  

Sohoni és szerzőtársai (1990) hét különböző őrlést segítő anyag hatását vizsgálták 

laboratóriumi golyósmalomban, mészkő, kvarc és portland cement őrlése esetén. Azt 

tapasztalták, hogy kvarc őrlése esetén az őrlést segítő anyag hatása nem volt jelentős, 

miközben szignifikáns javulást tapasztaltak mind a hét esetben portlandcement és mészkő 

őrlésekor. A trietanol-amint találták a leghatékonyabb segédanyagnak. Az őrlést segítő 

anyag hatását az agglomeráció gátlásában és az anyag őrlőtestekre és falazatra történő 

betapadásának csökkenésében látták.  

Az őrlést segítő anyag hatását az őrlemény folyási tulajdonságára Scheibe és 

szerzőtársai (1970) és Scheibe és szerzőtársai (1975) vizsgálta részletesen. A méréseik 

során az őrleményekben fellépő tapadóerők vizsgálatára kísérleti berendezést építettek és 

őrlést segítő anyaggal és annak alkalmazása nélkül különböző finomságokra őröltek 

cementklinkert. Megállapították, hogy az olyan anyagok, melyek a cementklinkerre 

közismerten hatnak, mint őrlési segédanyagok, az őrölt cement tapadó erőit is jelentősen 

csökkentik. A tapadóerő-csökkenés az egyes őrlési segédanyagoknak különösen azon 

koncentrációtartományaiban jelentős, amelyekben a legkedvezőbb hatást fejtik ki az 

őrlésre. A meghatározott finomságra történő őrlésnél viszont nagyobb mennyiségű őrlési 

segédanyag hozzáadása sem tapadáscsökkenést, sem jobb őrlési hatást nem eredményez.  

2.7. Mechanokémiai jelenségek 

A keverőmalom egy nagy energiasűrűségű malom, melyben a szemcséket ért nagy 

igénybevétel intenzitásnak és igénybevétel számnak köszönhetően az őrölt anyagban 

elsődleges és másodlagos mechanokémiai folyamatok zajlanak le. A mechanokémiai 

jelenségek jelentősen befolyásolják az őrlés eredményét és az őrlemény tulajdonságait, 

ezért elengedhetetlen a témakör tárgyalása, a mechanokémiai jelenségek ismertetése.  

A repedési homlok közvetlen környezetében nagy csúsztató feszültségek jelentkeznek, 

amelyek itt mikroplasztikus deformálást okozhatnak. Ennek nagysága a bevezetett fajlagos 

energiától és az anyagi minőségtől függ. A repedési homlok közvetlen közelében igen 

nagy koncentrációjú lehet a termikus energia, ami a kémiai reakciókat is létesíthet. A 
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mechanikai alakítási és törési folyamatokkal járó kémiai reakciók a mechanokémiai 

jelenségek (Tarján G. 1978).  

Az ultrafinom őrlés hatására bekövetkező mechanikai aktiválás egy olyan hatékony 

eljárás, amin keresztül egy eljárás fejlesztése lehetővé válik több effektus együttes 

hatásaként, mely az alkalmazott ásványi anyag tulajdonságait befolyásolja (Baláz és 

szerzőtársai, 2010).  

A mechanikai aktiválás elsődleges eszköze az ásványi anyagok aprítása, mely a rendszer 

számos fizikai-kémiai tulajdonságát megváltoztatja. Mechanikai aktiválás során az 

ásványos anyag kristályszerkezete roncsolódik és különböző hibák vagy metastabilis 

formák megjelenése válik érzékelhetővé (Baláz és Achimovicová, 2006).  

A nagy energiasűrűségű malmok, mint például a bolygóműves vagy rezgő malom 

alkalmazása drámai változást eredményez a szilárd anyag szerkezeti és felületi 

tulajdonságaiban egyaránt (Tkácová, 1989; Kristóf Makó és Juhász, 1999; Baláz, 2000; 

Erdemoglu és szerzőtársai 2010.).  

Kristóf-Makó és Juhász (1999) a dolomit kristályszerkezetének változását vizsgálta 

az őrlés hatására. Planétamalomban 1, 5, 7 óráig őröltek dolomit mintákat, és azt 

tapasztalták, hogy már egy órai őrlést követően a kristályos rész jelentős része 

deformálódott és az őrlés során az amorf rész egészen 77%-ig nőtt a kiindulási állapothoz 

képest.  

A cementek mechanikai aktiválása területén több szerző által is közlésre került, 

hogy a portland cement mechanikai aktiválása, szemcsemérete, hidratációs kinetikája és a 

beton szilárdsága között egyértelmű összefüggések állnak fenn (Frigioine és Marra, 1976; 

Osbaeck és Johansen, 1989; Senna, 1985; Wakasugi és szerzőtársai, 1998). 

Részletesebben, a mechanikailag kezelt cementek 28 napos nyomószilárdság megnő és a 

hidratációs idő is lerövidül. A medián csökkenése általában megnövekedett hidratációs 

fokot, és magasabb korai szilárdság mutat.  

A mechanikai aktiválás hatását cement és pernye keverékére vibrációs malomban 

Sekulis és szerzőtársai vizsgálták (Sekulic és szerzőtársai, 1999). Az eredmények azt 

mutatták, hogy a portland cement pernyével történő együttőrlése csökkentette C3S, C2S és 

C3A csúcsintenzitását. Jelen klinkerásványok relatív intenzitásváltozásából egyértelművé 

vált, hogy jelentős mikroszerkezeti felszíni változásokat szenvedtek már 3 perces rezgő 

malomban történő őrlést követően. A csúcsok relatív intenzitásának csökkenése kvarc 

esetén 30 perces őrlést követően figyelték meg. Egy későbbi tanulmányban Sekulic és 

szerzőtársai (2004) vizsgálták a portland cement és a portland cement és különböző 

adalékanyagok (kohászati salak, pernye) mechanikai aktiválását rezgőmalomban gyűrű 

őrlőtestekkel. Azt a következtetést vonták le, hogy a mechanikai aktiválás javította a 

fizikai-kémiai és a mechanikai tulajdonságokat minden esetben. Az őrlemények 

röntgendiffrakciós vizsgálata arra az eredményre vezetett, hogy az őrlés előtti és őrlés utáni 

minták C3S, C2S és C4AF csúcsintenzitása nem változott, ugyanakkor a C3A fázis változást 

szenvedett.  

Sarkar és Wheeler (2001) az ultrafinom cementek folyási tulajdonságaira, nyomási 

szilárdságára, felhasználási idejére, a hidratáció során keletkező hő mennyiségére, a 

fajlagos felületre és a szemcseméret-eloszlásra fókuszálva közöltek cikket. XRD 

vizsgálatokat is végeztek, melyből arra a következtetésre jutottak, hogy habár a C3A 
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tartalom alacsonyabb, mint egy adott III-as típusú cement esetén, a mechanikai aktiválás 

képes kompenzálni az ásványi különbségeket.  

Kompozitcement alkotóinak keverőmalomban történő őrléséről Kumar és 

szerzőtársai (2004) számoltak be. A kísérleteik során a mechanikailag aktivált 

cementalkotók szilárdságra és mikrostruktúrára gyakorolt hatására fókuszáltak. A klinker 

95%-os helyettesítéséig vizsgálódtak, a kapott eredményeket egy ipari cementtel 

hasonlították össze, mely ugyanabból a nyersanyagból készült. Az eredmények azt 

mutatták, hogy a finom őrlés és a mechanikai aktiválás keverőmalomban használható a 

kompozitcement reaktivitásának befolyásolására, részleges kohászati salak adagolásával. 

Ennek eredményeként nagyobb mennyiségű kohászati salak adagolható a 

kompozitcementhez. A kísérletek rámutattak, hogy a komponensek különőrlése 

hatékonyabb, mint az együttőrlés.  

A mechanikai aktiválás jelentőségét kalcium-foszfát cement (CPC) kutatásakor 

Gburek és szerzőtársai (2003) emelték ki. Az első alkalommal azt tapasztalták, hogy a β-

trikalcium (β-TPC) hosszú ideig tartó nagy energiájú őrlése (bolygómalomban) mechanikai 

úton történő fázis átalakuláshoz vezetett, a kristályosból amorf állapotba került az anyag. 

Az eljárás kilencszeresére növelte a β-TPC termodinamikai oldhatóságát összehasonlítva 

az őröletlen anyagéval és felgyorsította a normál esetben lassú, vízzel történő reakcióját. A 

röntgendiffrakciós vizsgálatok arra mutattak rá, hogy az anyag amorf része felelős az 

elsődleges reakciókért és a cement szilárdulásáért, miközben a kristályos frakció nem 

lépett reakcióba. Gburek és szerzőtársai (2004) továbbá vizsgálták a nagy energiasűrűségű 

őrlés szemcseméret és krisztallit méretre gyakorolt hatását hilgenstokit (tetrakalcium-

foszfát, TTCP) esetén. Arra jutottak, hogy a szemcseméret és a krisztallit méret csökkenése 

mechanikailag aktivált állapotba hozta az anyagot. Ez a mechanikailag aktivált anyag 

magasabb reaktivitást mutatott, mint a jelentősen kristályos TTCP. 

Balaz és szerzőtársai (2004) galenit (PbS), kalkopirit (CuFeS2), kalkozin (Cu2S) és 

szfalerit (ZnS) mechanikai aktiválást vizsgálta planétamalomban. Kísérleteik során Pb és 

Cu fémeket állítottak elő mechanokémiai reakciók segítségével PbS és Cu2S elemi vassal 

történő együttőrlésével. Megállapították, hogy a hagyományos előkészítéstechnikai 

törzsfák egyszerűsíthetőek mechanokémiai reakciók alkalmazásával.  

Parviz Pourghahramani és szerzőtársai (2008) hematit száraz dobmalomban és 

nedves keverőmalomban történő őrlését vizsgálták. Megállapították, hogy mindkét malom 

esetén a fajlagos őrlési energia növelésével nő az őrlemény fajlagos felülete, az amorf 

anyag mennyisége és csökken a krisztallit méret. A keverőmalomban nagyobb fajlagos 

felületet és amorf részt, kisebb szemcseméretet és krisztallit méretet értek el, mint a 

dobmalom esetén.  
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2.8. Alakformálás 

Szemcsés anyaghalmazok eljárástechnikai tulajdonságait nem csak a 

szemcseméret-eloszlás, hanem a szemcsealak is jelentősen befolyásolja. Például az 

anyaghalmaz folyási tulajdonsága sokkal hatékonyabban szabályozható, ha az anyag 

szemcsealak-eloszlása optimális. A legtöbb eljárástechnikai technológiában a szemcsés 

anyaghalmazokat a kiindulási anyag aprításával állítják elő. Elméleti megfontolások és 

gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy nem csak a szemcseméret-eloszlás, hanem a 

szemcse alak is függ az aprítási körülményektől. Az aprítási eljárás részletes tervezésével 

lehetséges a szemcse alak befolyásolása és ily módon az technológia optimálása (Kuyumcu 

és szerzőtársai, 2005). 

Belarui és szerzőtársai (1999) a gipsz nedves keverőmalmi őrlése során végbemenő 

törést, koptatást és forgácsolást (chipping) vizsgálták. Ennek érdekében a szemcseméret 

mellett a szemcsealak változását is vizsgálták pásztázó elektronmikroszkóp (továbbiakban 

SEM) segítségével. Különböző őrlési beállítások mellett (szuszpenzió koncentrációja, 

őrlőtest tömege és átmérője, a gipsz típusa – radiális vagy mozaik) végezték a gipsz 

őrlését. A céljuk az volt, hogy a töret diszperzitás állapotának teljesebb leírásával 

következtetéseket vonjanak le a malomban a különböző beállítások hatására kialakuló 

igénybevételekre és aprózódási típusokra. A mikroszkópi vizsgálatok során a szemcsék 

alakjának leírására a szemcse egyénértékű átmérőjét (Deq), a Feret átmérők arányát 

(Fmin/Fmax) és a gömbszerűségét (C) használták  

 

  
  

   
     (2.8.1). 

 

ahol K a szemcse vetület kerülete és T a szemcse vetület területe. A Feret átmérők aránya a 

szemcsék nyúltságát mutatja. A gömbszerűséget (C) a szemcse felületi érdessége és 

nyúltsága egyaránt befolyásolja. Az őrlés során végbemenő aprózódás leírására a törési és 

kiválasztási függvényt is kiszámították. A vizsgálataik során nem találtak egyértelmű 

összefüggéseket a paraméterek hatásában. Ugyanakkor megállapították, hogy habár 

nagyon időigényes, mégis az aprítási folyamat mélyebb megismeréséhez nélkülözhetetlen 

a szemcseméreten kívül a szemcse-alak és morfológia vizsgálata is porszerű anyagok 

esetén.  

Frances és szerzőtársai (2001) gipsz őrlésének kísérleti vizsgálatát hajtották végre 

négy különböző malomban. Ezek keretében száraz őrlési kísérleteket végeztek 

dobmalomban, golyós keverőmalomban és légsugár malomban illetve nedves őrléseket 

dob és golyós keverőmalomban. Az őrlések során vizsgálták a szemcse-méretet és alakot 

annak érdekében, hogy az őrlési igénybevételek hatását vizsgálják egy komplex kristály-

agglomerátum, a gipsz esetén. A cikk bevezetésében fontos gondolatokat fogalmaznak 

meg. Véleményük szerint a szemcsealakot általában függetlennek tekintik a mérettől, de ez 

nem igaz az őrlési folyamat során. Az aprózódási folyamat, amelyet az alkalmazott eljárás 

meghatároz, és a szemcsék kiindulási szövetszerkezete kulcsfontosságú lehet egy adott 

szemcsealak eléréséhez adott szemcseméret esetén. Phaser (1987) rámutatott a töret alakját 

befolyásoló kiindulási anyag és aprítóberendezés kapcsolatára. Több szerző is arra a 
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következtetésre jutott, hogy az aprítóberendezés típusa sokkal inkább befolyásolja a töret 

vagy őrlemény alakját, mint maga a kiindulási anyag karaktere. Ezzel szemben Kienzler és 

Schmitt (1990), akik nyomással történő törésteszteket végeztek gömbszerű szemcséken, 

arra a következtetésre jutottak, hogy a törési folyamat leírható az alapanyag 

tulajdonságainak függvényében. A különböző típusú aprítóberendezések csoportosíthatóak 

a szemcsékre ható igénybevételek szerint, amelyek lehetnek nyomás, nyírás, dörzsölés, 

ütés, ütközés. Persze, gyakran nehézkes ezen igénybevételeket különválasztani, hiszen egy 

berendezésben általában egyszerre több igénybevétel is érvényesülhet. Mindezeken túl 

három különböző típusú aprózódási folyamatot is megkülönböztethetünk, melyet Redner 

(1990) fogalmazott meg: koptatás, forgácsolás (chipping) és igazi törés. Ezek az 

aprózódási módok párhuzamosan fellépnek az aprítási folyamat során, de célszerű ezek 

relatív arányát felmérni a malmok működésének fejlesztésére és az új malmok 

tervezésének érdekében. Frances és szerzőtársai (2001) kísérleteik eredményeképpen arra a 

következtetésre jutottak, hogy dörzsölő igénybevétel során a fő mechanizmus elsősorban a 

kristályok dezintegrálása a kapcsolódási pontok törésével, aztán ezen krisztallitok 

forgácsolása és törése. Ütközés igénybevétele során az aprózódási folyamatok az egyidejű 

törés és dezintegrálás, melyek egyenletesebb szemcseméretű terméket és egy kvázi állandó 

alakot biztosítanak az őrlési folyamat során. Továbbá, mivel a morfológiai paraméterek 

ugyanazokat a változásokat mutatták száraz és nedves körülmények között, kimondható, 

hogy a közegnek nincsen hatása az aprózódási folyamatra, hanem valószínűleg az 

aprózódási folyamat kinetikáját befolyásolja. Gipsz esetén, amely egy komplex kristály-

agglomerátum, az a következtetés vonható le, hogy az anyag karakterének és a malom 

típusának egyaránt hatása van a törés végeztével kialakuló szemcsealakra.  

Az optimális szemcsealak a technológia vagy eljárás céljától függ. Szemcsékben 

végbemenő termikus és kémiai reakciók esetén például gömb alak a hasznos, hogy 

biztosítsa a reakció egyenletes lefutását a szemcse felületétől a középpontja irányába. 

Olyan reaktorokban, melyekben hőátadó közeg van vagy hőátadás történik a szemcséknek, 

a gömb alak szintén az előnyösebb, ennek oka a nagy szabad pórustérfogat és a szemcsés 

anyag folyási ellenállásának minimálása. Ezzel ellentétben szemcsefelépítő eljárások során 

(brikettálás, pelletálás), a pórustérfogatnak minél kevesebbnek kell lennie, azért hogy a 

megfelelő aggregátum szilárdság elérhető legyen. Ilyen alkalmazások esetén a gömb 

szemcsétől való minél nagyobb eltérés a célravezető. Adott eljárások esetén a 

szemcsealakon kívül a szemcse felületének érdessége is fontos paraméter. Sima 

szemcsefelület például kedvező silókból történő ürítés esetén (Kvapil, 1964).  

Ismeretes továbbá, hogy a szemcse morfológia több szempontból is fontos szerepet játszik 

a por-technológiában (Tanguy és Marcal 1996.): hatása ismeretes a szuszpenziók szűrése, 

porok folyása, porok tablettázása és brikettálása, mosóporok granulálása, gyógyászati 

hatóanyagok és segédanyagok keverése esetén. A morfológia a végfelhasználási 

tulajdonságokra is hatással van. Továbbá a morfológia indirekt, de nagyon fontos módon 

hat a szemcseméret-elemzésre: a gömb az egyetlen alak, melynek mérete leírható egyetlen 

paraméterrel, az átmérőjével. Amint a szemcse eltér a gömbtől, több méret szükséges a 

leíráshoz. Az egyszerűség kedvéért ún. alaktényezőt alkalmazunk ebben az esetben.  

Habár a morfológia fontossága ismeretes a por-technológiákkal foglalkozók 

számára, mégis kevesen használják rutinszerűen a képelemzési módszereket a alak 
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számszerűsítésére. Ennek okai a következők:1. a kép túl nagy adathalmaz 2. a 

számszerűsítő eljárás relatív lassúsága a szemcseméret-elemző berendezésekhez képest 3. a 

sokféle eljárás, melyeket a probléma szerint szükséges megválasztani (Pons és szerzőtársai, 

1999).  

A szemcsealak meghatározására általában kétdimenziós képelemző eljárásokat 

alkalmaznak. A vetületi felület vagy a szemcse kontúrvonalának rögzítését követően adott 

méretek meghatározásával, mint például a terület, kerület majd különböző jellemző értékek 

képzésével a szemcsealak megadható (Kuyumcu és Petersson, 2005). A szemcse 

morfológia képelemzéssel történő jellemzésének fő lépései tehát a következők: 

megjelenítés (képalkotás), képkezelés és az alak számszerűsítése. A képalkotás optikai 

mikroszkóp, scanning electron mikroszkóp, stb. segítségével történhet. Szükséges feltétel, 

hogy a keletkezet analóg képet digitalizáljuk a későbbi képkezelés céljából. A képkezelés 

során az egyes szemcsék háttértől való megkülönböztetése és egymástól történő 

szétválasztása történik (Pons és szerzőtársai, 1999). Egy referencia alakhoz, mint például 

egy konvex sokszöghöz való hasonlítás a szemcsealak pontosabb értékelését eredményezi 

(Vivier és szerzőtársai, 1996; Pons és szerzőtársai, 1997).  

A 2.8.1. ábrán a szétválasztás problémája látható különböző méretű szemcsék átfedése 

esetén.  

 
2.8.1. ábra A képkezelés során fellépő probléma (Pons és szerzőtársai, 1999) 

 

A képelemzés harmadik lépéseként a szemcselak számszerűsítése történik. Ennek során 

mérhetjük, a teljesség igénye nélkül a szemcse vetületének területét, kerületét, körülíró 

konvex sokszög kerületét, körülíró ellipszis kis és nagytengelyét, Feret minimum, Feret 

maximum, egyenértékű átmérő. Ezen paraméterekből a szakirodalmak sokféle alak leíró 

tényezőt mutatnak be, melyekből a következőkben bemutatok néhányat.  

 

 
2.8.2. ábra Szemcsealak meghatározása vetületi felület alapján (Kuyumcu és szerzőtársai, 

2005) 
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A 2.8.2. ábrán feltüntetett méretek alapján a következő mérőszámok képezhetőek a 

szemcsealak karakterizálásához (Kuyumcu és szerzőtársai, 2005) 

szemcsét körülíró ellipszis legkisebb és legnagyobb átmérőjének hányadosa (r): 

 

c

b
r        (2.8.2.) 

 

szemcse-felület érdességének mérőszáma (k), melyet a szemcse-vetület kerület (U) és a 

körülíró konvex sokszög kerület (Uk) hányadosának négyzeteként írhatunk fel: 

 
2











U

U
k k      (2.8.3.) 

 

2.9. Szemcsés anyaghalmazok folyási tulajdonságának jellemzése 

A szemcsés anyagok tulajdonságaikban a szilárd testek és a folyadékok között 

helyezkednek el. A szemcsés anyagok főbb jellemzői a szemcseméret-eloszlás, 

szemcsealak, belső és falhoz való súrlódás, nedvességtartalom, hőmérséklet, főként 

poroknál a felületi tulajdonságok. A folyási tulajdonságok szempontjából mindezeknél 

fontosabb azonban, hogy a szemcsehalmaz kifejt e kohéziós hatást vagy nem. Száraz 

anyagoknál 100-250 µm szemcsenagyság felett a tapadó erők a nehézségi erőkhöz képest 

többnyire elhanyagolhatók, ezek kohéziómentesnek tekinthetők. A kohézió főbb okozói: 

 van der Waals erők, erősen függnek az elasztikus-plasztikus deformálhatóságtól, a 

szemcsemérettől és az adszorbeált rétegek tulajdonságaitól; 

 folyadékhidak, kapilláris depresszió, a folyadék felületi feszültsége, az előzőt egy 

nagyságrenddel meghaladja; 

 olvadás, zsugorodás; 

 kristályosodó sók hídképzése; 

 elektrosztatikus erők. 

Szemcsés halmazok feszültségi állapotának jellemzésére a σ-τ (σ- normálfeszültség, 

τ- nyírófeszültség) diagramok adnak szemléletes képet. Ebben a koordinátarendszerben a 

határállapotot a Mohr féle körökkel lehet bemutatni. A τ=f(σ) az anyagra jellemző és 

kísérletileg határozható meg. Az összefüggést nem teljesen helytálló közelítéssel 

egyenessel, az ún. Coulomb egyenessel szokás ábrázolni. Kohéziómentes anyagra az ily 

módon egyszerűsített egyenlet 

 

            (2.9.1.) 

kohezív anyagra  

 

             (2.9.2.) 
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ahol φ az anyag belső súrlódása, c a kohézió, t a húzószilárdság (2.9.1. ábra). Az ábrán 

feltüntetett δ szög a belső nyírási ellenállás szöge vagy másként az effektív súrlódás szöge 

(Beke, 1980).  

 

 
2.9.1. ábra Kohéziómentes (a) és kohezív szemcsés anyag jellemzése Coulomb egyenessel 

(Beke, 1980) 

 

A felületi szilárdság értelmezésére Beke (1980) az alábbi 2.9.2-es ábrát közli. Leírja, hogy 

egy hengeres formában az anyag σ1 feszültséggel van tömörítve, a forma eltávolítása után f 

az anyag törőszilárdsága (Beke, 1980).  

 

 

2.9.2.ábra A fő tömörítő feszültség (σ1) és a felületi szilárdság (f) értelmezése (Schulze, 

2008) 

 

A helyzetet a Coulomb egyenes és a Mohr kör által jellemezve (2.9.3. ábra) az általános 

helyzetet az 1 jelű, a megcsúszást az érintő 2 jelű kör mutatja, ahol σ1=f a főfeszültség.  

 

 
2.9.3. ábra A felületi szilárdság meghatározása (Beke, 1980) 
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A folyási tulajdonságok vizsgálatát nyírócella kísérlettel, a σ(τ) diagram felvételével 

kezdhetjük. A mérés eredményeként az A keresztmetszettel szorzott feszültséget, vagyis az 

S(V) függvény vonalát kapjuk. E vonalat folyási helynek YL nevezzük. Kohéziómentes 

anyagra a δ hatásos súrlódási szög egyenlő az anyag belső súrlódási Ф szögével (2.9.4. 

ábra). Ebben az esetben az effektív folyási hely EYL jelentkezik. Kohezív anyagokra a 

tömörítő nyomástól függően a folyási helyek egy családját kapjuk. Minden tömörítő 

nyomásnak más és más folyási hely felel meg (YL és YL’). A folyási helyhez megrajzolva 

az érintő Mohr köröket, megkapjuk a V1 és V2 ill. V1’ és V2’ erőket és a hozzájuk tartozó 

σ1 és σ2 ill. σ1’ és σ2’ főfeszültségeket. Az YL folyási helyről elfogadható, hogy a Mohr 

kör E érintési pontjában végződik, EYL a lehetséges Mohr körök burkolója. YL és a V 

tengely által bezárt Ф szög a kinematikus belső súrlódási szög. σ1 ill. V1 a nagyobb 

főfeszültséget ill. főerőt jelzi. Ez az a főfeszültség, amely a fennálló tömörítés mellett a 

halmaz megszilárdulását hozza létre (Beke, 1980).  

 
2.9.4. ábra Kohéziómentes és kohezív anyagok folyási helyei (Beke, 1980) 

 

A folyási függvény, FF 

Az YL folyási hely és az F felületszilárdsági erő a tömörítő nyomás függvénye. 

Változó tömörítő nyomás esetén az YL folyási helyek egy családját kapjuk ezek, FF egy-

egy pontját határozzák meg. Felírható 

 

   
  

 
 
  

 
      (2.9.3) 

 

FF többnyire egyenesnek tekinthető és így két tömörítő nyomás mellett elvégzett 

nyírócella mérés alapján felrajzolható. 

 

 
2.9.5. ábra A folyási függvény szerkesztése száraz (a) és nedves (b) szemcsés anyagra 

(Beke, 1980) 
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Jobb folyási tulajdonságokat, FF nagyobb számértéke jellemez. FF=2 erősen kohezív, nem 

folyó, FF=10 szabadon folyó anyagot jellemez. A folyási tulajdonságokra a szemcseméret-

eloszlás meghatározó befolyást gyakorol. Széles szórású szemcseméret-eloszlás esetén a 

finom szemcsék jelenléte a meghatározó. A nyírás a finom szemcsék kohézióját méri, 

nagyobb szemcsék, mint passzív elemek szerepelnek, eltolódnak és nem nyíródnak 

(Beke,1980). 
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2.10. Megállapítások, következtetések a szakirodalmi kutatás alapján  

Az elvégzett szakirodalmi kutatás alapján az alábbi megállapítások tehetőek: 

- A keverőmalmok nedves üzemben való alkalmazásával régóta számos kutató 

foglalkozik, melynek eredményeképpen egyértelmű képet kaptunk a berendezés 

típusairól, működéséről és modellezéséről. A nedves üzemben való alkalmazás 

mára széles ipari körben elterjedt. Ezekkel a malmokkal gyakran x50<100 nm-es 

őrleményeket állítanak elő. Mindez jól mutatja a konstrukció hatékonyságát és a 

szubmikronos és nano őrlésre való alkalmasságát.  

- A szemcsére és malomra vonatkoztatott igénybevétel modell segítségével az 

őrlemények fajlagos felülete vagy nevezetes szemcsemérete összefüggésbe 

hozható a működési paraméterekkel, ezáltal megteremtve a keverőmalmi őrlés 

szabályozásának alapjait nedves közegű őrlés esetén. Ugyanakkor a modellek 

száraz őrlés esetén való alkalmazását, a nedves és száraz őrlés közötti különbségek 

feltárásával, azok beépítésével a modellbe ez idáig nem foglalkoztak részletesen. 

Szükséges tehát meghatározni a modellek alkalmazhatóságának feltételeit száraz 

őrlés esetén és bevezetni a modellek fő paramétereinek (SN, SI) száraz őrlésre 

alkalmazható változatait.  

- A szemcsés anyaghalmazok eljárás- és alkalmazástechnikai tulajdonságait 

nemcsak a szemcseméret-eloszlás vagy fajlagos felület, hanem többek között a 

szemcsealak és a strukturális sajátságok egyaránt befolyásolják. Az őrlési eljárások 

fejlesztésének érdekében a berendezés hatását az anyag diszperzitás állapotára és 

strukturális sajátságaira kvantitatív módon szükséges leírni az adott berendezés 

működésének és az őrlés folyamatának mélyebb megértéséhez.  

- Az igénybevételi modellek fő paraméterei nem csak a szemcsemérettel vagy 

fajlagos felülettel hozhatók összefüggésbe, hanem a szemcsealak és strukturális 

sajátságok jellemző paramétereivel is, ezáltal megteremtve a lehetőséget a 

malomban lezajlódó folyamatok pontosabb modellezéséhez.   
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3. A KUTATÓMUNKA CÉLJA, VIZSGÁLATI ÉS ÉRTÉKELÉSI MÓDSZEREK  

3.1. A kutatómunkám célja, koncepciója 

Az általam elvégzett kutatómunka első részében alapvetően fontos volt a hazai- és 

nemzetközi szakirodalom felkutatása, annak tanulmányozása az érintett témákkal 

kapcsolatban. A megfelelő mélységű szakirodalmi kutatást követően kidolgoztam azokat a 

laboratóriumi kísérleti terveket, amelyek segítségével a következő célkitűzések és 

feladatok teljesítése megvalósult.  

Láttuk, hogy az őrlés az anyag diszperzitás-állapotát (szemcseméret, fajlagos 

felület, morfológia, szemcsealak), strukturális sajátságait (mint a kristályszerkezet, 

amorfitás, szövetszerkezet, szemcsén belüli inhomogenitás, rétegzettség), valamint a 

szabad felületi energia-szintet változtatja meg. Egy megfelelő tulajdonságú őrlemény 

többféle módon (eszközzel) előállítható és maga az őrlemény több célra is felhasználható. 

Ez utóbbit az alkalmazástechnikai sajátságok (pl. klinkernél kötési szilárdság, vízigény, 

stb.) határozzák meg. Két kérdés merül fel alapvetően ezzel kapcsolatosan: 

(1) Melyik a legmegfelelőbb eszköz, és adott berendezés esetén milyen őrlési 

paraméterekkel érhető el a megfelelő diszperzitás állapot és strukturális sajátság? 

(2) Milyen diszperzitás állapotú és strukturális sajátságú őrlemény felel meg a 

szükséges alkalmazástechnikai tulajdonságoknak? 

E tekintetben lehet egy kutatómunka célja annak feltárása, hogy mely őrlési 

feladatra, mely eszköz a legalkalmasabb, illetve adott eszköz esetén a malom 

eljárástechnikai paraméterei, az őrlemény diszperzitás és strukturális tulajdonságai, 

valamint az alkalmazástechnikai jellemzők között milyen összefüggés áll fenn.  

A malmok, őrlőberendezések alkalmazásának leggyakoribb célja a szemcseméret 

csökkentése és a fajlagos felület növelése. Ennek eléréséhez a malomban fellépő 

igénybevétel nagyságának meg kell haladnia az egyedi szemcse eltöréséhez szükséges erőt 

és energiát, vagyis teljesíteni kell a törési erő- és energia-feltételt. Egy őrlemény 

diszperzitás állapotát mindezek mellett a szemcsék morfológiája és a szemcsealak is 

jellemzi. A szemcsék felületi érdességét és alakját a malom által kifejtett igénybevétel 

típusa (nyomás, ütés, ütközés, nyírás, dörzsölés, hajlítás) és annak intenzitása, továbbá a 

feladási szemcseméret határozza meg. Megfelelően megválasztott körülmények esetén, ha 

az igénybevételek nagysága kisebb, mint a törési feltételhez szükséges erő és energia, a 

feladási szemcsék alakja és felületi érdessége befolyásolható anélkül, hogy jelentős 

szemcseméret csökkenés és fajlagos felületnövekedés menne végbe. Például, az így 

előállított finom gömb alakú grafit alkalmazása az elem-gyártásban a vezetőképesség 

jelentős javulásával jár. 

Az anyag strukturális sajátságai az őrlési eljárás folyamán megfelelően kicsi 

szemcseméret elérésekor, meghatározott mértékű igénybevételi intenzitás és kellően 

nagyszámú igénybevételi esemény mellett megváltoztathatóak. A strukturális sajátságok 

változása elsősorban az igénybevétel környékén bekövetkező plasztikus deformáció helyén 

következik be a szemcse felületén, melyet a lokálisan kialakuló nagyfokú hőfejlődés is 

elősegít. A szemcse teljes szerkezetében bekövetkező változások a határszemcseméret 
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elérését követően megy végbe, mely esetben a szemcse nem aprózódik tovább, hanem 

plasztikus deformációt szenved. 

Az őrlés során a feladott szemcsék szabad felületi energia-állapotát az új friss 

felületek létrehozásával megváltoztatjuk. A szabad felületi energia-szint megváltoztatása 

egy határon túl az őrléssel ellentétes, szemcseméret növelő folyamatokhoz, 

aggregálódáshoz és agglomerálódáshoz vezet. A szabad felületi energia állapot tehát 

befolyásolja az adott őrlési körülmények mellett elérhető maximális finomságot. A szabad 

felületi energia-szint kedvező irányú megváltoztatásával, a szabad felületi energia 

lekötésével az őrlési folyamat során elérhető maximális finomság növelhető. A szabad 

felületi energia leköthető, az aggregálódás és agglomerálódás késleltethető felületaktív, ún. 

őrlést segítő anyagok alkalmazásával.  

Az őrléssel elért felületi energia-állapot változás nemcsak hátrányos, hanem nagyon 

előnyös is lehet, ha szándékosan törekszünk aggregációra, agglomerációra. Ilyen 

eljárástechnikai művelet a bevonatolás, amikor a malomban egy nagyobb méretű hordozó 

szemcsére aktivált finom szemcséket viszünk fel (ld. gyógyszerek – a hordozó szemcse 

felületének bevonatolása hatóanyaggal), és kötünk meg adhézióval vagy kémiai, 

mechanokémiai hatások révén. 

A fentiekkel összefüggésben a kutatómunkám célja, száraz keverőmalmi őrlés 

esetén meghatározott diszperzitás állapotú és strukturális sajátságú őrlemény tudatos 

tervezési és előállítási alapjainak megteremtése, annak feltárásával, hogy a malom 

eljárástechnikai paramétereinek változtatása milyen minőségállapot-változást okoz egy-egy 

adott diszperzitás állapotú és strukturális sajátságú, őrlőmalomra feladott 

szemcsehalmazban. Ugyanakkor nem foglalkozok az alkalmazástechnikai jellemzők és 

őrlemény tulajdonságok közötti kapcsolattal, tekintettel a finom őrlemények széleskörű 

alkalmazási területeire. 

A kutatómunka során a kitűzött célok elérése érdekében az őrlés egyes 

szakaszaiban - az őrlés kinetikája és intenzitás szempontjából (lásd. 2.1.1 és 2.4.2. ábrák) - 

végeztem átfogó mérési sorozatokat. Ennek keretében elsőként a nagyfinomságú száraz 

keverőmalmi őrlés fejlesztésére vizsgáltam az őrlést segítő anyagok alkalmazását 

összefüggésben az őrlemény folyási tulajdonságára gyakorolt hatásával mészkő, kvarc, 

klinker mintaanyagok esetén. Ezt követően megvizsgáltam néhány fő malomparaméter 

hatását (őrlőtest-töltési fok, anyag-töltési fok, rotor kerületi sebesség) az őrlemény 

szemcseméretére és fajlagos felületére. A továbbiakban a cement mechanikai aktiválásával 

foglalkoztam, hogy kimutassam a keverőmalom hatását az anyag strukturális sajátságaira. 

Ezt követően szisztematikus kísérletsorozatot végeztem különböző feladási 

szemcsefrakciók esetén mészkővel, a szemcsealak és felületi érdesség változtatásának 

vizsgálatára. Minden esetben a kapott mérési eredmények értelmezésére az egyes 

diszperzitás és strukturális sajátságot leíró új mutatókat vezettem be és az ismert és új 

mutatókat összefüggésbe hoztam a keverőmalmi őrlés leírására alkalmas igénybevételi 

modellek fő paramétereivel, az igénybevételek számával (SN) és az igénybevételek 

intenzitásával (SI), ezzel megteremtve a diszperzitás és strukturális sajátságokon keresztül 

az alkalmazástechnikai tulajdonságok tervszerű szabályozásának alapjait keverőmalmi 

száraz őrlés esetén. 
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3.2. Kísérleti berendezések 

A kutatási munka során a következő laboratóriumi berendezéseket alkalmaztam: 

- Kerámiabéléses tárcsás keverőmalom I., az őrlési kísérletek elvégzésére 

- Kerámiabéléses tárcsás keverőmalom II., az őrlési kísérletek elvégzésére 

- Laboratóriumi Bond golyósmalom, őrlési kísérletek végzésére 

- Fritsch Analisette 22 lézersugaras szemcsenagyság-elemző, az őrlemények 

szemcseméret-eloszlásának és számított fajlagos felületének meghatározására 

- HORIBA LA-950V2 lézersugaras szemcsenagyság-elemző, az őrlemények 

szemcseméret-eloszlásának és fajlagos felületének meghatározására 

- Carlo Gavazzi WM1-DIN típusú mikroszámítógép vezérelt energia méter, az őrlési 

berendezések energia felvételének mérésére 

- Zeiss Axio Imager M2M optikai mikroszkóp a szemcsealak vizsgálatához 

- Jenike féle nyírócella az őrlemények folyási tulajdonságának vizsgálatára 

A fő berendezések jellemzőinek részletes bemutatása a mellékletben, az 1.M alfejezetben 

látható.  

3.3. Értékelési módszerek  

A disszertációmban foglalt tudományos eredményeim szisztematikus laboratóriumi 

kísérleteken alapszanak, amelyeket a Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és 

Környezeti Eljárástechnikai Intézet laboratóriumaiban végeztem el. A mérési eredmények 

feldolgozása matematikai statisztikai módszerek, mérőszámok és mutatók képzése útján 

történt. A mérési adatokat táblázatokban és diagramokban mutatom be. A kiértékeléshez az 

előkészítéstechnika (eloszlás- és sűrűség függvények), a valószínűség számítás és 

statisztika és a korrelációszámítás ismert módszereit alkalmaztam: a mérési pontokra, az 

egyes folyamatok leírásához, különböző függvényeket illesztettem. 
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4. AZ ŐRLÉST SEGÍTŐ ANYAG HATÁSA AZ ŐRLEMÉNY FINOMSÁGÁRA ÉS FOLYÁSI 

TULAJDONSÁGAIRA 

A nagy finomságú őrlemények szárazon történő előállításának legfőbb problémája 

a betapadás és az aggregálódás, agglomerálódás. Ezen jelenségek hatására az őrlés során a 

szemcseméret egy adott értéknél tovább nem csökken, az őrlés hatékonysága jelentősen 

romlik az őrlési idővel. E jelenségek mértéke csökkenthető az őrlést segítő felületaktív 

anyagok használatával. Az őrlést segítő anyagok hatása három effektussal magyarázható. 

Az adszorpciós szilárdságcsökkenésnek (Rebinder effektus) köszönhetően az anyag 

őrléssel szembeni ellenállása csökken. Az őrlést segítő anyag a keletkező friss felületek 

energiáját leköti, ezért az aggregálódásra, agglomerálódásra való hajlam csökken. Az 

őrlemény folyási tulajdonságai javulnak.  

Az őrlést hátráltató aggregálódás alapvetően adhéziós jelenség. Az adhézió 

erőssége, foka a szemcsehalmaz folyási tulajdonságait, s így a szemcse-transzport 

folyamatát alapvetően befolyásolja, s ezen keresztül az őrlés hatékonyságát is. Célszerű 

tehát az őrlemény-szemcsehalmaz folyási tulajdonságainak jellemzése összefüggésben az 

őrlési segédanyag fajtájával és mennyiségével. Ennek érdekében bevezettem az őrlést 

segítő anyag folyási tulajdonságokra gyakorolt hatásának kimutatására a Jenike-féle 

nyírócellával való mérést, az őrlemények folyási-nyírási jellemzőinek meghatározását, a 

kohézió (c) és folyási függvény (FF) mutatókkal való jellemzését.  

A fentebbiek tükrében jelen fejezet célja az őrlést segítő anyag finomőrlemények 

folyási tulajdonságaira és a szemcseméretre, fajlagos felületre, fajlagos őrlési 

munkaigényre, mint eljárástechnikai jellemzőkre gyakorolt hatásának vizsgálata az őrlést 

segítő anyag adagolásának függvényében.  

4.1. Kísérleti és kiértékelési módszerek 

Az őrlést segítő anyag hatásának vizsgálatára három modell anyagot (mészkő, 

klinker, kvarc) alkalmaztam, az őrölhetőségi és agglomerációs tulajdonságaikat alapul 

véve. A mészkő relatíve puha és könnyen őrölhető, de erősen kohezív. A kvarc nehezen 

őrölhető, de nem kohezív, míg a klinker nehezen őrölhető és kohezív is egyúttal (Juhász és 

Opoczky, 1982, Opoczky 1975.). A mérések elvégzéséhez miden modell anyag esetében 

négy különböző őrlést segítő anyag adagolás mellett állítottam elő nagy finomságú 

őrleményeket keverőmalomban. A mészkő és kvarc estében őrlést segítő anyagként 

trietanol-amint, míg klinker őrlése esetén „IMOFLOW” fantázianévvel ellátott 

segédanyagot alkalmaztam. Az alkalmazott őrlést segítő anyag adagolások sorra cga=0; 

0,05; 0,1; 0,15 m/m%.  

Az őrlési kísérleteket a „kerámiabéléses keverőmalom II” berendezéssel végeztem 

a későbbi vizsgálatokhoz szükséges mintamennyiség figyelembevétele miatt. A mészkő 

őrlése esetén az őrlési körülmények a következők voltak: vt= 5 m/s, ϕGM=50 %, az 

őrlőtestek szemcseméret-eloszlása FGM(x): xmin=1.2 mm; x50=1.6 mm; xmax=2 mm, 

ϕm=80%, t= 10 min. Az őrlést segítő anyagot csepegtetéssel adagoltam az őrlendő 

anyaghoz, 14 v/v%-os vizes oldat formájában. Klinker és kvarc őrlése esetén az őrlési 

paraméterek a következők voltak: vt= 5m/s, ϕGM= 60%, ϕm=80%, az őrlőtest 
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szemcseméret-eloszlása: xmin=1.2 mm; x50=1.6 mm; xmax=2 mm. Az őrlési idő t=10 perc 

volt a kvarc, míg t=15 perc a klinker esetében.  

Az őrlések során mértem a malom energia-felvételét (Wm) Carlo Gavazzi WM1-

DIN típusú mikroszámítógép vezérelt energiaméter segítségével, amelyből a fajlagos őrlési 

munka (Wf) értékét számítottam. 

Az őrléseket követően mértem az egyes minták szemcseméret-eloszlását (F(x)), és 

fajlagos felületét (S) Fritsch Analisette 22 lézersugaras szemcsenagyság-elemző 

berendezésben, folyadék közegben. Kvarc és mészkő esetén víz, míg klinker esetén izo-

propanol közeget alkalmaztam. A mérések során a diszpergálás elősegítésére legalább 1 

perces ultrahang-fürdőt alkalmaztam.  

Az őrlemények folyási tulajdonságait Jenike féle nyírócellában vizsgáltam. Minden 

minta esetén három konszolidációs szinten határoztam meg a folyási görbét (YL). Minden 

folyási görbe meghatározásához 4 mérési pontot vettem fel a konszolidációs 

normálfeszültség 40; 50; 60; 80%-át alkalmazva. A konszolidációs szintekhez az alábbi 

normálfeszültség értékek tartoztak: 2,5; 10 és 20 kPa. A mérés során kritikusan 

konszolidált minta esetén mértem az egyes normálerőkhöz (Fn) tartozó nyíróerőket (Fny), 

melyekből a normálfeszültség (σ) és nyírófeszültség (τ) értékét számítottam a nyírócella 

felületének (A) ismeretében. A mérési pontokra Coulomb egyenest illesztettem, melynek 

egyenletét felhasználva a Mohr köröket megrajzoltam. 

A mérési eredmények értékeléséhez az alábbi függvény kapcsolatokat vizsgáltam: 

- F(x) = x 

- S = f(cga) 

- EU = f(cga) 

- c = f(S) 

- f = f(σ1) 

- FF = f(cga) 

ahol,   F(x) – szemcseméret-eloszlás [-] 

  x – szemcseméret [µm] 

  S – fajlagos felület [m
2
/kg] 

  EU – energia-hasznosulás [m
2
/kJ] 

  cga – őrlést segítő anyag adagolása [m/m%] 

  c – kohézió [Pa] 

  f – felületi szilárdság [kPa] 

  σ1 – fő konszolidáló feszültség [kPa] 

  FF – folyási függvény [-] 

4.2. Az őrlést segítő anyag hatása az őrlemény szemcseméret-eloszlására és fajlagos 

felületére 

Az elvégzett őrlési kísérletek eredményét a 4.2.1 - 4.2.3 ábrákon láthatjuk. A 

mészkő esetében kapott őrlemények szemcseméret-eloszlásai az őrlést segítő anyag hatását 

egyértelműen mutatja, nagyobb segédanyag adagolás finomabb őrleményt eredményezett 

(4.1. ábra ). A kvarc esetében az őrlést segítő anyag alkalmazása finomabb őrleményt 
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eredményezett, de nagyobb, 0,1-0,15 % őrlést segítő anyag adagolás nem eredményezett 

további szignifikáns szemcseméret csökkenést (4.2.1. ábra).  

 

 

4.2.1. ábra Mészkő, kvarc és klinker őrlemények és feladás szemcseméret-eloszlásai 

 

Klinker esetében az őrlést segítő anyag adagolásának hatása egyértelműen 

mutatkozik az őrlemények szemcseméret-eloszlásán. Az őrlemények a segédanyag 

adagolás növelésével egyre finomabbak lettek.  

A 4.2. ábrán az S=f(cga) kapcsolatot láthatjuk. Mészkő esetén a fajlagos felület 

folyamatosan nő az őrlést segítő anyag adagolásával, az őrlést segítő anyag alkalmazása 

34%-os fajlagos felület növekedést eredményezett. Ugyanakkor a 0,1%-os adagolás 

majdnem azonos fajlagos felületre vezetett, mint a 0,15%-os. 
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4.2.2. ábra Az őrlemények fajlagos felületének változása az őrlést segítő anyag 

adagolásának függvényében 

 

A kvarc esetén a 0,1%-os őrlést segítő anyag adagolás vezetett a legnagyobb fajlagos 

felületű őrleményre. A 0,15%-os adagolás alacsonyabb fajlagos felületet eredményezett, 

tehát egy határ fölött az őrlést segítő anyag adagolása fölöslegessé vált, nem vezetett 
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további növekedésre. Kvarc esetén a TEA őrlést segítő anyag adagolása 17,5%-kal növelte 

az őrlemény fajlagos felületét. A fajlagos felület változása tekintetében a klinker esetén 

figyelhető meg a legnagyobb növekedés, melynek mértéke 54%-os volt (4.2.2. ábra).  

A 4.2.3. ábrán az EU=f(cga) függvényt láthatjuk. Az energia hasznosulás a kohezív mészkő 

esetén mutatja, hogy a TEA 0,05 és 0,1% adagolásának alkalmazása jelentős energia 

hasznosulás növekedést eredményezett, de nagyobb adagolás nem járt további 

növekedéssel. A 0,15% adagolás alacsonyabb energiahasznosulásra vezetett, mint a kisebb 

adagolások. Összességében azt lehet mondani, hogy az energia hasznosulás mészkő esetén 

98,5%-kal növekedett, tehát közel megduplázódott az őrlést segítő anyag alkalmazásának 

következtében. 
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4.2.3. ábra Az energia hasznosulás változása az őrlést segítő anyag adagolásával 

 

A nem-kohezív kvarc esetében a 0,05%-os TEA adagolás kevésbé eredményezett 

energia hasznosulás növekedést. A TEA alkalmazása esetén 20,14%-os energia 

hasznosulás növekedés mutatható ki. A klinker esetében az IMOFLOW őrlést segítő anyag 

alkalmazása nagyon hatásosnak bizonyult, a mérési tartományban folyamatosan, 200%-al 

növelte az energia hasznosulást (4.2.3. ábra). 

Az őrlést segítő anyag adagolása jelentősen növelte a keverőmalmi száraz őrlés 

hatékonyságát. Az őrlemények finomsága és az energia-hasznosulás növekedett az őrlést 

segítő anyag használatával. Ugyanakkor a megfelelő típusú felületaktív anyag és adagolás 

megválasztása jelentősen befolyásolja a kifejtett hatás mértékét. Kvarc esetén a TEA nem 

bizonyult hatékony segédanyagnak. Az ideálisnak tekinthető adagolás az elvégzett őrlési 

kísérletek alapján mészkő és kvarc esetén 0,1 m/m%, míg klinker esetén 0,15%.  

 

4.3. Az őrlemények folyási tulajdonságának vizsgálata Jenike-féle nyírócellában 

A Jenike féle nyírócellában végzett kísérletek eredményei és az illesztett Coulomb 

egyenesek egyenletei az 2.M. fejezetben láthatóak. A dolgozat ezen részében a 

következtetések szempontjából fontos függvénykapcsolatokat mutatom be, mint a fajlagos 
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felület (S) hatását a kohézióra (c) c=f(S) és az őrlést segítő anyag adagolásának (cga) 

hatását a folyási függvényre (FF) FF=f(cga). 

4.3.1. Az őrlést segítő anyag adagolásának hatása a kohézióra 

Az illesztett Coulomb egyenes alapján az egyes őrlemények kohéziója c 

meghatározható, mely az egyenes y tengely menti eltolódását mutatja (Mellékelt, 1.M). A 

következő 4.3.1.; 4.3.2.; 4.3.3. ábrákon a kohézió-fajlagos felület c=f(S) függvények 

láthatóak az egyes mintaanyagok esetén különböző konszolidációs szintek mellett. Jelen 

ábrázolás az őrlemény finomsága és folyási tulajdonsága közötti összefüggést mutatja be.  
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4.3.1. ábra A fajlagos felület hatása a kohézióra 2,5 kPa normálfeszültség esetén 

 

A szemcseméret csökkenésével, a fajlagos felület növeléséve a szemcsék közötti adhézió 

nő, tehát a kohézió (c) értékének növekednie kell az őrlemény finomságának változásával. 

A Jenike féle nyírócellával végzett mérések alapján a tömörítő feszültség értéke hatással 

van a kohézió (c) fajlagos felülettel (S) történő változására. Az első konszolidációs szint 

esetén habár az S széles tartományban 900 és 2300 m
2
/kg között változik, mindhárom 

anyag esetén a kohézió értéke jellemzően egy viszonylag szűk sávban 450 és 600 Pa között 

ingadozik. Egyértelmű kohézió (c) változás a fajlagos felületével növekedésével nem 

mutatható ki egyik anyag esetén sem.  

DOI: 10.14750/ME.2014.015



Őrlési eljárások kutatása, fejlesztése különlegesen finom őrlemények előállítására  

Miskolci Egyetem 45 

800 1200 1600 2000 2400

Fajlagos felület,   S   [m2/kg]

1000

2000

3000

4000

K
o
h
é
z
ió

, 
  
c
  
 [
P

a
]

2. konszolidációs szint

Klinker

Kvarc

Mészkõ

 

4.3.2. ábra A fajlagos felület hatása a kohézióra 10 kPa normálfeszültség esetén 

 

A második konszolidációs szinten (4.3.2. ábra) az egyes mintaanyagok között eltérés 

mutatkozik, hiszen amíg az eredendően is kohezív klinker és mészkő esetén a kohézió c 

értéke közel állandó S fajlagos felület változásával, addig az eredendően nem kohezív 

kvarc esetén jelentősen nő.  
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4.3.3. ábra A fajlagos felület hatása a kohézióra 20 kPa normálfeszültség esetén 

 

A harmadik konszolidáció szinten mindhárom anyag esetén a kohézió c nő (4.3.3. ábra). 

Megfigyelhető, hogy a kvarc esetén mikor S 1800 m
2
/kg-hoz közeli értéket vesz fel, c 

ugrásszerűen nő 4000-ről 5200-ra, hasonlóképpen a mészkő esetén is. Ezen anyagoknál a 

TEA őrlést segítő anyagot vizes oldatként juttattam be a rendszerbe, aminek a 

következményeként az őrlést segítő anyag adagolásának növelésével egyre nagyobb 

mennyiségű víz került az anyaghoz, melynek a hatása mutatkozik nagy, 20 kPa 

normálfeszültség esetén. A szemcsék felületén adszorbeálódott folyadék hidakat kialakítva 
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az szemcsék között növelte az őrlemények kohézióját, miközben nem járult hozzá az őrlés 

hatékonyságának növelésében, hiszen S fajlagos felület nem nőt tovább cga segédanyag 

adagolás növekedésével.  

4.3.2. Az őrlést segítő anyag adagolásának hatása a folyási függvényre 

A nyírási kísérletek kiértékelésére a Jenike (1964) által a folyási tulajdonság 

megítélésére alkotott un. folyási függvényt (FF) alkalmaztam. Ebből a szempontból 

minden őrlemény a kohezív besorolásba esett. A folyási függvény szerkesztését, a f=f(σ1) 

az egyes mintaanyagokra a 4.3.4.; 4.3.5.; 4.3.6. ábrák mutatják.  
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4.3.4. ábra A folyási függvény mészkő esetén 

 

Megfigyelhető, hogy mészkő és klinker (4.3.4, 4.3.5. ábra) esetén az első és második 

konszolidációs szinten a mérési pontok szinte egybeesnek az f=f(σ1) ábrázolási mód 

szerint, míg a harmadik konszolidációs szinten a pontok f felületi szilárdság jelentős 

növekedése figyelhető meg közel azonos σ1 értékek mellett.  
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4.3.5. ábra A folyási függvény klinker esetén 
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Ezzel szemben a kvarc esetén már a második konszolidációs szinten is f felületi szilárdság 

jelentős növekedése figyelhető meg, tehát a görbék f irányába tolódnak, mely a folyási 

tulajdonság romlását mutatja (4.3.6. ábra).  
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4.3.6. ábra A folyási függvény kvarc esetén 

 

A kisebb mértékű változások pontosabb nyomon követésének érdekében a 4.3.7. 

ábrán az egyes konszolidációs szintekre számított FF értékek láthatóak cga függvényében.  

Mészkő esetén az első és második konszolidációs szinten a folyási függvény értéke 

növekszik az őrlést segítő anyag adagolásával, tehát az mondható, hogy nagyobb őrlést 

segítő anyag adagolás jobb folyási tulajdonságot eredményezett. A harmadik 

konszolidációs szinten azonban az eredmények ellenkező tendenciát mutatnak, a folyási 

függvény értéke csökken (4.3.7. ábra), azaz brikettálás történt.  

Kvarc esetén mindhárom konszolidációs szinten a folyási függvény értéke csökkent 

az őrlést segítő anyag adagolásával, tehát az őrlést segítő anyag folyási tulajdonságra 

gyakorolt hatását ebben az esetben nem sikerült kimutatni (4.10. ábra). 

 

 

4.3.7. ábra Az őrlemények folyási függvényének változása az őrlést segítő anyag 

adagolásának függvényében 
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A klinker esetében az eredmények különböző tendenciákat mutatnak az egyes 

konszolidációs szinteken. Az első konszolidációs szinten, ahol a normál feszültség értéke 

alacsony, a folyási függvény értéke nő az őrlést segítő anyag adagolásával, tehát a folyási 

tulajdonság javult. A második konszolidációs szinten az értékek közel állandónak 

tekinthetők. A harmadik konszolidációs szinten a folyási függvény értéke csökken az őrlést 

segítő anyag adagolásával (4.3.7. ábra).  

A Jenike féle nyírócellában végzett kísérletek alapján megállapítható, hogy 

mindhárom modellanyag esetében a legnagyobb normálfeszültségű (20 kPa), harmadik 

konszolidációs szinten az őrlést segítő anyag adagolásával a folyási függvény értéke 

csökkent, a kohézió c értéke nőtt a fajlagos felület (S) növekedésével, tehát az őrlemények 

folyási tulajdonságai romlottak az őrlést segítő anyag adagolásával.  

A második konszolidációs szinten, ahol a normálfeszültség értéke 10 kPa volt, az 

eredmények nem azonosak. Mészkő esetén a folyási függvény értéke nőtt, kvarc esetén 

csökkent, míg klinker esetén közel állandónak tekinthető az őrlést segítő anyag 

adagolásával. A c értéke klinker és mészkő esetén közel állandó S változásával, addig 

kvarc esetén jelentősen nőtt. 

Az első konszolidációs szinten, ahol a normálfeszültség értéke 2,5 kPa, mészkő és 

klinker esetén a folyási függvény értéke nő, míg kvarc esetén csökken az őrlést segítő 

anyag adagolásával. A c értéke közel állandónak tekinthető mindhárom modellanyag 

esetében.  

A szemcseméret csökkenésével a porok folyási tulajdonsága romlik, az egyes 

szemcsék között fellépő adhéziós erők megnövekedése miatt. A nagy normálfeszültség 

(10, 20 kPa) mellett a Jenike féle nyírócellában elvégzett kísérletek ezt a jelenséget 

igazolják. A kis normálfeszültség (2,5 kPa) alkalmazása esetén azonban az őrlést segítő 

anyag folyási tulajdonságra gyakorolt hatása kimutatható, azokban az esetekben (mészkő, 

klinker) amikor az őrlést segítő anyag szignifikánsan javította az őrlés hatékonyságát. 

Habár a változások kismértékűek és a mérési eredmények szórnak, az őrlést segítő 

anyagok az őrlemény folyási tulajdonságát javítják és ez a hatás kimutatható a Jenike féle 

nyírócellában.  

4.4. Összefoglaló értékelés 

Az őrlést segítő anyag hatása a finomőrlésre három hatáson keresztül mutatkozik 

meg, nevezetesen a felületi energiák lekötésében, az őrölhetőség, valamint az őrlemény 

folyási tulajdonságainak javulásában. Az egyes hatások érvényesülése az anyag 

őrölhetőségi és agglomerálódási hajlamától függ. A felületaktív anyag hatása Opoczky 

(1975) szerint az egyes anyagfajták (könnyen őrölhető, tapadásra hajlamos; nehezen 

őrölhető, tapadásra nem hajlamos; nehezen őrölhető és tapadásra hajlamos) esetén 

megmutatkozhat főleg a tapadás és agglomerálódás csökkentésében, vagy főleg az 

őrölhetőség javításában, vagy pedig mindkettőben. Az elvégzett kísérletek alapján 

megállapítható, hogy  

- kvarc esetén a trietanol-amin felületaktív anyag sem nem javította az 

őrölhetőséget, sem nem csökkentette a tapadást és agglomerálódást; 
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- mészkő esetén a trietanol-amin felületaktív anyag hatása kimutatható mind az 

őrölhetőség, mind a folyási tulajdonságok javulásában; 

- klinker esetén az alkalmazott IMOFLOW őrlést segítő anyag hatása 

kimutatható mind őrölhetőség, mind a folyási tulajdonságok javulásában. 

 

A szabványos Jenike féle nyírócellás mérési módszer az őrlést segítő anyag termék 

folyási tulajdonságára gyakorolt hatásának kimutatására alkalmas és jó kiegészítést ad a 

hagyományos, őrlési munka és termék finomság központú hatásosság vizsgálat mellé, az 

őrlést segítő anyag és adagolás megválasztásához. 

 

 A nyíróvizsgálat során alkalmazható normálfeszültségnek felső határa van, ez alatt 

az őrlést segítő anyag folyási tulajdonságra gyakorolt hatása kimutatható. Jelen 

mérések szerint a határérték kisebb, mint 10 kPa. 

 

 A Jenike féle nyírócellás vizsgálati módszer kohezív, tapadásra és agglomerációra 

hajlamos anyagok őrlésekor alkalmazható az őrlést segítő anyag típusának és 

adagolásának megválasztásához.  

 

 Az őrlést segítő anyag adagolásának folyási tulajdonságra gyakorolt hatásának 

kimutatásához az FF folyási függvényt és c kohéziót az egyes konszolidációs 

szinteken külön szükséges vizsgálni. 
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5. AZ ŐRLÉSI PARAMÉTEREK HATÁSA AZ ŐRLEMÉNY SZEMCSEMÉRET-ELOSZLÁSÁRA, 

FAJLAGOS FELÜLETÉRE 

A keverőmalmi száraz őrlést befolyásoló fő paraméterek a szemcsékre 

vonatkoztatott igénybevételi modell alapján SN és SI, mint azt a 2.4.1. fejezetben 

ismertettem, ahol a nedves őrlésre kifejtett modellt láthattuk. Ahhoz azonban, hogy a 

modell száraz őrlésre is alkalmazzuk, változtatások bevezetése szükséges. Kwade (1999,a) 

az alábbi összefüggést adta meg kristályos anyagok nedves őrlése esetén SN 

meghatározására:  
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      (5.2.) 

 

Belátható, hogy száraz őrlés esetén, ahol cv szuszpenzió koncentráció helyett a szemcsék 

számát (NP) alapvetően φm anyag töltési fok reprezentálja, ezért az alábbi módosítás 

bevezetése szükséges: 
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ezek alapján 
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Abban ez esetben ha  

   
  

     
       (5.5.) 

 

tehát az anyag töltési fokot φm mint az anyag térfogatának Vm és az őrlőtestek közötti 

pórustér térfogatának VP,GM hányadosaként értelmezzük.  

Az igénybevételek intenzitásának meghatározására Kwade (1999, a) az alábbi képletet 

vezette be: 
23

tGMGMGM vdSISI        (5.6.) 

 

Jelen összefüggés az alábbi feltételek mellett érvényes:  

 az őrlőtestek között csak egy szemcse van hatékonyan igénybe véve, ezáltal az 

igénybevett szemcse-térfogat független az őrlőtest méretétől.  

 őrlőtestek tangenciális sebessége a keverőtárcsa kerületi sebességével arányos  

 a tárcsák átmérője állandó értékű  

 a feladott anyag elaszticitása jóval kisebb, mint az őrlőtesté (Kwade, 1999 a). 
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Száraz őrlés esetén azonban egy szemcse hatékony igénybevételéről csak akkor 

beszélhetünk, ha : 

 az őrlés azon szakaszában vagyunk, mikor még nem alakul ki az őrlőtestek 

felületén bevonat, mely az őrlőtestek ütközésekor anyagágyak igénybevételét 

okozza 

 az őrlés betapadás-mentes  

 a befogott szemcse mérete lényegesen nagyobb az őrlőtest felületén kialakult 

anyagréteg vastagságánál.  

Minthogy az őrlőtestekre tapadt anyag mennyisége az őrlési idő függvénye, az 

anyagágy vastagsága az őrlési idővel nő, mely fokozza az igénybevételi energia elnyelését, 

így SI értelmezésére az alábbi változtatás bevezetése szükséges: 

 

             (             )    (5.7.) 

 

ahol ξa az őrlőtestek felületén betapadt anyagágy vastagsága 

Mivel  

    (  )       (5.8.) 

 

ezért belátható, hogy a szemcsét ért igénybevételek nagysága is függvénye lesz az őrlési 

időnek és az igénybevételek számának. 

Jelen fejezetben a száraz keverőmalmi őrlést befolyásoló három alapvető 

paraméter, őrlőtest töltési fok (φGM), anyag töltési fok (φm) és rotor kerületi sebesség (vt) 

hatása látható az őrlemény szemcseméret-eloszlására (F(x)) és fajlagos felületére (S). A 

mérések célja a szemcsére vonatkoztatott igénybevétel modell alkalmazása az optimális 

anyag és őrlőtest töltési fok meghatározásának érdekében száraz keverőmalmi őrlés esetén. 

Ennek érdekében összefüggésbe hoztam a szemcsére vonatkoztatott igénybevétel modell 

fő paramétereit, az igénybevételek számát (SN) és intenzitását (SI) a termék finomsági 

mérőszámaival (x50, S), továbbá vizsgáltam az egyes őrléseket energetikai szempontból, a 

fajlagos munkaszükséglet (Wf) és energia hasznosulás (EU) értékén keresztül.  

5.1. Kísérleti és kiértékelési módszerek 

A laboratóriumi őrlési kísérleteket az I. jelzésű kerámiabéléses keverőmalommal 

folytattam le. Az anyag töltési fok vizsgálatára az őrlési idő függvényében 5 őrlési 

sorozatot végeztem el, 60%-os őrlőtest töltési fok mellett, sorra 40, 50, 60, 80, 100% anyag 

töltési fokkal. A kerületi sebesség minden esetben 6 m/s, az őrlőtestek átmérője 0,8-1 mm, 

az őrlési idők 0,5- 8 perc volt, őrlést segítő anyagot nem használtam. Az őrlőtest töltési fok 

vizsgálatára 3 őrlési sorozatot hajtottam végre, 50, 60, 70 %-os értékekkel, 50 %-os anyag 

töltési fok mellett, 6 m/s kerületi sebességen, 0,5- 8 perc őrlési időkkel.  

Az őrlemény minták szemcseméret-eloszlását egy Horiba LA-950 típusú lézeres 

szemcseméret-eloszlás mérő készülékkel határoztam meg. Száraz finom őrléskor a friss 

őrlemény jelentős feltapadását tapasztalhatjuk az őrlőgolyókra, a malom falazatára és a 

keverőtárcsákra ezért és továbbá az őrlési kinetika vizsgálatának érdekében az őrlési 

kísérletek során adott idő elteltével a malomban csak a szabadon mozgó anyagot 
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mintáztam, majd a teljes őrlési idő elteltével a malomba és az őrlőtestekre tapadt anyagot is 

megmintáztam. A mintavételek során mértem a szabadon mozgó anyag tömegét és az 

őrlőtest töltet tömegét. Ezen mennyiségek ismeretében minden őrlési idő esetén a teljes 

anyagmérleg számítható. Jelen adatok segítségével a szabadon mozgó anyag 

szemcseméret-eloszlását mérve és az őrlőtestre és malomba tapadt anyag tömeghányadát 

és szemcseméret-eloszlását figyelembe véve a malomban adott őrlési idő elteltével a valós 

szemcseméret-eloszlás megbecsülhető.  

A mérések eredményeként a fajlagos felület S, szemcseméret-eloszlás F(x), malom 

munka felvétele Wm ismert az egyes beállítások mellett, azok felhasználásával számítottam 

az energiahasznosulás EU, fajlagos őrlési munka Wf, és medián x50 értékét. Továbbá 

számítottam a malom paramétereinek összefoglalására igénybevételek számát SNF
**

 és 

intenzitás SI értékét. Felhasználva ezen mennyiségeket vizsgáltam: 

-  fajlagos felület- fajlagos őrlési munka S=f(Wf);  

- medián- fajlagos őrlési munka x50=f(Wf);  

- energiahasznosulás- igénybevételek száma EU=f(SN) függvényeket. 

5.2. Az anyag töltési fok hatása az őrlés eredményére 

Az anyag töltés fokának (póruskitöltés) hatását az őrlemény finomságára 5.1, 5.2, 

5.3. ábrák foglalják össze. Megfigyelhető, hogy a legnagyobb keletkezett fajlagos felület 

értéket 100 kJ/kg fajlagos őrlési energia bevitele mellett az 50 és 60%-os töltési fok mellett 

értem el. 300 kJ/kg fajlagos őrlési energia bevitelnél pedig az 50%-os töltési fok szolgálta 

a legnagyobb keletkezett fajlagos felület értéket. Meg kell azonban jegyezni, hogy a 40, 

60, és 80%-os töltési fok sem marad el sokkal a maximális, 50%-os póruskitöltés mellett 

kapott 21691 m
2
/kg értéktől. A 100%-os töltési fok azonban egyértelműen elmarad a többi 

töltési foktól a keletkezett fajlagos felület tekintetében (5.2.1. ábra).  
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5.2.1. ábra Az anyag töltési fokának hatása a keletkezett fajlagos felületre a fajlagos őrlési 

munka függvényében 
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Az őrlemények mediánjának tekintetében az 50%-os anyag töltési fok 4,1 μm-es értékkel 

eredményezte a legkisebb szemcseméretet. Közel hasonló értéket ad az 50, 60 és 80%-os 

anyag töltési fok, a 100%-os azonban jóval nagyobb, azonos 300 kJ/kg fajlagos őrlési 

energia mellett 6,5 μm-es medián értéket mutat (5.2.2. ábra).  
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5.2.2. ábra Az anyag töltési fok hatása az őrlemény mediánjára a fajlagos őrlési munka 

függvényében 

 

Az energia hasznosulás legnagyobb mért értékét 60%-os anyag töltési fok mellett 175 

m
2
/kJ értékkel, 1 perces őrlési időnél éri el (5.2.3. ábra), ettől valamivel kisebb értéket 

kapunk a 40, 50 és 80%-os anyag töltési fokánál.  
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5.2.3. ábra Az anyag töltési fok hatása az energia-hasznosulásra az igénybevételek 

számának függvényében 
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A 100 %-os anyag töltési fok minden mért paraméterben (5.2.1., 5.2.2, 5.2.3. ábra) 

a legrosszabb eredményre vezet, ezért egyértelműen kijelenthető, hogy az őrlőtestek 

közötti pórustér 100 %-osan való kitöltése nem hatékony, ellentétben például a 

golyósmalmokban történő őrlésekkel. Golyósmalmok üzemeltetésekor az anyag töltési fok 

meghatározásakor azt a logikát követik, hogy az őrlőtestek összeütődésekor ne egymásnak 

ütközzenek, mert akkor az energia nem az anyag eltörésére, hanem az őrlőtestek 

deformációjára és hő illetve hang fejlődésére fordítódik, ezért az őrlőtestek közötti pórustér 

anyaggal való kitöltése javasolt. Látható, hogy keverőmalmi őrlés esetén ez a megközelítés 

nem helytálló. Ennek oka lehet, hogy a 100%-os töltési fok esetén az őrlendő szemcsék 

száma az őrlőtestek számához képest annyira megnő, hogy nincsen elegendő számú egy 

szemcsére jutó igénybevétel, ami képes minden szemcsét eltörni. Illetve a nagyobb őrlendő 

anyagmennyiség miatt az őrlőtestekre és a falazatra is hamarabb feltapadnak a szemcsék, 

ami az őrlés hatékonyságának idő előtti romlásához vezet. 

Az igénybevételek száma (SN) egyenesen arányos az ütközések számával (Nc) és a 

törés valószínűségével (PC) illetve fordítottan arányos a szemcsék számával (Np). Állandó 

rotor kerületi sebesség és őrlőtest töltési fok mellett az ütközések száma és a törés 

valószínűsége állandónak tekinthető, az egy szemcsére jutó igénybevételek számát a 

feladásban lévő szemcsék száma határozza meg. A szemcsék száma optimummal 

rendelkező érték, mely jelen mérésekből egyértelműen látszik. Túl sok szemcse esetén az 

őrlés hatékonysága romlik, túl kevés szemcse szintén hátrányos, hiszen akkor a befektetett 

energia az őrlőtestek deformációjára illetve hő és hang fejlődésére fordítódik. A szemcsék 

száma az őrlési idő függvényében az aprózódás hatására növekszik. Ugyanakkor száraz 

őrlés esetén a finom szemcsék őrlőtestek felületére illetve a malom falazatára tapadnak, így 

azok az őrlési folyamatban a továbbiakban nem vesznek részt, hátráltatják azt, hiszen az 

őrlőtestek felületére tapadva puha, párnázott réteget hoznak létre, minek következtében az 

őrlőtestek elveszítik a töréshez szükséges felületi keménységet. Mindez leginkább az 

energia hasznosulás igénybevételek számával történő jelentős csökkenésén keresztül 

figyelhető meg.  

Az optimális anyag töltési foknak az elvégzett mérések alapján száraz keverőmalmi 

őrlés esetén az 40-60 %-os tartomány javasolható. 

5.3. Az őrlőtest töltési fok hatása az őrlés eredményére 

Az őrlőtest töltési fok hatása az 5.2.4, 5.2.5. ábrán figyelhető meg. A 70%-os 

őrlőtest töltési fok esetén csak három mérési pont szerepel, ennek az oka, hogy 2 perc 

őrlési idő közelében a malmot le kellett állítani üzemelési hiba miatt. Nem a malom 

műszaki meghibásodása történt, hanem egy olyan jelenség, amely nem megfelelő 

beállítások mellett lép fel, a továbbiakban nevezzük az őrlőtestek elakadásának, törésének. 

Az őrlési folyamat során az egyre finomodó anyag feltapad az őrlőtestekre, a malom 

falazatára és a keverőtárcsákra. Nem megfelelő beállítások mellett, felléphet egy olyan 

működési zavar, mikor a malom falazatra feltapadó anyag és a keverőtárcsák éle között 

olyan szűkké válik a hézag (mely normál állapotban az alkalmazott őrlőtest legalább 5-6-

szorosa), hogy közte az őrlőtestek nem tudnak zavartalanul áthaladni, egy-egy pillanatra 

beszorulnak, és a rotor elkezdi törni azokat. A jelenség a fajlagos őrlési energia 
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nagymértékű megugrásán illetve az őrlőtestek törése miatt keletkező lüktető, ismétlődő 

erős hanghatáson keresztül ismerhető fel. A jelenség következtében a keverőtárcsák 

anyagától függően komoly problémák is felléphetnek, mint a keverőtárcsák eltörése, 

sérülése.  
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5.2.4. ábra Az őrlőtest töltési fok hatása a keletkezett fajlagos felületre a fajlagos őrlési 

energia függvényében 

 

Az 5.2.4. ábrán a ΔSm=f(Wf) kapcsolatot láthatjuk. A keletkezett fajlagos felület a 60%-os 

őrlőtest töltési fok mellett érte el a legmagasabb értéket, szemben az 50 vagy 70%-os 

értékkel.  
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5.2.5. ábra Az őrlőtest töltési fok hatása az energia-hasznosulásra az igénybevételek 

számának függvényében 
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Az energiahasznosulás tekintetében (5.2.5. ábra) is a 60%-os őrlőtest töltési fok mellett 

értem el a legmagasabb értéket, azonban további tendencia kimutatása a 70%-os őrlőtest 

töltési fok melletti mérés félbeszakadása miatt nem lehetséges.  

Az optimális őrlőtest töltési foknak az 50-70%-os tartomány tekinthető, ettől 

nagyobb töltési fok alkalmazása veszélyeztetheti a malom működését, míg alacsonyabb 

töltés mellett az őrlés hatékonysága romlik.  

5.4. A rotor kerületi sebesség hatása az őrlés eredményére 

Jelen fejezet a rotor kerületi sebesség hatását mutatja be az őrlés eredményére. Mint 

a következő 5.2.9, 5.2.10. ábrán jól látható, a kerületi sebesség növelésével jelentősen 

növelhető a maximálisan elért keletkezett fajlagos felület és az őrölhetőségi mutató. Az 

igénybevételi intenzitás növelésével, amelyet jelen esetben a rotor kerületi sebesség 

változtatásával érthető el, az elérhető maximális finomság kristályos anyagok őrlése esetén 

egyre nagyobb. Jelen mérési eredmények (5.2.9. ábra) egyértelműen alátámasztják 

mindezt, hiszen a kerületi sebesség 4 m/s-ról 7 m/s-ra történő növelésével a fajlagos 

felület, adott 200 kJ/kg fajlagos őrlési energia bevitele mellett 4720 m
2
/kg-ról 30420 

m
2
/kg-ra emelkedett, ami 25700 m

2
/kg növekedést jelent.  
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5.2.9. ábra A rotor kerületi sebesség hatása a fajlagos felületre a fajlagos őrlési munka 

függvényében 
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5.2.10. ábra A fajlagos felület változása az igénybevételi intenzitás hatására az 

igénybevételek számának függvényében 

 

Az energia hasznosulás tekintetében is javulást értem el, hiszen a maximális érték 26 

m
2
/kJ-ról 137 m

2
/kJ-ra növekedett, mely 111 m

2
/kJ növekedést jelent. Százalékosan 

kifejezve 454,8%-os abszolút és 354,8%-os a relatív növekedést (5.2.10. ábra).  
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5.2.10. ábra A rotor kerületi sebesség hatása az energia hasznosulásra az igénybevételek 

számának függvényében 
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A fentiek alapján az energia-hasznosulás változása szempontjából őrlést két jól 

elkülöníthető részre bonthatjuk. Az őrlés kezdeti szakaszán az energia hasznosulás nő az 

igénybevételek relatív számával. Ebben a szakaszban a szemcsék aprítása hatékonyan 

megy végbe azonban, mivel még a keletkezett termék szemcsemérete nem túl finom, ezért 

a fajlagos felület növekedése egységnyi energia befektetése mellett alacsony. Az energia-

hasznosulás növekedése egy meghatározott értékig történik, adott relatív igénybevételi 

szám mellett maximummal rendelkezik. Az energia-hasznosulás szignifikáns csökkenése a 

maximum elérését követően két tényező együttes hatásával magyarázható: 

1.  az őrlőtestek felületén megtapadt anyag az szemcséket ért igénybevételi intenzitást 

jelentősen csökkenti; 

2. az őrlés során a betapadás miatt lecsökkent azon szabadon mozgó szemcsék száma 

melyek tovább aprózódhatnak, ezáltal lecsökken a szemcsehalmaz egészére 

vonatkoztatott fajlagos felületnövekedés. 

Az szemcséket ért igénybevétel intenzitás az őrlés előrehaladtával csökken a felületen 

megtapadt anyagréteg következtében. Becker és szerzőtársai (1997) munkássága alapján a 

szemcsét ért igénybevétel intenzitás az őrlőtestek deformálódását figyelembe véve a 

következők szerint alakul: 

 
1

23 1















GM

P
tGMGMP

El

El
vdSISI     (5.4.1.) 

 

ahol SIP a szemcsét érő igénybevétel intenzitás.  

A felületen megtapadó anyag az igénybevételi szám növekedésével egyre tömörebb és 

vastagabb réteget alakít ki. A betapadó réteg tömörödése során térfogatváltozást szenved, 

tehát a befogott szemcsét ért igénybevétel nagysága a tömörítésre fordított munkával 

csökken: 

 

      
                ∫  ( )  

 

  
  (5.4.2.) 

ahol 

- Wcomp az őrlőtest felületén megtapadt szemcseágy összenyomásához szükséges 

munka 

- ξ0 az őrlőtest felületén betapadt anyagréted vastagsága az igénybevétel előtt 

- ξ az őrlőtest felületén betapadt anyagréted vastagsága az igénybevétel után 

- F a szemcseágy összenyomásához szükséges erő. 

Mint az 5.2.11. ábrán látható, az őrlőtesteken betapadt anyagágy vastagsága ξ0 

logaritmikusan nő az igénybevételek relatív számának növekedésével. Ezek alapján, adott 

SNrel=400 igénybevételi szám esetén a ξ0=f(SI) összefüggés az 5.2.12. ábrán látható. A 

számított mérési pontok alapján a pontsorra a  

 

                   (5.4.3.) 

 

egyenlet illeszthető. Tehát belátható, hogy az őrlőtestek felületén kialakuló anyagágy 

vastagsága függ SI-től. 
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Ha azt feltételezzük, hogy végtelen igénybevételi számhoz tartva az anyagágy szilárdsága a 

kiindulási anyag szilárdságához tart, vagyis az igénybevételek hatására egyre inkább csak 

rugalmas alakváltozást szenved. Ebben az esetében  

 

            (5.4.4.) 

       
        

  
 

 
    (5.5.5.) 

 

tehát ebben az elméleti esetben a szemcsét ért igénybevételi intenzitás a felére csökken.  
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5.2.11. ábra Az igénybevételek relatív számának hatása az őrlőtesteken betapadt anyagágy 

vastagságára 

 

0 4E-005 8E-005 0.00012 0.00016

Igénybevétel intenzitás,   SI    [Nm]

0

4

8

12

16

20

Õ
rl

õ
te

s
te

k
e

n
 b

e
ta

p
a

d
t 

a
n

y
a

g
á

g
y
 v

a
s
ta

g
s
á
g

a
, 
x

0
  

[u
m

]

Mészkõ
Xfeladás=105-160 um

SN= 400
vt= 2-10 m/s

dGM= 0.4-0.6; 0.6-0.8 mm

rGM= 3800; 6100 kg/m3

fGM= 60 %

fm= 50 %

 

5.2.12. Az igénybevétel intenzitás hatása az őrlőtesteken betapadt anyagágy vastagságára 

adott igénybevételi szám esetén 
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A szabadon mozgó, őrlésben részt vevő szemcsék számának nyomon követésére szükséges 

bevezetni a szemcsék számának (NP) tartózkodási idővel (t) való változását az aprózódás 

és aggregáció figyelembevételével. 

 

        ( )      (5.5.6.) 

      ( )         ( )          ( )   (5.5.7.) 

 

ahol  NP,eff a szabadon mozgó, őrlésben résztvevő szemcsék száma [db] 

NP,össz – a malomtérben adott időpillanatban lévő összes szemcse száma [db] 

NP,betap – a malomtérben adott időpillanatban lévő betapadt szemcsék száma [db]. 

 

A fentebbi mérési eredmények alapján az alábbi 5.2.13-as elméleti ábra vehető fel, mely 

Juhász és Opoczky (2003) munkája nyomán mutatja a keverőmalmi száraz őrlés 

kinetikáját.  

 

 
5.2.13.ábra A fajlagos felület változása az igénybevételek számának függvényében, mért és 

elméleti ábra 

 

A Juhász és Opoczky (2003) által közölt ábra (2.1.) az őrlési idő függvényében mutatja az 

őrlés kinetikáját, illetve cikkükben megjegyzik, hogy az őrlési idő helyettesíthető az őrlési 

munkával. Ezzel szemben jelen 5.2.13. ábrán a keverőmalmi őrlés leírására alkalmas 

szemcsére vonatkoztatott igénybevételi modell alapján, az őrlési idővel arányos 

mennyiséget az igénybevételek számát vezettem fel az x tengelyre. Megjegyzendő 

továbbá, hogy az igénybevételi intenzitás változásával azonos alakú, de eltérő görbék 

vázolhatóak fel keverőmalmi száraz őrlés esetén. Az őrlés kinetikája szempontjából a 

Juhász és Opoczky (2003) által meghatározott tartományok, ebben az esetben is 

megkülönböztethetőek. 
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5.5. Összefoglaló értékelés 

A fentebb bemutatott fejezetben a termékre vonatkozatott igénybevétel modellt 

alkalmaztam a keverőmalmi száraz őrlés három paraméterének (rotor kerületi sebesség, vt; 

őrlőtest töltési fok, φGM; anyag töltési fok φm) optimálására. Az eredmények alapján az 

alábbi megállapítások tehetőek: 

Mérésekkel bizonyítottam, hogy a szemcsére vonatkoztatott igénybevétel modell 

alkalmas a száraz keverőmalmi őrlés leírására megfelelő módosításokkal. 

Az SN számítási módját a száraz őrlésnek megfelelően módosítottam, mely alapján 

bevezettem a száraz őrlés igénybevételeinek számát, SNF
**

. Az őrlőtest töltési fok, φGM; és 

anyag töltési fok φm optimálására a bevezetett SNF
**

-ot használtam.  

A szemcsére jutó igénybevételi intenzitás számításakor figyelembe kell venni, hogy 

az őrlés során az őrlőtestek felületén betapadó anyagréteg csökkenti azt. A betapadó 

anyagréteg vastagságával a szemcsét ért igénybevétel intenzitása csökken. A betapadó 

anyagréteg vastagsága logaritmikusan nő az igénybevételek számával.  

Az anyag töltési fok φm növelése adott határig az őrlés hatékonyságának javulását 

okozza mind a finomság (S és x50) mind az energiahasznosulás EU szempontjából, tehát 

optimummal rendelkezik a vizsgálati tartományban.  

Az őrlőtest töltési fok φGM növelése adott határig az őrlés hatékonyságának 

javulását eredményezi mind a finomság (S és x50) mind az energiahasznosulás EU 

szempontjából. E határ fölött romlik az őrlés hatékonysága az őrlőtestek mozgását gátló 

fizikai akadály, lavinaszerűen fellépő szemcse-aggregáció és tapadási jelenségek miatt, 

amik kedvezőtlen esetben a berendezés épségét is veszélyeztetik. 

A rotor kerületi sebesség értékét érdemes minél nagyobbra választani. Nagyobb 

rotor kerületi sebesség mellett az elérhető finomság jelentősen megnő, a szükséges őrlési 

idő lerövidül.  

A hatékonyabb őrlés - az adhéziós jelenségek elkerülésére, csökkentésére - 

megkövetelné a körfolyamatos őrlés alkalmazását, a kellően finom rész leválasztását. 
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6. AZ ANYAG DISZPERZITÁSI ÉS STRUKTURÁLIS SAJÁTSÁGAINAK VÁLTOZTATÁSA A 

CEMENT ŐRLÉS PÉLDÁJÁN 

A keverőmalomban lévő nagy energiasűrűség miatt az anyag strukturális sajátságai 

az őrlési eljárás folyamán megfelelően kicsi szemcseméret elérésekor, meghatározott 

mértékű igénybevételi intenzitás és kellően nagyszámú igénybevételi esemény mellett 

megváltoztathatóak. A strukturális sajátságok változása elsősorban az igénybevétel 

környékén bekövetkező plasztikus deformáció helyén következik be a szemcse felületén, 

amelyet a lokálisan kialakuló nagyfokú hőfejlődés is elősegít. A szemcse teljes 

szerkezetében bekövetkező változások a határszemcseméret elérését követően megy végbe, 

mely esetben a szemcse nem aprózódik tovább, hanem plasztikus deformációt szenved el. 

Jelen fejezetben bemutatott kísérleteim célja, hogy megvizsgáljam a száraz 

keverőmalmi őrlés során az energiaközlés módjának, sebességének hatását a klinker 

ásványok strukturális sajátságainak változását. Ezen túlmenően összehasonlító méréseket 

végeztem golyósmalommal, a két malom közötti különbségek vizsgálatára mechanikai-, 

mechanokémiai aktiválás szempontjából. Ezen cél elérésének érdekében őrlési kísérleteket 

hajtottam végre keverőmalommal és golyósmalommal CEM I 42,5 anyagot alkalmazva, 

majd vizsgáltam a cement finomságát és a klinker ásványok kristályszerkezeti állapotát a 

fajlagos őrlési munka, igénybevételi energia- és szám függvényében.  

6.1. Kísérleti és kiértékelési módszerek 

Őrlési kísérleteket hajtottam végre golyós- és keverőmalomban különböző őrlési 

idők alkalmazásával. Keverőmalom esetén 2,5 – 60 perces, míg golyósmalom esetén 10 – 

480 perces őrlési időket alkalmaztam. Keverőmalom esetén vizsgáltam továbbá a rotor 

kerületi sebesség és ezen keresztül az igénybevételi energia hatását a mechanikai 

aktiválásra. A rotor kerületi sebességet 1 és 7 m/s között változtattam. A keverőmalmi 

őrléseket 60 %–os őrlőtest töltési fok és 80 %-os anyag töltési fok mellett végeztem. Az 

alkalmazott őrlőtestek átmérője 1,2-1,6 mm volt, anyaga Al2O3, sűrűsége ρGM= 3700 

kg/m
3
. 

A golyósmalmi kísérletek során alkalmazott őrlőtestek mérete 12-40 mm, méret-

eloszlásuk egyenletes volt. Az őrlőtest töltési fokot 20 %-nak, míg az anyag töltési fokot 

110 %-nak választottam meg. A malmot 75 %-os kritikus fordulatszám-viszony mellett 

üzemeltettem.  

Meghatároztam az őrlemények szemcseméret-eloszlását, számított fajlagos felületét és 

mértem az őrlés energiaigényét, továbbá a termékek röntgendiffrakciós és SEM 

vizsgálatára is került sor a kristályszerkezeti változások nyomonkövetésére. Az 

őrlemények szemcseméret eloszlását és számított fajlagos felületét a Fritsch Analysette 22 

lézeres szemcseméret-eloszlás mérő berendezés segítségével határoztam meg. A méréseket 

izopropanol diszpergáló közegben végeztem. A mérések során minden minta előkészítése 

során egy perces ultrahang fürdőt alkalmaztam.  

A röntgendiffrakciós méréseket Dr. Mádai Viktor, egyetemi adjunktus végezte el az 

Ásványtani és Földtani Intézetben található Bruker D8 Advance típusú 

röntgendiffraktométeren. A mérések során CuK sugárzást, 40 kV-os gyorsító feszültséget 
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alkalmazott 40 mA-os áram mellett. A mechanokémiai változásokat a röntgen-

diffraktogrammok és krisztallit méret változásának elemzésével követtem nyomon. Az 

ásványok krisztallit méretét a Sherrer összefüggés (Klug and Alexander, [22]) segítségével 

határozta meg, az alábbi összefüggés szerint: 

 

Dkriszt= Kλ / βcosθ     (6.1.1) 

 

ahol Dkriszt – a krisztallit jellemző mérete [A ], 

 K – a krisztallit alaktényezője 

λ – az alkalmazott röntgen sugárzás hullámhossza [1.541838 A ], 

β – a tiszta röntgensugár elhajlása [radian], 

θ - a beeső vagy visszavert röntgensugár szöge [°] 

 

Pásztázó elektron mikroszkópi (SEM) felvételek készültek a szemcseméret, - alak 

és – morfológia, valamint az aggregálódás és agglomerálódás vizuális megfigyelésének 

érdekében. A SEM felvételeket Kovács Árpád mérnöktanár készített a Fémtani, 

Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézetben található Zeiss EVO MA 10 Pásztázó 

Elektron Mikroszkópon 100 és 2000-es nagyítások mellett. 

Az alkalmazott mintaanyag a Holcim Hejőcsaba Cementgyárból származó CEM I 

42.5R típusú portlandcement volt, továbbiakban CEM I. A cement-klinker szabványos 

ásványos összetétele: C3S 65,6%; ß-C2S 8,7%; C3A 7%; C4AF 9,6%. 

6.2. Az igénybevételi energia hatása az anyag diszperzitási és strukturális sajátságaira 

Jelen alfejezetben a keverőmalom esetén az energiaközlés módjának, sebességének 

hatását mutatom be a klinker őrlésére és a klinker ásványok strukturális sajátságaira a 

malomra vonatkoztatott igénybevételi modell alapján, az igénybevételi energián keresztül. 

Az igénybevételi energiát Kwade (2004) alapján az alábbi képlettel számítottam: 

 

        
        

     (6.2.1.) 

 

ahol dGM az őrlőtest átmérője, ρGM az őrlőtest sűrűsége, vt a rotor kerületi sebessége.  

A bemutatott őrlési kísérleteken adott őrlési munka eléréséig végeztem (325 kJ/kg) 

különböző rotor kerületi sebességek, tehát különböző igénybevételi energiák mellett. 

Továbbá, 0,15 m/m%-ban adagoltam IMOFLOW őrlést segítő anyagot. Az kísérletek 

során állandó hűtést biztosítottam a malom köpenyhűtésén átfolyós víz térfogatáramának 

állandó értéken tartásával. Az igénybevételi energia klinker őrlésére gyakorolt hatásának 

vizsgálatára az alábbi függvény-kapcsolatokat alkalmaztam: 

o fajlagos felület – kerületi sebesség S=f(vt) 

o medián – igénybevételi energia x50=f(SEGM) 

o energia-hasznosulás – igénybevételi energia EU=f(SEGM) 

o őrlemények röntgen diffraktogramjai különböző kerületi sebességek vt 

esetén 
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          5:55; 4:23; 3:29 min:s

 
6.2.1. ábra A fajlagos felület változása a rotor kerületi sebesség függvényében CEM I 

esetén 325 kJ/kg fajlagos őrlési munka mellett 

 

A fajlagos felületet vizsgálva (6.2.1. ábra) látható, hogy az alacsonyabb kerületi 

sebességek esetén a sebességnövekedés jelentős fajlagos felület növekedést eredményezett, 

de nagyobb sebességek esetén (5 m/s felett) a növekedés folyamatosan csökken. A 

legnagyobb fajlagos felületet 7 m/s kerületi sebesség eredményezte, értéke 1018,9 m
2
/kg. 

Az S=f(vt) függvény alapján 325 kJ/kg fajlagos őrlési munka befektetése mellett a rotor 

kerületi sebesség hatása két fő részre bontható. Az első részben 4-5 m/s- ig, a fajlagos 

felület (S) közel lineárisan nő a kerületi sebesség növelésével. A második szakaszban, >5 

m/s esetén a fajlagos felület S növekedése határozottan lassul, majd értéke a kerületi 

sebesség vt növelésével konstanssá válik.  
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6.2.2. ábra A CEM I őrlemények mediánjának változása az igénybevételi energia 

függvényében 
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Az őrlemény medián szemcseméretét vizsgálva (x50) az igénybevételi energia 

függvényében (SEGM) (6.2.2. ábra), kezdetben az igénybevételi energia növelése jelentős 

szemcseméret-csökkenést eredményez, egészen 0.093*10
-3

 Nm SEGM értékig (x50= 6.15 

µm, vt=3 m/s). Az igénybevételi energia növelésével az x50 még tovább csökken 5.83 μm-

ig (SEGM=0.258*10
-3

 Nm, vt=5 m/s). Magasabb SEGM értékek esetén x50=f(SEGM) közel 

állandó értéket mutat.  
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t = 14:38; 12:02; 10:02; 8:07; 
           5:55; 4:23; 3:29 min:s

 

6.2.3. ábra Az energiahasznosulás változása az őrlőtestek igénybevételi energiájának 

változásával 

 

Juhász és Opoczky (2003) szerint a klinker őrölhetőségét egyaránt a 

szövetszerkezete, ásványos összetétele és a hűtési körülmények jelentősen befolyásolják. 

Általánosságban, az őrölhetősége nő az alit (C3S) tartalommal. Az energia hasznosulás 

változását az igénybevételi energia függvényében a 6.2.3. ábrán láthatjuk. Az energia-

hasznosulás értéke folyamatosan növekvő tendenciát mutat egészen 1,79 m
2
/kJ 

(SE=0,258*10
-3

 Nm, vt=5 m/s) értékig. Jelen értéke fölött gyakorlatilag stagnál a friss 

felületek képzésének hatásossága vizsgált körülmények között.  
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6.2.4. ábra A különböző rotor kerületi sebességek mellett kapott keverőmalmi őrlemények 

röntgen diffraktogramjai CEM I esetén 325 kJ/kg fajlagos őrlési munka mellett 

 

A keverőmalomban különböző rotor kerületi sebességek mellett őrölt cement 

őrlemények diffraktogramjait a 6.2.4. ábra tartalmazza. Jelentős csúcsintenzitás csökkenés 

figyelhető meg 6 és 7 m/s-os vt alkalmazása esetén. A változás főként az alábbi intenzitás 

csúcsokon figyelhető meg C3S (2Θ=29.4°) illetve C3S és β-C2S (2Θ =32.2°; 32.6°). A 

kerületi sebesség vt növelésével bekövetkező kristályszerkezeti változás két okra vezethető 

vissza. A kerületi sebesség vt növelésével az anyag finomsága nőtt, mint azt láthattuk a 

6.2.1 és 6.2.2 ábrákon, tehát az őrleményben adott befektetett őrlési energia esetén vt 

növelésével egyre több olyan szemcse volt, mely elérte a határszemcseméretet, ezáltal az 

már csak plasztikus deformációt szenvedett, amelynek eredményeképpen a 

kristályszerkezete megváltozott. Ugyanakkor vt növelésével nem csak az igénybevételi 

energia SEGM értéke nő, hanem a malomban kialakuló igénybevételek minősége is 

megváltozik, nevezetesen a nagy intenzitású ütközések száma nő, mely kedvezően hathat a 

törési felületeken lokálisan kialakuló kristályszerkezeti változásokra.  

A csúcsintenzitás változásának számszerű nyomonkövetésére a 6.2.5. ábrán az alit 

(C3S) és β-belite (βC2S) csúcsintenzitásának relatív értéke látható az igénybevételi energia 

függvényében. Az alit és β-belit (2Θ=32.6°) csúcsintenzitásának értékét egy alacsony 

igénybevételi energiájú őrlésen átesett minta (vt=1 m/s) adott csúcsának intenzitásához 

viszonyítottam. 
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t = 14:38; 12:02; 10:02; 8:07; 
           5:55; 4:23; 3:29 min:s

 
6.2.5. ábra Az alit és β-belit (2Θ=32,6°) relatív csúcsintenzitása változása a fajlagos 

őrlési munka (a) és az igénybevételi energia (b) függvényében 

 

Megállapítható, hogy az igénybevételi energia növekedésével az alit és β-belit (2Θ=32.6°) 

csúcsintenzitásának relatív értéke csökken, tehát állandó 325 kJ/kg fajlagos őrlési munka 

estén az igénybevételi energia növelése kedvezően hatott az anyag strukturális sajátságait 

jellemző kristályszerkezet megváltoztatására.  

6.3. A golyós és keverőmalom által a klinker strukturális sajátságaira gyakorolt 

hatásának összehasonlítása  

Jelen fejezetben a klinker őrlésekor golyós és keverőmalomban végzett kísérletek 

eredményei kerülnek összevetésre. Az összehasonlításhoz a hagyományosnak nevezhető, 

fajlagos őrlési munka alapú vizsgálati módot alkalmazom. Teszem ezt, hiszen a 

malmokban kialakuló igénybevételek módja és nagysága nehezen összehasonlítható, ezért 

célravezetőbb a fajlagos őrlési munkát alapul venni.   
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6.3.1. A keletkezett fajlagos felület a fajlagos őrlési munka függvényében 
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A 6.3.1. ábrán a keletkezett fajlagos felület változását láthatjuk a befektetett fajlagos őrlési 

munka függvényében, az őrlési kinetika bemutatásának céljából. Az aggregálódás és 

agglomerálódás kezdeti szakasza jelen mérések szerint golyósmalomnál 400 kJ/kg, míg 

keverőmalomnál 1000 kJ/kg körüli energiaértékre tehető. Keverőmalomban sokkal 

nagyobb energia közölhető a szemcsés anyaghalmazzal az agglomeráció fellépése nélkül, 

mint golyósmalomban.  

Az elért maximális fajlagos felület értéke golyósmalomban 400 kJ/kg fajlagos 

őrlési munka mellett 433,6 m
2
/kg, míg keverőmalom esetén 1000 kJ/kg-nál 808,1 m

2
/kg. 

Jelen körülmények között azonos fajlagos őrlési munka befektetésével keverőmalomban 

nagyobb fajlagos felület érhető el, mint golyósmalomban. Ez a különbség elsősorban a 

keverőmalomban alkalmazható nagyságrenddel kisebb őrlőtesteknek és ez által kialakuló 

jóval nagyobb igénybevételi számnak köszönhető. Az elvégzett számítások alapján az 

alkalmazott golyósmalomban fajlagosan 103 db/dm
3
 őrlőgolyó található, ezzel szemben 

292479 db/dm
3
 a keverőmalomban, az alkalmazott beállítások esetén. A több nagyságrend 

béli különbség mutatja az igénybevételek számának különbségét is.  

További jelentős különbség, mely a 6.3.1. ábra alapján megállapítható, hogy a 

maximális fajlagos felület elérését követően a keverőmalomban jelentős csökkenés indul 

meg, míg golyósmalom esetén a csökkenés mértéke sokkal kisebb. Keverőmalomban tehát 

a nagy energiasűrűség miatt a szemcsés anyaghalmaz szemcséi jelentős összetapadást 

szenvednek viszonylagosan rövid idő alatt.  
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6.3.2. ábra A munkabefektetés az őrlési idő függvényében golyós és keverőmalom 

esetén 

 

Mindez az őrlési energia közlésének sebességével magyarázható, hiszen a 

keverőmalomban egy sokkal intenzívebb energia átadás megy végbe, ami a 6.3.2. ábrából 

jól megfigyelhető, amely a munkabefektetést ábrázolja az őrlési idő függvényében. A 

mérési pontokra illesztett egyenes meredeksége adja az őrlési teljesítményt, vagy 

másképpen nevezve az őrlési munka befektetésének sebességét, látható, hogy 
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golyósmalom esetén a munkabefektetés sebessége 2,69 kJ kg
-1

min
-1

, míg keverőmalom 

esetén 84,12 kJ kg
-1

min
-1

. 
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6.3.3. ábra Az energia-hasznosulás változása az őrlési idő függvényében 

 

A 6.3.3. ábrán az energiahasznosulás változása látható az őrlési idő függvényében. 

Log-log skálán ábrázolva a mérési pontokat egyenes illeszthető rájuk. Az 

energiahasznosulás értéke csökken az őrlési idővel. Mindez az őrlőtestekre történő 

betapadással és az aggregálódás és agglomerálódás jelenségével magyarázható. Az 

illesztett egyenesek meredeksége közel azonos a két berendezés esetén, azonban adott 

energiahasznosulás értéke a keverőmalomban sokkal rövidebb idő alatt érhető el, mint a 

golyósmalomban.  
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6.3.4. ábra A golyósmalmi cement őrlemények diffraktogramjai különböző őrlési idők 

esetén 

 

A különböző malmokban előállított cement őrlemények röntgen diffraktogramjait 

vizsgálva (6.3.4 – 6.3.5. ábra), megfigyelhető, hogy keverőmalom alkalmazása esetén a 25 

perces őrlési időnél már jelentős csúcsintenzitás csökkenés következett be. A közölt 

fajlagos őrlési munka ebben a pontban 1982 kJ/kg. A golyósmalom esetén a 

csúcsintenzitások csökkenése nem olyan jelentős, de 360 perc őrlési időt és 980 kJ/kg 

fajlagos őrlési munka befektetését követően egyértelmű változás mutatkozik.  
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6.3.5. ábra A keverőmalmi cement őrlemények diffraktogramjai különböző őrlési idők 

esetén 

 

A csúcsintenzitás változásának nyomonkövetésére a 6.3.6. ábrán az alit (C3S) és β-

belite (βC2S) csúcsintenzitásának relatív értéke látható a fajlagos őrlési munka 

függvényében. Az alit and β-belit (2Θ=32.6°) csúcsintenzitásának értékét egy rövid ideig 

őrölt minta adott csúcsának intenzitásához viszonyítottam. Golyósmalomban a 

csúcsintenzitások csökkenése a harmadik mért ponttól figyelhető meg (Wf= 237 kJ/kg; t= 

60 min). A 6.3.1. ábra alapján megfigyelhető, hogy 1300 kJ/kg fajlagos őrlési munkáig a 

görbék alakja hasonló, a berendezések klinker ásványok kristályszerkezetére gyakorolt 

hatása azonos. Ugyanakkor, Wf=1000 kJ/kg- ig ugyanazon hatás a keverőmalomban 

jelentősen alacsonyabb fajlagos őrlési munka befektetésével érhető el, mint 

golyósmalomban. 1000 és 1300 kJ/kg Wf között a relatív csúcsintenzitás értéke közel 

megegyezik.  

Keverőmalom esetén 17 %-os csúcsintenzitás változás figyelhető meg 300 kJ/kg 

fajlagos őrlési munka bevitelekor, de ebben a pontban az őrlés kinetikai szempontból még 

csak a Rittinger vagy az aggregációs szakaszban volt. Megállapítható tehát, hogy az anyag 

kristályszerkezeti változást szenvedett az őrlés Rittinger vagy aggregációs szakaszában. 

Juhász és Opoczky (2003) munkássága alapján mindez a β-belit kristályszerkezeti 

változásával magyarázható, mivel a β-belit szilárd, nehezen őrölhető kristályszerkezettel 

rendelkezik ezért gyorsan eléri a határ-szemcseméretet őrlés vagy mechanikai aktiválás 

során, amelyet követen a mechanikai igénybevételek már plasztikus átalakulást okoznak. A 
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keverőmalomban végzett leghosszabb őrlési idejű kísérletnél, 5160 kJ/kg fajlagos őrlési 

energia bevitelekor, a relatív intenzitás értéke jelentősen magasabb értéket mutat, mint az 

azt megelőző mérés, tehát újrakristályosodás ment végbe.  
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6.3.6. ábra Az alit and β-belit csúcsintenzitásának változása a fajlagos őrlési munka 

függvényében 

 

A krisztallitméretet vizsgálva (dkriszt) jelentős fluktuáció figyelhető meg az egyes 

mérési sorozatokon belül, kivéve a C4AF esetén és mindez mutatja a mérések pontosságát 

és a ferrit szerkezet stabilitását. β-belit esetén a golyósmalomban a krisztallit méret közel 

állandó, keverőmalom esetén azonban jelentős csökkenés mutatkozik, 650- 690 Å értékről 

470 Å körüli értékre csökken az 5160 kJ/kg fajlagos őrlési energia befektetésének hatására, 

habár a mérési pontok jelentősen szórnak mindkét esetben (6.3.7. ábra). Alit esetén 

mindkét malomban az őrlési munka növelésével a krisztallitméret csökken, habár 

keverőmalomban a csökkenés jelentősebb: 780 -ról 530 Å-re csökken.  
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6.3.7. ábra A klinker ásványok krisztallit méretének változása az őrlési idővel 

 

A pásztázó elektronmikroszkóppal készített felvételeket a 6.3.8. ábra tartalmazza. A 

feladás (6.3.8.a, b) és két különböző őrlési idejű keverőmalmi klinker őrlemény, 5 perces 

(6.3.8.c, d) és 60 perces (6.3.8.e, f) mintákról készültek ezek a felvételek. A 6.3.8. a, c, e 

fotók 100-szoros, míg a b, d, f jelű felvételek 2000-szeres nagyításúak.  
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6.3.8. ábra A CEM I feladás és különböző őrlési idejű keverőmalmi őrlemények SEM 

felvételei: a), b) feladás, c) és d) 5 perc, e) és f) 60 perc 

 

Az őrlés szemcseméret-csökkentő hatása látható az 5 perces őrlési idejű, míg a 

nagyobb halmazokba való összetapadása és tömörödés és jelensége a 60 perces mintáról 

készített felvételeken (6.3.8.a, c, e).  

A szemcsék közötti kölcsönhatás jól megfigyelhető a b, d, f jelű felvételeken. A 

feladás tartalmaz <5 µm méretű szemcséket és azok a nagyobb szemcsék felületére 

tapadva vannak jelen (6.3.8.b). Az őrlés előrehaladtával a <5 µm méretű szemcsék 

mennyisége jelentősen növekszik, de már az 5 perces őrlés esetén is megjelenik már 

néhány aggregálódott szemcse az őrleményben. A lézeres szemcseméret-eloszlás mérő 

berendezéssel végzett elemzések alapján ezek a nagyobb méretű szemcsék csak 

aggregátumok, hiszen az őrlemény szemcseméret-eloszlásában nem felfedezhetőek, tehát 

mérést megelőző diszpergálási folyamat során szétestek, melyet a fajlagos felület jelentős 

továbbnövekedése mutat (6.3.1. ábra). 60 perces őrlésnél az agglomerátumok jelenléte 

válik dominánssá, a <5 µm méretű szemcsék mennyisége csökken és agglomerálódott 
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szemcsék jelennek meg. A 6.3.8.f ábra alapján ezeket az agglomerátumokat nagy 

finomságú, <1…5 µm méretű szemcsék építik fel.  

6.4. Összefoglaló értékelés 

A fentebb bemutatott mérési eredmények alapján a cement diszperzitás és a 

klinkerásványok strukturális sajátságainak változtatása kapcsán az alábbi megállapítások 

tehetőek: 

Az őrlési paraméterek klinker kristályszerkezetére gyakorolt hatásának nyomon 

követésére összefüggésbe hoztam a keverőmalmi őrlést jellemző, malomra vonatkoztatott 

igénybevételi modell alapján, az igénybevételi energia SEGM és fajlagos őrlési munka Wf 

értékét az alit és β-belit (2Θ=32.6°) csúcsintenzitásának változásával. 

A keverőmalom száraz üzemmódban hatékonyan alkalmazható a klinkert alkotó 

ásványok kristályszerkezetének megváltoztatására, a termék strukturális sajátságainak 

tudatos szabályozására.  

Azonos fajlagos őrlési munka befektetése mellett keverőmalmi őrlés során nagyobb 

kristályszerkezeti változás mutatható ki, mint golyósmalmi őrlés esetén. Azaz a 

mechanikai aktiválás nagyobb hatékonysággal valósítható meg keverőmalomban, mint 

hagyományos golyósmalomban. 

Az igénybevételi energia (SEGM) növelésével a kristályszerkezetben bekövetkező 

változás mértéke növekszik, azaz az alit és β-belit (2Θ=32.6°) csúcsintenzitása csökken, 

állandó fajlagos őrlési munka (325 kJ/kg) befektetése mellett. 

Mindkét malomban a C3S (alit) és βC2S (β-belit) relatív csúcsintenzitása az őrlés 

során csökkent, de a mértéke eltérő volt. Keverőmalomban sokkal markánsabb relatív 

csúcsintenzitás-csökkenés érhető el adott őrlési munka esetén, ami elsősorban az eltérő 

energiaközlési móddal magyarázható.  

Keverőmalomban a krisztallitméret mind a C3S (alit) és βC2S (β-belit) esetében 

jelentősen csökkent a fajlagos őrlési munka befektetésével. Ezzel szemben 

golyósmalomban nem volt megfigyelhető szignifikáns méretcsökkenés. A stabil ferrit 

szerkezetű C4AF krisztallit mérete mindkét esetben állandó értéket mutat a fajlagos őrlési 

munka függvényében.  

A strukturális sajátságok megváltoztatása jelentősen függ az őrlőberendezésben 

kialakuló mechanikai igénybevételek fajtájától és az igénybevételek nagyságától, 

energiájától. A golyósmalomban kialakuló alacsonyabb energiasűrűség és a dörzsölés, 

mint fő igénybevételi mód, kevésbé hatékony az anyag strukturális sajátságainak 

megváltoztatására, mint a főként ütés, ütközés igénybevételével aprító, nagyobb 

energiasűrűségű keverőmalom.  
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7. A SZEMCSEALAK FORMÁLÁSÁNAK VIZSGÁLATA 

A keverőmalomban történő őrlés leírására széles körben használják az ún. 

igénybevétel modelleket. A Kwade (2004) által leírt termékre és malomra vonatkoztatott 

igénybevétel modell segítségével az őrlemények fajlagos felülete vagy nevezetes 

szemcsemérete összefüggésbe hozható a működési paraméterekkel, ezáltal megteremtve a 

keverőmalmok őrleményének tudatos szabályozását. A szemcsés anyaghalmazok eljárás- 

és alkalmazástechnikai tulajdonságait ugyanakkor nem csak a szemcseméret-eloszlás vagy 

fajlagos felület, hanem többek között a szemcsealak is jelentősen befolyásolja.  

A keverőmalmi őrlést leíró termékre vonatkoztatott igénybevételi modell szerint az 

igénybevétel intenzitása optimummal rendelkezik (Kwade és Schwedes, 2002), amelyet a 

szemcsék eltöréséhez szükséges értékként definiálhatunk. Ha az igénybevételi intenzitás 

kisebb, mint az őrlési optimum, akkor a termék finomsága az intenzitás növelésével nő, 

azonban mivel az igénybevétel intenzitás nem elegendő a szemcse eltöréséhez, ezért főként 

csak a felületén kiálló egyenetlenségek kerülnek letörésre. Ebben az esetben, a kis 

igénybevételi intenzitású őrlés kezdeti szakaszában, a felületi érdesség csökkentése, majd a 

szemcsék gömbbé való formálódása, koptatása megy végbe. 

Az optimális szemcsealak a technológia vagy eljárás céljától függ. Szemcsékben 

végbemenő termikus és kémiai reakciók esetén például gömb alak az előnyös, hogy 

biztosítsa a reakció egyenletes lefutását a szemcse felületétől a középpontja irányába. 

Olyan reaktorokban, melyekben hőátadó közeg van vagy hőátadás történik a szemcséknek, 

a gömb alak szintén az előnyösebb, ennek oka a nagy szabad pórustérfogat és a szemcsés 

anyag folyási ellenállásának minimálása. Ezzel ellentétben a szemcsefelépítő eljárásokban 

(brikettálás, pelletálás) a pórustérfogatnak minél kisebbnek kell lennie, azért hogy a 

megfelelő aggregátum szilárdság elérhető legyen. Ilyen alkalmazások esetén a gömb 

szemcsétől való minél nagyobb eltérés a célravezető. Adott eljárások esetén a 

szemcsealakon kívül a szemcse felületének érdessége is fontos paraméter (Kuyumcu és 

szerzőtársai, 2005). Sima szemcsefelület például kedvező szemcsehalmaz silóból történő 

ürítése esetén.  

Korábban bemutattam, hogy az őrlőtestek mozgási energiájának növelése, melyet 

az igénybevételi modellek alapján az igénybevételi energia vagy igénybevételi intenzitás ír 

le, kedvezően hat a strukturális sajátságok megváltoztatására. Jelen fejezetben ugyanakkor 

az igénybevételi intenzitás szemcse töréséhez szükséges érték alá csökkentésének hatását 

mutatom be. Teszem ezt annak érdekében, hogy a diszperzitás állapotot befolyásoló 

szemcsealakot szabályozzam gömszerűsítéssel. A szemcsealak-formálás vizsgálatára 

mérési és kiértékelési rendszert dolgoztam ki, melynek során kapcsolatba hoztam a 

szemcsére vonatkoztatott igénybevételi modell fő paramétereit (SN, SI) az alakformálást 

leíró paraméterekkel.  

7.1. Kísérleti és kiértékelési módszerek 

Száraz őrlési-alakformálási kísérleteket végeztem a kerámiabéléses tárcsás 

keverőmalom I-ben különböző kerületi sebességek, őrlőtest átmérők, őrlőtest sűrűség és 

őrlési idő mellett. A berendezés részletes leírását lásd a 3.2.1. fejezet alatt. Az őrlőtest 
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töltési fok és anyag töltési fok minden kísérletnél állandó értékű volt, a korábbiak alapján 

60 és 50 %. A kerületi sebesség értékét 2 és 10 m/s között változtattam. Az őrlőtestek 

átmérője 0,4-0,6; 0,6-0,8; 0,8-1 mm volt. Az őrlőtestek sűrűsége 3800 kg/m
3
 (cirkónium-

szilikát), a 0,6-0,8 mm-es őrlőtestek esetén két különböző sűrűségű töltetet is alkalmaztam, 

a második sűrűsége 6100 kg/m
3
 (cirkónium-oxid, ittriummal stabilizálva). Az alkalmazott 

őrlési-alakformálási idők 0,5 és 16 perc között változtak. A feladott anyag mészkő volt. 

Három különböző feladási szemcseméret-frakciót alkalmaztam, ezek 106-160, 160-200, 

200-250 µm-esek. A laboratóriumi őrlési kísérletek elvégzéséhez a kerámiabéléses tárcsás 

keverőmalom I-et használtam. Az őrlemény minták szemcseméret-eloszlását a Horiba LA-

950 típusú lézeres szemcseméret-eloszlás mérő készülékkel határoztam meg.  

Száraz finom őrléskor a friss őrlemény jelentős feltapadását tapasztalhatjuk az 

őrlőgolyókra, a malom falazatára és a keverőtárcsákra, ezért - és továbbá az őrlési kinetika 

vizsgálatának érdekében - az őrlési kísérletek során adott idő elteltével a malomban csak a 

szabadon mozgó anyagot mintáztam, majd a teljes őrlési idő elteltével a malomba és az 

őrlőtestekre tapadt anyagból is mintát vettem. A mintavételek során mértem a szabadon 

mozgó anyag tömegét és az őrlőtest-töltet tömegét. Ezen mennyiségek ismeretében minden 

őrlési idő esetén a teljes anyagmérleg számítható. A fenti adatok segítségével a szabadon 

mozgó anyag szemcseméret-eloszlását mérve és az őrlőtestre és malomba tapadt anyag 

tömeghányadát és szemcseméret-eloszlását figyelembe véve a malomban adott őrlési idő 

elteltével a tényleges szemcseméret-eloszlás meghatározható. A szemcsék alakját egy 

Zeiss Imager M2M típusú optikai mikroszkóp segítségével vizsgáltam. A szemcsealakot 

leíró paraméterek csak azon szemcsék esetén határoztam meg, amelyek szemcsemérete 

nem változott jelentősen a feladási szemcsemérethez képest. A szemcsék alakjának leírása 

érdekében a Feret minimum; Feret maximum; vetület- területe, kerülete, körülíró konvex 

sokszög kerülete mérésére került sor az Axiovision Rel. 4.8. program képelemző 

kiegészítésének segítségével. A mért paraméterek felhasználásával szakirodalomból átvett 

(k) és saját mutatókat (FAC, FAE) alkalmaztam a felületi érdesség és gömbszerűség 

jellemzésére.  

 

Felületi érdesség (k) (Kuyumcu és szerzőtársa, 2005.): 

 

  (
  

 
)
 

     (7.1.1.) 

 

A felületi érdesség a szemcse kontúr kerülete és a körülíró konvex sokszög kerülete 

hányadosának négyzete. Megmutatja, hogy a szemcsefelület mennyire érdes. Értéke ideális 

esetben 1. 

 

Gömbszerűség hibaterülete: 

    
   

    
  

     (7.1.2) 
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A gömbszerűség hibaterülete a szemcse vetületének területe és a Feret maximum 

átmérővel meghatározott kör területének hányadosa. Leírja a szemcse gömbszerűségét. 

Értéke ideális esetben 1. 

 

Elliptikusság hibaterülete: 

 

    
   

         
     (7.1.3) 

 

Az elliptikusság hibaterülete a szemcse vetületének területe és a Feret minimum Fmin és 

Feret maximum Fmax kis és nagytengellyel köré írható ellipszis területének hányadosa. A 

tényező megalkotásának magyarázata, hogy a valóságban teljesen kerek szemcsék 

előállítása koptatással gyakran nem lehetséges, hanem tojásszerű formára emlékeztető 

szemcsealak alakul ki, melynek vetülete egy ellipszissel írható le.  

A fenti mutatók mivel csak egy szemcse alakját írják le, ezért az alak szerinti 

eloszlás jellemzésére az alábbi ideális értékhez (1) mért négyzetes eltéréseket vezettem be:  

 

   √
∑ (    )

  
   

   

 

     (7.1.4) 

     √∑ (       )
  

   

   

 

    (7.1.5) 

     √∑ (       )
  

   

   

 

    (7.1.6) 

 

ahol n a mikroszkópban vizsgált szemcsék számát jelöli. Értékük ideális esetben nulla. 

Az alakformált szemcsék kihozatalát, az ún. hasznos tömeghányadot a 

szemcsehalmazok sűrűségfüggvénye alapján határoztam meg. A feladási frakció 

szemcseméret-sűrűségfüggvényét felhasználva kijelöltem egy olyan dx frakciót, amelynek 

a módusztól mindkét irányban való felmérésével a sűrűségfüggvény alatti terület nagyobb, 

mint 0,85. A termékek esetén a kijelölt tartományhoz tartozó sűrűségfüggvény alatti 

területek számításával az alakformált, de jelentős méretcsökkenést nem szenvedett 

szemcsék tömeghányada meghatározható. 

A vizsgálati adatok kiértékelésénél a célom a szemcsehalmaz alakját leíró 

paraméterek (SFAC, SFAE, Sk) és a szemcsékre vonatkoztatott igénybevétel modell fő 

paramétereinek (SI, SN) közötti összefüggések feltárása volt. Az igénybevétel intenzitás 

számítására, mivel a kiválasztott mintaanyag közepesen kemény mészkő volt, az alábbi 

képletet alkalmaztam (Kwade, 1999 a) 

23

tGMGMGM vdSI  
    (7.1.7) 

 

ahol dGM az őrlőtest átmérője, ρGM az őrlőtest sűrűsége, vt a rotor kerületi sebessége.  

Az igénybevételi szám számítására az alábbi képletet alkalmaztam (Kwade és Schwedes, 

2002): 
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   (7.1.8.) 

 

ahol n a rotor fordulatszáma, t a tartózkodási idő, x a feladott szemcsehalmaz mediánja.  

7.2. A szemcsére vonatkoztatott igénybevétel modell alkalmazása a szemcsealak-

formálás leírására 

Az 7.2.1, 7.2.2., 7.2.3. ábrán az igénybevételek száma és a szemcsehalmaz alakját 

és felületi érdességét leíró tényezők (SFAE, SFAc, Sk) kapcsolata látható különböző rotor 

kerületi sebességek és ezáltal igénybevételi intenzitások mellett.  

Látható, hogy növekvő intenzitás mellett egyre jobb, gömbölydedebb alakú 

szemcsehalmaz állítható elő. A felületi érdesség tekintetében a rotor kerületi sebesség 

hatása nem egyértelmű, a 2, 4, 6 m/s mellett végzett kísérletek eredményei közel azonosak, 

míg a magas, 8 és 10 m/s mellett jóval alacsonyabb Sk érték volt elérhető adott 

igénybevételi szám esetén. Mindez magyarázható szemcse vetület kerültének nehezebb 

mérésével, mivel a mérés során a kontúrvonal megrajzolása a szemcse körül a háttérben 

lévő kisebb szemcsék miatt pontatlanságot okoz.  
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7.2.1. ábra A rotor kerületi sebesség hatása az SFAE mutatóra az igénybevételek számának 

függvényében 
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7.2.2. ábra A rotor kerületi sebesség hatása az SFAC mutatóra az igénybevételek számának 

függvényében 

 

A szemcsealak gömbszerűségének és elliptikusságának kerületi sebesség 

növelésével történő javulásával párhuzamosan a hasznos frakció tömeghányada is csökken 

(7.2.4. ábra), vagyis az alakformált, gömbösített frakció tömegkihozatala csökken.  
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7.2.3. ábra A rotor kerületi sebesség hatása az Sk mutatóra az igénybevételek számának 

függvényében 

 

A 7.2.1. ábrán megfigyelhető, hogy adott igénybevételi intenzitáshoz egy elérhető 

szemcsealak szórás minimum tartozik. Alacsonyabb igénybevétel intenzitás mellett a 

szemcsékről elkoptatható mennyiség adott minimum értékhez tart, vagyis csak 
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meghatározott kiszögellések letörése megy végbe, az intenzitás nem elegendő a szemcse 

eltöréséhez vagy elkoptatásához. Nagyobb intenzitás esetén a szemcsealak folyamatosan 

javuló tendenciát mutat az igénybevételek számának növelésével. Nagyobb őrlési 

intenzitás mellett alacsonyabb igénybevételi számra van szükség adott szemcselak 

eléréséhez.  

A különböző őrlőtest átmérők és sűrűségek mellett végzett kísérletek együttes 

kiértékelésére a 7.2.4., 7.2.5., 7.2.6. ábrán adott igénybevétel szám (SN=400) esetén látható 

az elliptikusság és gömbszerűség hibaterületének és a felületi érdesség eltérése az 

igénybevételi intenzitás függvényében mindhárom feladás szemcseméret esetén.  
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rGM= 3800; 6100 kg/m3

fGM= 60 %

fm= 50 %

                                                 
Szimb.  Illesztés   Xfeladás       R

2

____     106-160 um    0.4702

-  -     160-200 um    0.9064
. _ .     200-250 um    0.8877

 

7.2.4. ábra Az elliptikusság hibaterületének eltérése az igénybevételi intenzitás 

függvényében különböző feladási szemcseméretek esetén 

 

Az igénybevételi intenzitás növelésével egyre jobb alakú és simább felületű 

szemcsehalmazt állíthatunk elő. A feladási szemcsemérettől függően az SFAE vagy SFAC 

értékeket vizsgálva egyre nagyobb intenzitás értékeket követően a tendencia megfordul, 

mely valószínűleg a szemcse töréséhez szükséges igénybevételi intenzitás megközelítését 

jelzi. SI értéke optimummal rendelkezik a szemcsealak-formálás és felületi érdesség 

szempontjából. Ez alatt az igénybevételi intenzitás érték alatt főként a szemcsék koptatása, 

forgácsolása megy végbe, mely szemcse törési módok kedvezőek a felületi érdesség 

csökkentése és gömbszerűsítés szempontjából.  

A malomban kialakuló igénybevételek oldaláról megközelítve, a malomban a rotor 

kerületi sebesség növelésével változik a kialakuló igénybevételek típusai, elsődlegesen 

azok aránya, hiszen míg alacsony rotor kerületi sebesség esetén főként a dörzsölés 

igénybevétele dominál, addig magasabb rotor kerületi sebességek esetén az ütés, ütközés 

igénybevétele kerül túlsúlyba.  
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SN= 400
vt= 2-10 m/s

dGM= 0.4-0.6; 0.6-0.8; 0.8-1 mm

rGM= 3800; 6100 kg/m3

fGM= 60 %

fm= 50 %

                                                 
Szimb.  Illesztés   Xfeladás       R

2

____     106-160 um   0.68

-  -     160-200 um   0.9446
. _ .     200-250 um   0.9402

 

7.2.5. ábra A gömbszerűség hibaterületének eltérése az igénybevételi intenzitás 

függvényében különböző feladási szemcseméretek esetén 

 

Ugyanez a tendencia mutatkozik a felületi érdesség Sk mutatójának vizsgálatakor is, bár a 

korábban jelzett problémák miatt a mérési pontok jelentősen szórnak. Jelen kiértékelési 

mód használatával megállapíthatjuk, hogy mely igénybevételi intenzitás eredményez olyan 

szemcsehalmazt, amelynek a gömbszerűsége és felületi érdessége az elérhető legjobb.  
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SN= 400
vt= 2-10 m/s

dGM= 0.4-0.6; 0.6-0.8; 0.8-1 mm

rGM= 3800; 6100 kg/m3

fGM= 60 %

fm= 50 %

                                                 
Szimb.  Illesztés   Xfeladás       R

2

____     106-160 um   0.1164

-  -     160-200 um   0.6899
. _ .     200-250 um   0.5725

 

7.2.6. ábra A felületi érdesség eltérése az igénybevételi intenzitás függvényében különböző 

feladási szemcseméretek esetén 

 

Jelen kiértékelési mód szerint az optimális igénybevételi intenzitás, az SFAE-t alapul véve 

106-160 µm-es feladás esetén 1,3
.
10

-4
 Nm, 160-200 µm esetén 1,7

.
10

-4
 Nm, 200-250 µm 
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estén pedig 2,2
.
10

-4
 Nm. Az SFAC-t alapul véve 106-160 µm-es feladás esetén 1,4

.
10

-4
 Nm, 

160-200 µm esetén 2
.
10

-4
 Nm, 200-250 µm estén pedig 2,5

.
10

-4
 Nm. Az Sk-t alapul véve 

106-160 µm-es feladás esetén 1
.
10

-4
 Nm, 160-200 µm esetén 1,8

.
10

-4
 Nm, 200-250 µm 

estén pedig 1,7
.
10

-4
 Nm.  
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7.2.7. ábra A hasznos tömeghányad változása a rotor kerületi sebesség hatására az 

igénybevételek számának függvényében 

 

Ugyanakkor a fentebbi kiértékelési mód nem veszi figyelembe az értékes szemcsefrakció 

mennyiségének intenzitás növeléssel való csökkenését, mint az látható a 7.2.7. ábrán. A vt 

növelésével két csoport különböztethető meg, az első esetben, amikor vt alacsony 2-4 m/s, 

dmeff értéke az SN növelésével egy adott érték után nem csökken, míg vt=6-10 m/s esetén a 

hasznos frakció tömeghányada nullához tart, az igénybevételi intenzitás elegendő a 

feladási szemcsék elforgácsolásához vagy töréséhez. 

A fentebbiek miatt a két tényező (dmeff, SFA ill. Sk) együttes jellemzésére célszerű 

alkalmazni a kettő szorzatát, mint mennyiséget, hiszen a célunk az, hogy a legkedvezőbb 

alakot a legkisebb tömegveszteséggel érjük el. Ezek alapján bevezettem az alakformálás 

hatékonyságát (rounding efficiency, RE) jellemző mutatókat, melyeket sorra az alábbi 

névvel és képlettel írhatunk le: 

 

1. Gömbösítés hatékonysága: 

      (            )             (7.2.1.) 

 

2. Lekerekítés hatékonysága: 

       (            )             (7.2.2.) 

 

3. Felületi érdesség-csökkentés hatékonysága 

    (        )              (7.2.3.) 
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A 7.2.8., 7.2.9., 7.2.10. ábrán az alakformálás hatékonyságának (RE) változása látható az 

igénybevételi intenzitás függvényében. 
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SN= 400
vt= 2-10 m/s

dGM= 0.4-0.6; 0.6-0.8; 0.8-1 mm

rGM= 3800; 6100 kg/m3

fGM= 60 %

fm= 50 %

                                                 
Szimb.  Illesztett     Xfeladás     R

2

____     106-160 um   0.7778

-  -     160-200 um   0.8125
. _ .     200-250 um   0.8521

 

7.2.8. ábra A gömbösítés hatékonyságának változása az igénybevételi intenzitás 

függvényében különböző feladási szemcseméretek esetén 

 

Ezen ábrázolás szerint kirajzolódik, hogy az egyes alakformálási feladathoz (felületi 

érdesség csökkentése vagy gömbszerűsítés) mely igénybevételi intenzitás mellett érhető el 

a legjobb alakformálás, az alakformált szemcsék maximális kihozatala mellett. A felületi 

érdesség csökkentésének optimális igénybevétel intenzitása alacsonyabb, mint a 

gömbszerűsítéshez tartozó optimális érték. A feladási szemcseméret csökkenésével a 

szemcsealak formáláshoz leghatékonyabb intenzitás érték is egyre kisebb.  
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SN= 400
vt= 2-10 m/s

dGM= 0.4-0.6; 0.6-0.8; 0.8-1 mm

rGM= 3800; 6100 kg/m3

fGM= 60 %

fm= 50 %

                                                 
Szimb.  Illesztett     Xfeladás     R

2

____     106-160 um   0.7385

-  -     160-200 um   0.8962
. _ .     200-250 um   0.7385

 
7.2.9. ábra A lekerekítés hatékonyságának változása az igénybevételi intenzitás 

függvényében különböző feladási szemcseméretek esetén 
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Az optimális igénybevételi intenzitás a gömbszerűsítésre REFAC alapján 106-160 µm-es 

feladás esetén 0,3
.
10

-4
 Nm, 160-200 µm esetén 0,8

.
10

-4
 Nm, 200-250 µm estén pedig 

0,9
.
10

-4
 Nm. A szemcsék lekerekítésére REFAE alapján 106-160 µm-es feladás esetén 

0,25
.
10

-4
 Nm, 160-200 µm esetén 0,7

.
10

-4
 Nm, 200-250 µm estén pedig 0,7

.
10

-4
 Nm. A 

felületi érdesség csökkentésére REk alapján 106-160 µm-es feladás esetén 0,1
.
10

-4
 Nm, 

160-200 µm esetén 0,45
.
10

-4
 Nm, 200-250 µm estén pedig 0,5

.
10

-4
 Nm körüli értékre 

tehető. 
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SN= 400
vt= 2-10 m/s

dGM= 0.4-0.6; 0.6-0.8; 0.8-1 mm

rGM= 3800; 6100 kg/m3

fGM= 60 %

fm= 50 %

                                                 
Szimb.  Illesztett     Xfeladás     R

2

____     106-160 um   0.853

-  -     160-200 um   0.8783
. _ .     200-250 um   0.539

 

7.2.10. ábra A felületi érdesség-csökkentés hatékonyságának változása az igénybevételi 

intenzitás függvényében különböző feladási szemcseméretek esetén 

 

Az alakformálás és a kialakított mérési módszer hatásosságának bizonyítására adott 

SN=400 esetén készített mikroszkópi felvételeket láthatunk a 7.2.11. ábrán. Az a, c, e 

felvételek 50 szeres, míg a b, d, f képek 200 szoros nagyítás mellett készültek. Az a és b 

kép a 160-200 µm-es feladásról, míg a c és d kép SI=0,7
.
10

-4
 Nm, SN=400 beállítások 

mellett alakformált szemcsékről készültek. Az e és f felvétel SI=1,7
.
10

-4
 Nm, SN=400 

beállítások mellett alakformált szemcsékről készültek. A felvételek tehát az SFAE és REFAE  

által kijelölt optimális SI értékek mellett alakformált szemcsékről készültek. Látható, hogy 

a feladás szemcséi szabálytalan alakkal és érdes felülettel rendelkeznek (7.2.11. a, b ábra ), 

de az SN=400 relatív igénybevételi eseményig történő alakformálást követően SI=0,7
.
10

-4
 

Nm esetén az szemcsék lekerekedtek, a felületi érdesség csökken, a felület simább lett 

(7.2.11. c, d ábra). Magasabb, SI=1,7
.
10

-4
 Nm alkalmazása esetén a szemcsék gömbszerűek 

és a felületük kifejezetten sima (7.2.11. e, f ábra). 
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7.2.11. ábra Mikroszkópi felvételek a 160-200 µm-es feladásról (a, b) és a különböző 

igénybevételi intenzitás mellett alakformált (c ,d, e, f) szemcsékről 

 

A különböző kerületi sebességek, őrlőtest átmérők, őrlőtest-sűrűség és őrlési idő 

mellett végzett őrlési-alakformálási kísérleteket alapján megállapítható, hogy kialakítottam 

egy olyan mérési és kiértékelési rendszert, amelynek segítségével az alakformálást (felületi 

érdesség csökkentés és gömbszerűsítés) leíró paramétereket és a termékre vonatkoztatott 

igénybevétel modell fő paraméterei közötti összefüggés vizsgálható. Jelen kiértékelési 

rendszer alkalmazásával meghatározható adott alakformálási feladat és feladási 

szemcseméret esetén az optimális igénybevételi intenzitás, az alakformált szemcsefrakció 

kihozatalának figyelembevételével.  

7.3. A szemcsealak-formálás és őrlés közötti határ vizsgálata 

A szemcsealak-formálás és őrlés közötti különbség feltárásához az őrlemények 

szemcseméret-eloszlásának változását vizsgálom az igénybevételek számának és 

intenzitásának függvényében. A szemcseméret-eloszlás jellemzésére az 50 %-os medián 
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értéket alkalmazom. A 7.3.1. ábrán a medián változása látható az igénybevételek számának 

függvényében különböző rotor kerületi sebességek esetén. A medián változása alapvetően 

két csoportra bontható a kerületi sebesség és ezáltal igénybevétel intenzitás függvényében. 

Alacsonyabb kerületi sebességek esetén a medián értéke nem (vt= 2 m/s) vagy csak 

minimálisan változik (vt=4, 6, 8 m/s) az igénybevételek számával. Magasabb rotor kerületi 

sebességek esetén (vt= 8, 10 m/s) a medián szignifikánsan változik az igénybevételek 

számával. 
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7.3.1. ábra A medián változása a rotor kerületi sebesség növelésének és az igénybevételek 

számának függvényében 

 

A különböző őrlőtest átmérők és sűrűségek mellett végzett kísérletek együttes 

kiértékelésére a 7.3.2. ábrán állandó igénybevétel szám (SN=400), míg a 7.3.3. ábrán 

konstans befektetett fajlagos munka (Wf=10 kJ/kg) esetén látható a medián változása az 

igénybevételi intenzitás függvényében mindhárom feladott szemcseméret esetén. A medián 

változása mindkét esetben három fő részre bontható az igénybevételi intenzitás 

függvényében. A kezdeti szakaszban, amikor az igénybevétel intenzitás értéke nagyon 

alacsony nem tapasztalható medián változás, ez 106-160 µm-es feladás esetén 0,1
.
10

-4
 Nm, 

a 160-200 µm esetén 0,2
.
10

-4
 Nm, 200-250 µm estén pedig 0,3

.
10

-4
 Nm igénybevétel 

intenzitás értékig tart. Az intenzitás növelésével a medián lassú csökkenést mutat, majd 

egy határt követően, mely a feladási szemcsemérettel csökken, a medián meredek 

csökkenése tapasztalható kis intenzitás növelés hatására. A második és harmadik szakasz 

határa 106-160 µm-es feladás esetén 0,4
.
10

-4
 Nm, 160-200 µm esetén 0,6

.
10

-4
 Nm, 200-250 

µm estén pedig 0,7
.
10

-4
 Nm igénybevétel intenzitás köré tehető. 

Ezen ábrázolásmód segítségével a szemcsealak-formálás és szemcseméret-

csökkentés közötti határ kijelölhető, hiszen a szemcsealak formálását jelen esetében a 
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szemcseméret (medián) jelentős csökkentése nélkül visszük végbe. A szemcsealak 

formálása hatékonyan a fentebb vázolt kezdeti és átmeneti szakaszban vihető végbe.  

 

1E-006 1E-005 0.0001 0.001

Igénybevételi intenzitás, SIGM    [Nm]

0

100

200

300
M

e
d
iá

n
, 
  
x

5
0
  
  
[u

m
]

mészkõ
SN= 400
vt= 2-10 m/s

dGM= 0.4-0.6; 0.6-0.8; 0.8-1 mm

rGM= 3800; 6100 kg/m3

fGM= 60 %

fm= 50 %
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7.3.2. Az igénybevétel intenzitás hatása a mediánra adott igénybevételi szám esetén 

 

Összehasonlítva a 7.2. fejezetben tárgyalt eredményekkel, ahol az optimális igénybevételi 

intenzitás a gömbszerűsítésre REFAC alapján 106-160 µm-es feladás esetén 0,3
.
10

-4
 Nm, 

160-200 µm esetén 0,8
.
10

-4
 Nm, 200-250 µm estén pedig 0,9

.
10

-4
 Nm. A szemcsék 

lekerekítésére REFAE alapján 106-160 µm-es feladás esetén 0,25
.
10

-4
 Nm, 160-200 µm 

esetén 0,7
.
10

-4
 Nm, 200-250 µm estén pedig 0,7

.
10

-4
 Nm. A felületi érdesség csökkentésére 

REk alapján 106-160 µm-es feladás esetén 0,1
.
10

-4
 Nm, 160-200 µm esetén 0,45

.
10

-4
 Nm, 

200-250 µm estén pedig 0,5
.
10

-4
 Nm körüli értékre tehető.  
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dGM= 0.4-0.6; 0.6-0.8; 0.8-1 mm

rGM= 3800; 6100 kg/m3

fGM= 60 %

fm= 50 %

                                                 
Feladási szemcseméret:

106-160 um

160-200 um

200-250 um

 

7.3.3. Az igénybevétel intenzitás hatása a mediánra adott fajlagos őrlési munka befektetése 

esetén 

 

Látható, hogy a gömbszerűsítés és a szemcsék lekerekítése a mediáncsökkenés 

szempontjából az átmeneti és harmadik, nagy medián csökkenéssel járó szakasz határának 

közelében végezhető el optimálisan, míg a felületi érdesség csökkentése már a kezdeti, 

medián csökkenés nélküli illetve átmeneti szakaszhoz tartozó igénybevételi intenzitás 

értékekkel is elvégezhető.   

A fentebbi mérési eredmények alapján az igénybevételi intenzitás hatásának vizsgálatára 

az 7.3.4-es elvi ábra vázolható fel, ahol konstans fajlagos őrlési munka befektetése esetén 

látható az igénybevételi intenzitás hatása a szemcseméretre. E megközelítés szerint két fő 

szakaszt különböztethetünk meg.  
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7.3.4.ábra A szemcseméret változása az igénybevételi intenzitás függvényében adott 

fajlagos őrlési munka befektetése esetén, elméleti ábra 

 

I) Alakformálás szakasza: az igénybevételi intenzitás értéke alacsonyabb, mint a 

feladásban lévő szemcsék töréséhez szükséges intenzitás, a szemcseméret nem csökken. 

Ebben a szakaszban ugyanakkor a szemcsék felületének koptatása megy végbe, mely 

alakformálást - gömbösítést és a felületi érdesség csökkenést - okoz.  

 

II) Őrlés szakasza: az igénybevételi intenzitás növelésével az elért szemcseméret 

folyamatosan csökken egy minimum-pontig. Ebben a szakaszban a szemcseméret 

csökkenése a jellemző változás, tehát a klasszikus értelemben vett őrlés ebben a 

szakaszban végezhető el hatékonyan. 

 

III) Őrlési hatékonyságromlás szakasza: az igénybevételi intenzitás további növelésével 

az őrlemény szemcsemérete nem csökken tovább, mely a nedves őrlés tapasztalataiból 

származó igénybevételi szám drasztikus csökkenésén túl, a száraz őrlés során fellépő 

aggregáció, agglomeráció és betapadás jelenségével magyarázható száraz keverőmalmi 

őrlés esetén.  

 

7.4. Összefoglaló értékelés 

Összefoglalva a keverőmalomban történő alakformálásnak vizsgálatát, az alábbi 

megállapítások tehetők: 

Bizonyítottam, hogy száraz keverőmalmi őrlés során a szemcsét ért igénybevételi 

intenzitás SI szemcse-töréshez szükséges érték alá csökkentésével a szemcsék alakjának 

formálása – gömbszerűsítés és felületi érdesség csökkentés – megy végbe.  

Kialakítottam egy olyan mérési és kiértékelési rendszert, amelynek segítségével a 

keverőmalomban történő szemcsealak-formálás hatékonysága vizsgálható és 

összefüggésbe hozható a malom működését leíró, szemcsére vonatkoztatott igénybevétel 

modell fő paramétereivel.  
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A szemcsealak formálás kiértékeléshez a keverőmalomban előállított termék 

szemcseméret-eloszlásának és a szemcsealakot leíró paraméterek (Feret minimum; Feret 

maximum; vetület- területe, kerülete, körülíró konvex sokszög kerülete) mérése szükséges. 

Az igénybevételek számának számításával és a szemcsehalmaz alakját leíró 

paraméterek ismeretében felvehető az  

 

    (  )     (7.4.1.) 

illetve 

     (  )     (7.4.2.) 

 

függvény. Mindkettő jellemzően  

 

  
 

    
       (7.4.3.) 

 

típusú.  

Az igénybevételek számának (SN) adott határon túli növelése nem célravezető, 

mert a szemcsealak vagy felületi érdesség javulása adott beállítások estén behatárolt, adott 

értékhez tart SN függvényében.  

Az igénybevételi intenzitás (SI) hatása adott SN=konstans érték mellett vizsgálható. 

SI értéke optimummal rendelkezik a szemcsealak-formálás és a felületi érdesség 

csökkentés szempontjából. Ez alatt az igénybevételi intenzitás érték alatt főként a 

szemcsék koptatása, forgácsolása megy végbe, mely törési módok kedvezőek a szemcse 

felületi érdességének csökkentése és gömbszerűsítés szempontjából.  

A felületi érdesség csökkentésének optimális igénybevétel intenzitása alacsonyabb, 

mint a gömbszerűsítéshez tartozó optimális érték.  

A feladási szemcseméret csökkenésével a szemcsealak formáláshoz 

leghatékonyabb intenzitás érték is egyre kisebb. 

A szemcseméret-csökkentés nélküli alakformálás teljeskörű értékeléséhez 

szükséges az alakformált szemcsék kihozatalának figyelembevétele is, amely által 

kijelölhető azon SI érték, amellyel adott alakformálási feladat hatékonyan elvégezhető a 

legnagyobb kihozatal mellett. 

A gömbszerűsítés és a szemcsék lekerekítése a mediáncsökkenés szempontjából az 

átmeneti és harmadik, nagy medián csökkenéssel járó szakasz határának közelében 

végezhető el optimálisan, míg a felületi érdesség csökkentése már a kezdeti, medián 

csökkenés nélküli illetve az átmeneti szakaszhoz tartozó igénybevételi intenzitás 

értékekkel is elvégezhető. 
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8. ÖSSZEFOGLALÁS 

A szakirodalmi összegzés alapján megállapítható, hogy a fellelhető tanulmányok 

nem foglalkoznak kellő mélységgel a szakaszos üzemű keverőmalmi száraz őrléssel. Az 

őrlési eljárások fejlesztésének érdekében a berendezés hatását az anyag diszperzitás 

állapotára és strukturális sajátságaira kvantitatív módon szükséges vizsgálni a berendezés 

működésének és az őrlés folyamatának mélyebb megértéséhez.  

 

Az általam végzett vizsgálatok, kutatások fő célkitűzése száraz tárcsás keverő-

golyósmalmi őrlés esetén meghatározott diszperzitás állapotú és strukturális sajátságú 

őrlemény tudatos tervezése és előállítása alapjainak megteremtése, annak feltárásával, 

hogy a malom eljárástechnikai paramétereinek változása milyen minőségállapot-változást 

okoz egy-egy adott diszperzitás állapotú és strukturális sajátságú, őrlőmalomra feladott 

szemcsehalmazban. 

 

A kísérleti munkát négy szakaszban folytattam le: 

1) Elsőként az őrlést segítő anyag adagolásának hatását vizsgáltam keverőmalomban a 

termék folyási tulajdonságára három különböző modellanyagot (mészkő, kvarc, klinker) 

és kétféle őrlést segítő anyagot alkalmazva.  

2) Másodikként őrlési kísérleteket hajtottam végre az őrlési paramétereknek, mint az 

őrlőtest töltési fok, anyag töltési fok és rotor kerületi sebesség a termék szemcseméret-

eloszlására, fajlagos felületére gyakorolt hatásának vizsgálatára. Ebben az esetben 

mészkövet alkalmaztam modellanyagként.  

3) Harmadikként őrlési kísérleteket hajtottam végre különböző őrlési beállítások mellett 

cement (CEM I) modellanyagot alkalmazva a termék strukturális sajátságaiban 

bekövetkező változások vizsgálatára. Vizsgáltam az őrlési paraméterek hatását a 

klinkerásványok kristályszerkezetére, ezen túlmenően összehasonlító méréseket 

végeztem golyósmalommal, a két malom közötti különbségek vizsgálatára energetikai 

és a malmok kristályszerkezetre gyakorolt hatásának szempontjából. 

4) Negyedikként a kis igénybevételi intenzitású őrlés szemcsealakra gyakorolt hatását 

vizsgáltam különböző feladási mészkő frakciók esetén. A kísérletek során szűken 

frakcionált 106-160; 160-200; 200-250 µm közötti mészkő szemcsék őrlésére került sor, 

különböző őrlőtest átmérő és sűrűség, rotor kerületi sebesség és őrlési idő mellett. 

Mértem az őrlemények szemcsék alakját leíró tényezőket (Feret minimum; Feret 

maximum; vetület- területe, kerülete, körülíró konvex sokszög kerülete). E mérési sor 

igazolta, hogy keverőmalomban hatékonyan csökkenthető a szemcsék felületi érdessége 

és gömbszerűsíthetőek a néhány 100 µm-es szemcseméret-tartományban. 

 

Az általam elvégzett őrlési kutatások hozzájárulnak az őrlési folyamat mélyebb 

megértéséhez egy újszerű szemlélet bevezetésével, melynek középpontjában a malom által 

az anyag diszperzitás és strukturális sajátságaira gyakorolt hatásának együttes vizsgálata és 

a malomban fellépő igénybevételek száma és intenzitása áll.  
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A fentiekkel összefüggésben az Értekezés fő célkitűzéseinek megfelelően az alábbi 

fontosabb megállapítások emelhetőek ki: 

 A szabványos Jenike féle nyírócellás mérési módszer az őrlést segítő anyag termék 

folyási tulajdonságára gyakorolt hatásának kimutatására alkalmas és jó kiegészítést ad a 

hagyományos, őrlési munka és termék finomság központú hatásosság vizsgálat mellé, 

az őrlést segítő anyag és adagolás megválasztásához. 

 Mérésekkel bizonyítottam, hogy a szemcsére vonatkoztatott igénybevétel modell 

alkalmas a száraz keverőmalmi őrlés jellemzésére, a szemcsehalmaz sajátságainak az 

igénybevételi számmal és intenzitással bekövetkező változásainak leírására megfelelő 

módosításokkal. 

 Az őrlési paraméterek klinker kristályszerkezetére gyakorolt hatásának nyomon 

követésére összefüggésbe hoztam a keverőmalmi őrlést jellemző, malomra 

vonatkoztatott igénybevételi modell alapján, az igénybevételi energia SEGM és fajlagos 

őrlési munka Wf értékét az alit és β-belit (2Θ=32.6°) csúcsintenzitásának változásával. 

 Bizonyítottam, hogy száraz keverőmalmi őrlés során a szemcsét ért igénybevételi 

intenzitás SI szemcse-töréshez szükséges érték alá csökkentésével a szemcsék alakjának 

formálása – gömbszerűsítés és felületi érdesség csökkentés – megy végbe.  

 Kialakítottam egy olyan mérési és kiértékelési rendszert, amelynek segítségével a 

keverőmalomban történő szemcsealak-formálás hatékonysága vizsgálható és 

összefüggésbe hozható a malom működését leíró, szemcsére vonatkoztatott 

igénybevétel modell fő paramétereivel.  

 Az alakformálás jellemzésére bevezetett paramétereket és a szemcsére vonatkoztatott 

igénybevételi modell fő paraméterei közötti összefüggéseket feltárva bizonyítottam 

azok alakformálás optimálásra használhatóságát. 

 Az alakformált, de nem tört szemcsék kihozatalának és az alakformálás eredményének 

együttes jellemzésére bevezettem az alakformálási hatékonyság (RE – rounding 

efficiency) fogalmát.  

 A mérési eredmények bizonyították, hogy rideg anyagok száraz keverőmalmi őrlése 

esetén a szemcsére vonatkoztatott igénybevételi modell alapján az igénybevételi szám 

és intenzitás hatásának bemutatására a 7.3.4. és 5.2.13. ábrán látható függvények 

vázolhatóak fel.  

 

Kutatómunkám szorosan kapcsolódik a Nyersanyagelőkészítési és Környezeti 

Eljárástechnikai Intézete által, az elmúlt öt évben megvalósult kutatási projektekhez. Az 

elvégzett kutatómunka során szerzett tudást számos ipari megbízás során sikeresen 

alkalmaztuk, aminek eredményeképpen több speciális anyag száraz körülmények között 

történő szubmikronos őrlését megoldottuk. Továbbá, ezen idő alatt több keverőmalom 

tervezésére és megépítésére is kaptunk ipari felkérést, amit sikerrel teljesítettünk.  

 

Az értekezésben megfogalmazott eredmények habár főként alapkutatási célokat 

szolgálnak, a finomőrleményeket előállító és felhasználó iparágak számára közvetlenül is 

hasznosíthatók, különös tekintettel az alábbiakra. Az őrlést segítő anyag típusának és 

adagolásának megválasztásához az őrlemény folyási tulajdonságára gyakorolt hatásának 
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vizsgálatával. A töltési fokok megválasztásának irányelvei és határértékei, optimális őrlési 

paraméterek keverőmalmi száraz őrlés esetén. Nagy finomságú, mechanokémiai úton 

aktivált cement előállításának lehetősége keverőmalomban. Alakformálás 

keverőmalomban a néhány 100 µm-es szemcseméret-tartományban, gömbszerű szemcsék 

előállításának lehetősége.  

 

Mint láthattuk, a hatékonyan kivitelezhető szubmikronos és nano mérettartományú 

száraz őrlés érdekében kulcsfontosságú a termék szemcsék egymáshoz és az őrlőtestekre 

történő tapadásának megakadályozása. E célt alapvetően kétféle módon érhetjük el: a 

körfolyamatos őrlés alkalmazásával vagy az őrlést segítő anyag adagolásával. Jelen 

esetben a két mód együttes alkalmazása és további alternatív diszpergálást segítő 

folyamatok (pl. ultrahang) alkalmazása az őrlőtérben is szükséges lehet. Mindezek miatt 

további kutatásaim során tervezem az alternatív diszpergálási módok hatékonyságának 

vizsgálatát és egy a fenti módokat együttesen alkalmazó berendezés fejlesztését és 

megépítését.  
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SUMMARY 

Based on the literature in can be concluded, that the available papers do not 

adequately addressed to the batch dry stirred media milling. In order to the development of 

the milling process the effect of the grinding equipment on the dispersity and structural 

properties should be investigated quantitatively for the deeper understanding of the 

equipment’s operation and grinding process.  

 

The main objective of my investigation and research is to create the basics of the control 

and production of ultrafine ground products with a certain dispersity and structural 

properties in case of dry stirred media milling, with the exploration of the quality status 

change in the ground material influenced by the change of the operational parameters of 

the mill.  

 

The experimental work was carried out in four sections:  

1) First, the effect of the grinding aid dosage on the products’ flow properties was 

investigated applying three model materials (limestone, quartz, clinker) and two 

different grinding aids. 

2) Second, dry grinding experiments were carried out for the investigation of the 

effect of the operational parameters like grinding media size, material filling ratio 

and rotor circumferential speed on the products particle size and specific surface. 

The applied model material was limestone in this case.  

3) Third, grinding experiments were carried out with various grinding parameters 

applying portland cement for the investigation of the changes in the structural 

properties of the product. The effect of the operational parameters on the crystal 

structure of clinker minerals was investigated. Furthermore comparative 

measurements were carried out in ball mill, for the investigation of the differences 

between the stirred media and ball mill, from a mechanochemical point of view.  

4) Fourth, the effect of the low stress intensity grinding on the particle shape was 

investigated in case of different feed size limestone fractions. Dry grinding-particle 

shaping experiments were carried out in a disc stirred media mill using varying 

parameters: (1) rotor circumferential velocity, (2) grinding media- diameter and (3) 

density and (4) residence time. For the shape characterization of the products’ 

particles the Feret minimum (Fmin), Feret maximum (Fmax), Area (Av) and perimeter 

(U) of the projection, Perimeter of the convex building polygon (Uk) were 

measured. Stirred media mill in dry mode can be used effectively to produce 

rounded and/or smooth surface particles in a few hundred microns size range 

without significant particle size reduction. 

 

My research work contribute to the deeper understanding of the grinding process by 

introducing a novel approach which focuses on the influence of the stress intensity and 

number on the products’ dispersity and structural properties in case of dry stirred media 

milling.  
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Related to the above, in accordance with the main objectives of the dissertation, the 

following major findings can be stated: 

 The standard Jenike type shear method is suitable to measure the effect of the grinding 

aid on the flow properties of ground material and it gives a good supplement to the 

traditional - grinding work and product fineness based - grinding aid efficiency 

examination, for the selection of the grinding aid type and dosage. 

 It was proved by measurements that the product related stress model can be used for the 

characterization and description of the dry stirred media milling with stated changes. 

 The effect of the grinding parameters on the clinker minerals crystal structure was 

investigated based on the mill related stress model. The effect of the stress energy and 

specific grinding work was investigated as a function of the peak intensity (2Θ=32.6°) 

of the alite and β-belite. 

 I was proved, that in case of dry stirred media milling if the stress intensity of the 

grinding media is lower than the value necessary for the body breakage of the feed 

particles, the abrasion of the particles’ surface can be carried out, which results the 

change of the particle shape, rounded and/or smooth surface particles. 

 A measuring and evaluating method was created which is suitable for the investigation 

of the relationship between the parameters of particle shaping (surface roughness 

reduction or rounding) and the main parameters of the product related stress model. 

 Investigating the correlation between the parameters of particle shaping and the main 

parameters of the product related stress model, the applicability of the particle shaping 

parameters for the optimization of the process was proved.  

 A concept of rounding efficiency was introduced for the characterization of the yield of 

shaped, but not fractured particles. 

 The measurement results proved, that in case of the dry grinding of brittle materials in 

stirred media mill, based on the product related stress model, for the description of the 

effect of the stress intensity and number the functions can be seen in Fig. 7.3.4 and 

5.2.13 can be drawn. 

 

The presented research work is closely related to the research projects in the 

Institute of Raw Material Preparation and Environmental Processing in the last five years. 

The experience gained during this research work was applied in case of numerous 

industrial developments. As a result ultrafine dry grinding of special materials was solved; 

furthermore a few stirred media mill was designed and built for industrial purposes in the 

Institute.  

 

As it was presented, the effective submicron dry grinding requires the decrease or 

elimination of the grinding hindering and limiting adhesion phenomena in milling process - 

particle sticking on the liners and grinding media, aggregation and agglomeration. The 

continuation of the presented research work could be the investigation of the adhesion 

process and the possibilities of elimination.  
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MELLÉKLETEK 

1.M A fő berendezések részletes leírása 

1.M.1. Kerámiabéléses tárcsás keverőmalom I. 

A keverőmalom a Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet egyedi 

tervezésű és egyéni építésű berendezése. A keverőmalom kerámia béléssel és 

keverőtárcsákkal lett ellátva, melyek nagy kopásállóságúak. A malom rotorjára 4 db, 35 

mm sugarú keverőtárcsa lett felhelyezve, melynek kialakítása az 1.M.1. ábrán látható. 

 

 
1.M.1. Ábra Kerámiabéléses tárcsás keverőmalom I. 

 

A malom köpenyhűtéssel van ellátva, melyre átfolyó vizet kötve a malom hűtése 

megoldható. A malom hasznos térfogata 530 cm
3
, melyet 50-80 % őrlőtest töltöttség 

mellett 80-120 g anyag őrlésére használhatunk. A malom hajtómotorjának üzemeltetése 

egy frekvenciaváltón keresztül történik, mellyel szabályozhatjuk a rotor fordulatszámát, 

kerületi sebességét. A malom motorjának teljesítményszükségletét egy Carlo Gavazzi 70 

típusú energiaméter segítségével mérhetjük.  

 

Megnevezés Mérték, Mértékegység 

Malom hasznos hossza, L 0,134 m 

Malom belső átmérője (őrlőtér átmérő), D 0,082 m 

Malomhossz-malomátmérő arány, L/D 1,63 

Hasznos malomtérfogat, Vm 5,3 10-4 m3 

DOI: 10.14750/ME.2014.015



Őrlési eljárások kutatása, fejlesztése különlegesen finom őrlemények előállítására  

Miskolci Egyetem 106 

Keverőtárcsák száma, z 5 db 

Keverőtárcsák átmérője, dk 0,07 m 

Malomátmérő és keverőtárcsa átmérő egymáshoz 

viszonyított aránya, D/ dk 
1,17 

Keverőtárcsák szélessége, wk 0,010 m  

Keverőtárcsák közötti távolság, sk 0,013 m 

Hajtómotor teljesítménye, P 2,2 kW 

Motor  fordulatszáma, n (50 Hz) 1420 1/min. 

Őrlőgolyó átmérője, dg 0,2-1,4 mm 

1.M.1. táblázat A kerámiabéléses tárcsás keverőmalom I. geometriai és üzemi paraméterei 

 

1.M.2. Kerámiabéléses tárcsás keverőmalom II. 

A berendezést szintén az Intézet saját fejlesztésű berendezése. Jelen esetben a motorral 

direktben meghajtott tengelyre 7 db kör alakú keverőtárcsa lett felhelyezve. A malom 

falazata és a keverőtárcsák nagy kopásállóságú Al2O3 kerámiából készült. A malomtestet a 

tárcsákhoz egy pneumatikus emelőszerkezet emeli. 

 

 
1.M.2. ábra Kerámiabéléses keverőmalom II. 

 

A malom tetejére a két félkörből álló fedőlapot egy-egy csavar szorítja le meggátolva ezzel 

az anyag kiporzását és az őrlőtestek veszteségét. Arra az esetre, ha ez mégis megtörténne a 

malomfalazat tetejére egy biztonsági peremet is építettek. A köpenybe hűtővizet vezettek 
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ugyanis a nagy súrlódás miatt a malomfalazat az anyag és a keverőtárcsa is aránylag hamar 

felmelegszik. A malomra jellemző részletes adatokat az 1.M.2. táblázat tartalmazza 

 

Megnevezés Mérték, Mértékegység 

Malom hasznos hossza, L 0,25 m 

Malom belső átmérője (őrlőtér átmérő), D 0,165 m 

Malomhossz-malomátmérő arány, L/D 1,44 

Malomtérfogat, Vm 4,03 . 10-3 m3 

Keverőtárcsák száma, z 7 db 

Keverőtárcsák átmérője, dk 0,153 m 

Malomátmérő és keverőtárcsa átmérő egymáshoz 

viszonyított aránya, D/ dk 
1,14 

Keverőtárcsák szélessége, wk 0,015 m (6 db),   0,024 m (legalsó) 

Keverőtárcsák közötti távolság, sk 0,017 m 

Hajtómotor teljesítménye, P 5,5 kW 

Motor  fordulatszáma, n (50 Hz) 1440 1/min. 

Őrlőgolyó átmérője, dg 1,5-2 mm 

1.M.2. táblázat A kerámiabéléses tárcsás keverőmalom II. geometriai és üzemi paraméterei 

 

Az őrlés után, az anyag és őrlőtestek visszanyerésére a malom mellé egy „silószerű” részt 

építettek, így a már nem emelőn álló malomtestet, a zsanérok által tartott fémszerkezettel, 

könnyedén kifordíthatjuk a „siló” felé és a tartószerkezeten álló malomtestet 

megbillenthetjük. A siló alá helyezett edénybe foghatjuk fel az anyagot. 

1.M.3. Jenike féle nyírócella 

A Jenike féle nyírócella alapból, gyűrűből, emelő gyűrűből, tömörítő fedélből és fedélből 

áll (1.M.7. ábra). Az alap, a gyűrű és az emelő gyűrű belső átmérője 95 mm, anyaguk 

bronz. Az elvégzett nyírókísérletek a Jenike (1964) által leírtak szerint lettek végrehajtva. 

Az alap, a gyűrű és az emelő gyűrű egymásra lettek helyezve és a gyűrű a koncentrikus 

állapottól 3 mm-el eltolva lett elhelyezve. A mintaanyaggal fel lett töltve a cella, majd a 

felesleges anyag el lett távolítva a cella tetejéről és a tömörítő fedél rá lett helyezve az 

anyagra. A súlytartó, a megfelelően kiválasztott súlyokkal a tömörítő fedélre került. A 

konszolidációhoz szükséges súly mennyisége az anyag halmazsűrűsége alapján lett 

meghatározva. Az meghatározás módját Jenike (1964) írta le. Ez követően az anyag a 

tömörítő fedél megfelelő számú 90 fokos elfordításával előkonszolidáláson esett át. A 

súlytartó, tömörítő fedél és emelő gyűrű eltávolításra került, majd a felesleges anyag el lett 
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távolítva. Ezt követően a fedő a gyűrű és anyag tetejére lett helyezve és a toló tű megfelelő 

helyzetbe lett állítva. 

 
1.M.7. ábra A Jenike féle nyírócella felépítése és a nyírókísérlet  

 

A konszolidációs súlyokat a súlytartóra helyezzük, majd a cellára helyezzük és a vízszintes 

irányú nyíróerőt közlünk a cellával. Az automatizált tű állandó, 2,7 mm/min sebességgel 

halad előre. A vízszintes nyíróerőt addig közöljük a cellával, míg a nyírási erő állandó 

értéket nem vesz fel. A nyíróerőt (Fny) egy erőmérő karon keresztül mérjük, az 

eredményeket egy PC program dolgozza fel, melyet Dr. Faitli József, egyetemi docens írt. 

Az elő konszolidációt követően a súlytartóra nyírókísérlethez szükséges súlyokat (ms) 

helyezzük (a nyírókísérlet súlyai minding kisebbek, mint a konszolidációs súlyok), és az 

előbb leírt folyamatot megismételjük, a kapott (Fny) nyíróerő értékét tároljuk. A folyási 

görbe felvételéhez az előzőekben ismertetett eljárást ismételjük azonos konszolidációs 

súlyok, de különböző nyíró súlyok segítségével. A kapott eredmények felhasználásával a 

folyási görbe (YL) meghatározható. A további kiértékelés során meg kell rajzolni a folyási 

görbéhez tartozó Mohr-köröket, melyekből a fő konszolidáló feszültség (σ1), a boltív 

összeomlási feszültség vagy másként felületi szilárdság (f), a belső súrlódási szög és az 

effektív belső súrlódási szög meghatározható (Kósa, 1991; Genesan és szerzőtársai, 2008).  

 

2.M. Nyíróvizsgálatok eredménye  
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3.M. Őrlemények szemcseméret-eloszlás függvénye  

Őrlési paraméterek: 

vt = 7 m/s 

φgm=60% 

φm= 50% 

feladás szemcsemérete - 45-100 µm (mészkő) 

dgm=0,8-1 mm (Type Z) 

Őrlő berendezés: Kerámiabéléses keverőmalom I 

 

  vt=4 m/s 

x[µm] 
F(x) 

t=1min 
F(x) 

t=3min 
F(x) 

t=5min 
F(x) 

t=8min 
F(x) 

t=12min 
F(x) 

t=20min 

0,011             

0,013   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,015   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,017   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,02   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,023   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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0,026   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,03   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,034   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,039   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,044   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,051   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,058   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,067   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,076   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,087 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,172 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,197 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04 

0,226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,13 

0,259 0,01 0,14 0,15 0,19 0,39 0,45 

0,296 0,04 0,39 0,43 0,53 0,89 1,01 

0,339 0,07 0,84 0,87 1,06 1,64 1,84 

0,389 0,12 1,38 1,44 1,73 2,51 2,79 

0,445 0,16 1,89 1,97 2,34 3,24 3,58 

0,51 0,20 2,32 2,40 2,85 3,84 4,21 

0,584 0,23 2,70 2,78 3,29 4,33 4,73 

0,669 0,26 3,07 3,17 3,72 4,81 5,21 

0,766 0,30 3,51 3,62 4,20 5,32 5,73 

0,877 0,34 4,09 4,22 4,82 5,97 6,39 

1,005 0,53 4,94 5,08 5,69 6,87 7,28 

1,151 0,83 6,14 6,29 6,89 8,11 8,50 

1,318 1,22 7,57 7,72 8,29 9,54 9,91 

1,51 1,68 9,09 9,23 9,76 11,04 11,38 

1,729 2,20 10,69 10,81 11,28 12,58 12,89 

1,981 2,78 12,34 12,43 12,82 14,14 14,41 

2,269 3,41 13,98 14,03 14,34 15,66 15,89 

2,599 4,06 15,59 15,59 15,81 17,13 17,33 

2,976 4,76 17,20 17,14 17,26 18,58 18,73 

3,409 5,52 18,85 18,71 18,73 20,03 20,14 

3,905 6,38 20,62 20,38 20,28 21,55 21,62 

4,472 7,39 22,57 22,19 21,95 23,19 23,21 

5,122 8,61 24,77 24,22 23,80 25,00 24,97 

5,867 10,08 27,27 26,49 25,87 27,01 26,94 

6,72 11,83 30,06 28,99 28,14 29,23 29,11 

7,697 13,86 33,10 31,68 30,58 31,62 31,45 

8,816 16,12 36,27 34,46 33,11 34,09 33,88 

10,097 18,55 39,45 37,22 35,62 36,56 36,32 

11,565 21,08 42,52 39,87 38,04 38,94 38,69 

13,246 23,56 45,30 42,27 40,24 41,12 40,87 

15,172 25,86 47,67 44,31 42,14 43,00 42,75 

17,377 27,92 49,61 45,99 43,70 44,56 44,33 

19,904 29,75 51,16 47,35 44,97 45,83 45,62 

22,797 31,40 52,44 48,48 46,03 46,90 46,70 

26,111 32,98 53,54 49,48 46,98 47,85 47,67 
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29,907 34,60 54,60 50,46 47,91 48,78 48,62 

34,255 36,43 55,74 51,54 48,93 49,82 49,67 

39,234 38,68 57,12 52,90 50,23 51,13 50,98 

44,938 41,68 59,00 54,80 52,08 53,00 52,82 

51,471 45,72 61,64 57,56 54,79 55,74 55,49 

58,953 51,04 65,28 61,47 58,70 59,69 59,32 

67,523 57,61 69,99 66,65 63,99 65,00 64,48 

77,34 65,44 75,85 73,25 70,90 71,89 71,24 

88,583 73,90 82,44 80,75 78,91 79,79 79,17 

101,46 81,66 88,54 87,70 86,44 87,09 86,68 

116,21 87,52 92,99 92,70 91,87 92,29 92,11 

133,103 91,73 95,95 95,96 95,43 95,66 95,64 

152,453 94,68 97,78 97,91 97,59 97,70 97,74 

174,616 96,68 98,85 99,00 98,81 98,85 98,91 

200 98,05 99,45 99,58 99,48 99,49 99,53 

229,075 98,98 99,80 99,87 99,83 99,83 99,85 

262,376 99,64 100,00 100,00 100,01 100,00 100,00 

300,518 100,00 100,00 100,00 100,01 100,00 100,00 

 

  vt=5 m/s 

x[µm] 
F(x) 

t=0,5min 
F(x) 

t=1min 
F(x) 

t=2min 
F(x) 

t=3min 
F(x) 

t=5min 

0,011           

0,013   0,00 0,00 0,00 0,00 

0,015   0,00 0,00 0,00 0,00 

0,017   0,00 0,00 0,00 0,00 

0,02   0,00 0,00 0,00 0,00 

0,023   0,00 0,00 0,00 0,00 

0,026   0,00 0,00 0,00 0,00 

0,03   0,00 0,00 0,00 0,00 

0,034   0,00 0,00 0,00 0,00 

0,039   0,00 0,00 0,00 0,00 

0,044   0,00 0,00 0,00 0,00 

0,051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,067 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,076 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,087 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,115 0,01 0,02 0,07 0,11 0,11 

0,131 0,02 0,05 0,18 0,28 0,27 

0,15 0,03 0,09 0,38 0,51 0,53 

0,172 0,05 0,14 0,65 0,83 0,89 

0,197 0,08 0,21 0,99 1,25 1,39 

0,226 0,12 0,30 1,42 1,77 2,06 

0,259 0,16 0,40 1,94 2,40 2,89 

0,296 0,20 0,52 2,51 3,10 3,82 

0,339 0,25 0,64 3,08 3,82 4,73 

0,389 0,29 0,73 3,54 4,43 5,46 

0,445 0,32 0,81 3,89 4,90 5,99 

0,51 0,34 0,87 4,16 5,27 6,39 

0,584 0,36 0,92 4,37 5,61 6,75 
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0,669 0,39 0,98 4,64 5,98 7,12 

0,766 0,41 1,05 4,99 6,45 7,60 

0,877 0,46 1,29 5,52 7,13 8,28 

1,005 0,52 1,70 6,30 8,12 9,26 

1,151 0,72 2,34 7,38 9,43 10,56 

1,318 1,00 3,19 8,72 11,05 12,18 

1,51 1,36 4,20 10,35 13,00 14,12 

1,729 1,81 5,41 12,26 15,26 16,35 

1,981 2,35 6,81 14,46 17,83 18,90 

2,269 2,97 8,37 16,95 20,70 21,75 

2,599 3,67 10,09 19,73 23,86 24,86 

2,976 4,45 11,98 22,78 27,26 28,22 

3,409 5,34 14,08 26,13 30,91 31,82 

3,905 6,37 16,45 29,80 34,79 35,65 

4,472 7,60 19,18 33,81 38,89 39,68 

5,122 9,11 22,33 38,13 43,13 43,86 

5,867 10,93 25,96 42,68 47,41 48,06 

6,72 13,11 30,05 47,29 51,54 52,13 

7,697 15,63 34,50 51,76 55,35 55,88 

8,816 18,43 39,15 55,89 58,69 59,18 

10,097 21,41 43,84 59,55 61,49 61,95 

11,565 24,46 48,35 62,61 63,70 64,14 

13,246 27,41 52,43 64,99 65,33 65,78 

15,172 30,09 55,90 66,74 66,49 66,94 

17,377 32,42 58,72 67,98 67,28 67,74 

19,904 34,42 60,95 68,87 67,84 68,30 

22,797 36,19 62,74 69,53 68,25 68,72 

26,111 37,83 64,25 70,06 68,59 69,06 

29,907 39,50 65,62 70,56 68,91 69,38 

34,255 41,37 66,98 71,08 69,25 69,73 

39,234 43,68 68,46 71,71 69,69 70,17 

44,938 46,74 70,25 72,58 70,33 70,79 

51,471 50,82 72,49 73,83 71,33 71,76 

58,953 56,10 75,32 75,66 72,90 73,29 

67,523 62,50 78,79 78,25 75,34 75,65 

77,34 69,92 82,89 81,77 78,95 79,17 

88,583 77,73 87,46 86,15 83,80 83,93 

101,46 84,79 91,82 90,74 89,15 89,17 

116,21 90,06 95,10 94,48 93,56 93,50 

133,103 93,74 97,24 96,69 96,16 96,08 

152,453 96,22 98,60 98,10 97,80 97,72 

174,616 97,84 99,38 99,01 98,84 98,78 

200 98,89 99,79 99,54 99,46 99,43 

229,075 99,56 99,97 99,84 99,81 99,80 

262,376 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

300,518 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

  vt=6 m/s 

x[µm] 
F(x) 

t=1min 
F(x) 

t=3min 
F(x) 

t=5min 
F(x) 

t=8min 
F(x) 

t=12min 
F(x) 

t=20min 

0,011             

0,013   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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0,015   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,017   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,02   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,023   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,026   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,03   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,034   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,039   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,044   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,051   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,058   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,067   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,076   0,11 0,11 0,11 0,12 0,00 

0,087 0,10 0,33 0,33 0,34 0,35 0,00 

0,1 0,28 0,73 0,74 0,75 0,78 0,00 

0,115 0,56 1,37 1,38 1,40 1,45 0,00 

0,131 0,98 2,32 2,34 2,38 2,47 0,00 

0,15 1,58 3,65 3,69 3,75 3,89 0,00 

0,172 2,35 5,38 5,44 5,53 5,73 0,00 

0,197 3,25 7,40 7,47 7,61 7,87 0,00 

0,226 4,18 9,48 9,59 9,77 10,09 0,00 

0,259 5,01 11,36 11,48 11,71 12,08 0,19 

0,296 5,64 12,78 12,93 13,20 13,57 0,54 

0,339 6,04 13,70 13,87 14,19 14,53 1,09 

0,389 6,27 14,25 14,46 14,80 15,09 1,79 

0,445 6,42 14,61 14,83 15,19 15,43 2,42 

0,51 6,53 14,87 15,12 15,48 15,69 2,96 

0,584 6,63 15,12 15,38 15,74 15,93 3,44 

0,669 6,74 15,40 15,68 16,03 16,20 3,91 

0,766 6,90 15,78 16,07 16,43 16,58 4,43 

0,877 7,21 16,38 16,68 17,03 17,18 5,12 

1,005 7,74 17,30 17,62 17,97 18,11 6,09 

1,151 8,54 18,66 18,99 19,33 19,49 7,44 

1,318 9,66 20,49 20,84 21,17 21,35 9,02 

1,51 11,08 22,74 23,11 23,45 23,66 10,67 

1,729 12,82 25,38 25,76 26,11 26,37 12,38 

1,981 14,92 28,42 28,81 29,18 29,51 14,10 

2,269 17,37 31,80 32,20 32,59 33,01 15,79 

2,599 20,16 35,42 35,84 36,26 36,76 17,42 

2,976 23,29 39,24 39,67 40,12 40,73 19,03 

3,409 26,83 43,24 43,68 44,17 44,89 20,66 

3,905 30,85 47,42 47,87 48,39 49,23 22,36 

4,472 35,42 51,77 52,22 52,78 53,74 24,21 

5,122 40,58 56,23 56,68 57,28 58,37 26,26 

5,867 46,28 60,70 61,12 61,76 62,97 28,56 

6,72 52,32 64,99 65,39 66,06 67,39 31,11 

7,697 58,43 68,94 69,31 70,00 71,43 33,86 

8,816 64,26 72,41 72,75 73,46 74,97 36,73 

10,097 69,58 75,32 75,62 76,35 77,92 39,61 

11,565 74,10 77,60 77,86 78,60 80,21 42,40 

13,246 77,67 79,28 79,50 80,25 81,88 44,95 

15,172 80,29 80,46 80,65 81,41 83,05 47,16 
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Őrlési eljárások kutatása, fejlesztése különlegesen finom őrlemények előállítására  

Miskolci Egyetem 117 

17,377 82,15 81,29 81,46 82,22 83,86 48,99 

19,904 83,45 81,89 82,04 82,81 84,44 50,48 

22,797 84,40 82,37 82,51 83,29 84,92 51,73 

26,111 85,15 82,81 82,94 83,73 85,35 52,83 

29,907 85,81 83,25 83,38 84,18 85,79 53,91 

34,255 86,45 83,76 83,88 84,70 86,30 55,08 

39,234 87,14 84,39 84,50 85,34 86,92 56,52 

44,938 87,94 85,21 85,31 86,18 87,72 58,49 

51,471 88,89 86,30 86,39 87,29 88,77 61,25 

58,953 90,04 87,74 87,80 88,73 90,11 65,05 

67,523 91,39 89,56 89,59 90,52 91,76 69,95 

77,34 92,92 91,76 91,76 92,64 93,68 76,03 

88,583 94,59 94,25 94,22 94,97 95,77 82,79 

101,46 96,21 96,65 96,60 97,17 97,73 89,00 

116,21 97,40 98,25 98,20 98,61 98,98 93,45 

133,103 98,16 99,03 98,98 99,26 99,50 96,36 

152,453 98,81 99,53 99,48 99,68 99,82 98,11 

174,616 99,33 99,82 99,79 99,93 100,01 99,10 

200 99,65 99,90 99,88 99,97 100,01 99,62 

229,075 99,85 99,95 99,94 99,99 100,01 99,88 

262,376 99,96 99,99 99,98 100,01 100,01 100,01 

300,518 100,00 100,01 100,01 100,01 100,01 100,01 

 

 

  vt=7 m/s 

x[µm] 
F(x) 

t=0,5min 
F(x) 

t=1min 
F(x) 

t=2min 
F(x) 

t=3min 
F(x) 

t=5min 

0,011           

0,013   0,00 0,00 0,00 0,00 

0,015   0,00 0,00 0,00 0,00 

0,017   0,00 0,00 0,00 0,00 

0,02   0,00 0,00 0,00 0,00 

0,023   0,00 0,00 0,00 0,00 

0,026   0,00 0,00 0,00 0,00 

0,03   0,00 0,00 0,00 0,00 

0,034   0,00 0,00 0,00 0,00 

0,039   0,00 0,00 0,00 0,00 

0,044   0,00 0,00 0,00 0,00 

0,051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,067 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,076 0,08 0,14 0,15 0,15 0,16 

0,087 0,27 0,46 0,50 0,51 0,54 

0,1 0,67 1,13 1,21 1,24 1,30 

0,115 1,34 2,27 2,43 2,49 2,62 

0,131 2,40 4,07 4,35 4,45 4,68 

0,15 3,93 6,66 7,14 7,30 7,67 

0,172 5,91 9,99 10,76 10,98 11,54 

0,197 8,07 13,66 14,77 15,07 15,82 

0,226 10,00 16,93 18,43 18,79 19,68 

0,259 11,33 19,18 21,08 21,48 22,41 

0,296 12,02 20,34 22,61 23,03 23,93 
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Őrlési eljárások kutatása, fejlesztése különlegesen finom őrlemények előállítására  

Miskolci Egyetem 118 

0,339 12,28 20,79 23,36 23,78 24,60 

0,389 12,36 20,91 23,69 24,12 24,87 

0,445 12,36 20,91 23,81 24,25 24,94 

0,51 12,36 20,91 23,89 24,32 24,99 

0,584 12,36 20,91 23,94 24,38 25,02 

0,669 12,36 20,91 23,99 24,43 25,04 

0,766 12,36 20,91 24,05 24,49 25,07 

0,877 12,44 20,95 24,12 24,56 25,10 

1,005 12,79 21,34 24,57 25,01 25,53 

1,151 13,60 22,37 25,73 26,17 26,68 

1,318 14,95 24,19 27,72 28,17 28,69 

1,51 16,73 26,66 30,38 30,87 31,44 

1,729 19,02 29,87 33,82 34,34 35,00 

1,981 21,73 33,70 37,88 38,45 39,23 

2,269 24,60 37,69 42,08 42,70 43,61 

2,599 27,42 41,53 46,06 46,73 47,76 

2,976 30,13 45,06 49,67 50,37 51,51 

3,409 32,75 48,30 52,90 53,62 54,85 

3,905 35,37 51,33 55,83 56,55 57,86 

4,472 38,07 54,22 58,51 59,23 60,59 

5,122 40,94 57,02 60,99 61,69 63,09 

5,867 44,02 59,73 63,26 63,94 65,36 

6,72 47,32 62,34 65,32 65,95 67,38 

7,697 50,81 64,79 67,15 67,73 69,14 

8,816 54,38 67,05 68,75 69,27 70,66 

10,097 57,93 69,07 70,12 70,59 71,94 

11,565 61,32 70,79 71,26 71,67 72,99 

13,246 64,39 72,21 72,20 72,56 73,84 

15,172 67,01 73,36 72,99 73,31 74,58 

17,377 69,16 74,30 73,70 74,00 75,25 

19,904 70,92 75,13 74,38 74,68 75,94 

22,797 72,40 75,95 75,13 75,43 76,71 

26,111 73,75 76,87 76,02 76,34 77,65 

29,907 75,09 77,98 77,14 77,49 78,85 

34,255 76,51 79,31 78,50 78,90 80,33 

39,234 78,03 80,79 80,04 80,49 82,00 

44,938 79,66 82,36 81,67 82,19 83,76 

51,471 81,45 83,99 83,36 83,97 85,59 

58,953 83,43 85,71 85,15 85,83 87,45 

67,523 85,62 87,54 87,05 87,77 89,34 

77,34 88,01 89,52 89,09 89,77 91,21 

88,583 90,55 91,63 91,23 91,76 93,00 

101,46 92,96 93,65 93,24 93,55 94,54 

116,21 94,83 95,19 94,72 94,84 95,59 

133,103 96,32 96,43 95,99 95,99 96,53 

152,453 97,68 97,73 97,36 97,33 97,70 

174,616 98,82 98,95 98,67 98,67 98,92 

200 99,56 99,71 99,53 99,54 99,71 

229,075 99,89 99,98 99,88 99,90 99,99 

262,376 100,00 100,00 99,96 99,97 100,00 

300,518 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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