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Podatność przemiałowa jest to parametr odnoszący się
do indywidualnych cech węgli kamiennych i brunatnych. Jest
ona zależna od składu petrograficznego węgla, składu sub-
stancji mineralnej oraz stopnia metamorfizmu. Jak dotąd nie
ma jednego, pełnego standardu umożliwiającego w sposób
pewny i jednoznaczny sklasyfikować węgle i ich mieszaniny
według podatności przemiałowej. W energetyce zawodowej
najbardziej rozpowszechnionym standardem badania jest
test Hardgrove’a [1], który mówi użytkownikowi jedynie o twar-
dości stosowanego paliwa. Test ten klasyfikuje paliwa wg
indeksu wyznaczonego w specjalnej procedurze badawczej,
polegającej na mieleniu monofrakcji 0,6–1,18 mm w młynie
Hardgrove’a (rys. 1). Miarą podatności przemiałowej wg tej
metody jest ilość wyprodukowanej frakcji ziarnowej < 0,75 mm
z 50 g próbki węgla poddanej mieleniu ze stałym nakładem
energetycznym.
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Podatność przemiałowa węgli i mieszanin węglowych

Alternatywną metodą badania zdolności przemiałowej
węgla jest Clausthal Mahlbarkeit Test CMT [2, 3], który został
opracowany w Institut für Energieverfahrenstechnik und
Brennstofftechnik – Technische Universitat Clausthal (Niem-
cy). Widok młyna przedstawiono na rysunku 2.

Ideą pomiaru jest symulowanie rzeczywistego przebie-
gu mielenia w młynie misowo-rolkowym. Metoda CMT opie-
ra się na wyznaczaniu zużycia energii mielenia E oraz współ-
czynnika krążenia k po ustabilizowaniu się parametrów pra-
cy młyna. Doświadczalnie wyznaczono, że ta stabilizacja
następuje po sześciu cyklach mielenia. W celu sprawdzenia
poprawności wykonania pomiaru, jak również sprawdzenia
czy udziały węgli bazowych w produkcie mielenia odpowia-
dają wartościom wejściowym przeprowadzona jest analiza
termograwimetryczna próbek wyprodukowanego pyłu. Pro-
dukty mielenia z każdego cyklu poddawane są odgazowa-
niu w atmosferze azotu w celu uzyskania krzywych odga-
zowania, na podstawie których określany jest udział skład-
ników mieszaniny.

W metodzie tej próba węgla o uziarnieniu < 2 mm, masie
ok. 400 g i znanym składzie granulometrycznym poddawana
jest sześciokrotnemu cyklowi mielenia. Każdy cykl mielenia
składa się z trzech podcykli, w których ziarna węglowe prze-
chodzą tylko jeden raz pod rolką mielącą. Moment obrotowy,
siła nacisku walca, jak również wysokość warstwy węgla pod
walcem mielącym są mierzone i rejestrowane w sposób cią-
gły. Po każdym cyklu mielenia następuje pneumatyczna kla-
syfikacja produktu mielenia na dwie frakcje d > 0,18 mm oraz
d < 0,18 mm, przy użyciu skonstruowanego do tego celu se-
paratora tzw. Zick-Zack-Sichtera (rys. 3).

Do otrzymanej w ten sposób frakcji grubej (> 0,18 mm)
dodawana jest świeża porcja próbki paliwa (< 2 mm) o masie
odpowiadającej masie wydzielonej frakcji pyłowej < 0,18 mm.
Frakcja ziarnowa < 0,18 mm jest usuwana. Tak przygotowaną
próbkę poddaje się ponownie operacji trzykrotnego mielenia
i klasyfikacji. Procedura ta trwa aż do ustalenia się parame-
trów przemiału badanego węgla (stabilizacja ilości otrzymy-
wanych frakcji grubych i drobnych), co następuje po szóstym
cyklu mielenia. Ideę pomiaru przedstawiono na rysunku 4. Po
zakończeniu pomiaru produkty mielenia w postaci frakcji gru-
bej i pyłowej poddawane są analizie sitowej.

Rys. 1. Widok młyna do testu Hardgrove’a

Rys. 2. Widok młyna CMT
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Z  przeprowadzonego pomiaru metodą CMT otrzymuje
się następujące parametry:
– współczynnik krążenia materiału w młynie k, kg/kg,
– zużycie energii na mielenie E, kWh/Mg,
– rozkład ziarnowy i powierzchnię właściwą pyłu i masy re-

cylkulującej, m2/kg.

Badania

Badane próbki

W badaniach użyto pięć węgli kamiennych o zróżnicowa-
nych właściwościach. Wśród badanych węgli znalazły się
trzy polskie węgle energetyczne z kopalń: Piast, Makoszowy
i Budryk, niemiecki węgiel antracytowy Ibbenbüren oraz wę-
giel południowoamerykański SAC.

Badaniom poddano również sześć mieszanin węglowych
o składzie masowym:
– 25% Budryk + 75% Ibbenbüren;
– 50% Budryk + 50% Ibbenbüren;
– 75% Budryk + 25% Ibbenbüren;
oraz
– 25% Piast + 75% SAC
– 50% Piast + 50% SAC
– 75% Piast + 75% SAC

Podstawowe dane badanych węgli bazowych przedsta-
wiono w tabeli 1.

Rys. 3. Klasyfikator powietrzny – ZZ-Sichter

Rys. 4. Schemat ideowy metody CMT

Tabela 1

Podstawowe własności badanych węgli

Budryk 1,6 24,7 25,1 26,3 32,7 25828

Piast 5,2 23,7 25,0 29,4 41,3 22324

Makoszowy 2,0 17,3 17,7 28,8 35,7 27824

Ibbenbüren 1,8 10,3 10,5 5,7 6,5 30542

SAC 6,5 50,5 54,1 18,5 43,1 12697

a – stan analityczny
d – stan suchy
daf – stan suchy i bezpopiołowy
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Reprezentatywna próba węgla do badań została pobrana
zgodnie z PN 90/G-04502 [4] z 50 kg węgla bazowego o wy-
miarze ziaren < 20 mm, a następnie skruszona w kruszarce
szczękowej do uziarnienia < 2 mm. Tak przygotowany mate-
riał został poddany badaniu lub dalszej obróbce w celu uzy-
skania żądanych frakcji.

Przygotowanie węgla i mieszanin węglowych do testu
Hardgrove’a i CMT przedstawiono na rysunku 5.

Rys. 5. Schemat przygotowania prób węglowych
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Test Hardgrove’a (HGI)

Analizę zdolności przemiałowej wykonano według stan-
dardu niemieckiego określonego normą DIN 51 742. Badaniu
poddane zostały wszystkie węgle bazowe oraz dwie miesza-
niny, których komponenty wytypowano na podstawie warto-
ści indeksu Hardgrove’a węgli bazowych. Mieszaniny utwo-
rzono przez zmieszanie dwóch węgli o najmniejszym HGI
(Ibbenbüren – HGI = 31) i największym spośród węgli pol-
skich (Budryk – HGI = 57) oraz węgla o najwyższym HGI
(SAC – HGI = 94) i węgla polskiego o średnim HGI (Piast –
HGI = 50).

Wartości indeksu Hardgrove’a dla węgli bazowych przed-
stawiono na rysunku 6, natomiast dla mieszanin na rysunku 7
oraz w tabeli 2.

Tabela 2

Wartość indeksu Hardgrove’a dla węgli bazowych i ich mieszanin

Budryk 100/0 57 Piast 100/0 50

75/25 50 75/25 63

50/50 44 50/50 73

25/75 37 25/75 87

0/100 Ibbenbüren 31 0/100 SAC 94
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Rys. 6. Indeksy Hardgrove’a dla węgli bazowych

Rys. 7. Indeks Hardgrove’a dla mieszanin węglowych

Tabela 2 zawiera zestawienie indeksu Hardgrove’a dla
wytypowanych mieszanin i węgli bazowych. Strzałki przed-
stawiają kierunek zmian udziałów poszczególnych paliw
w badanej mieszaninie. Uzyskane wyniki badań podatności
przemiałowej wykazały, że indeks Hardgrove’a dla mieszanin
jest parametrem addytywnym i zmienia się w sposób liniowy
wraz ze zmianą udziału procentowego węgli w mieszaninie
(rys. 7). Wynika z tego, że chcąc wyznaczyć wartość indeksu
dla wybranej dwuskładnikowej mieszaniny węglowej wystar-
czy jedynie znać wartości indeksu HGI składników mieszani-
ny i na ich podstawie obliczyć HGI mieszaniny wg formuły:

gdzie:
HGI

A
; HGI

B
; HGI

x %A,y %B
– odpowiednio indeksy Hardgrove’a

dla komponentów A i B oraz ich
mieszaniny;

x %A,y %B – odpowiednio zawartości procento-
we komponentów w mieszaninie.

Clausthal Mahlbarkeit Test (CMT)

Badaniu poddane zostały wszystkie węgle bazowe, jak
również wytypowane wcześniej ich mieszaniny. Dla wszyst-
kich badanych paliw i produktów mielenia z poszczególnych
cykli została sporządzona analiza sitowa. Wartości głównych
parametrów otrzymywanych w teście CMT (energia mielenia
E i współczynnik krążenia k) dla mieszanin i węgli składo-
wych przedstawiono na rysunkach 8 i 9.

Współczynnik krążenia k, oraz energia mielenia E są bez-
pośrednimi parametrami uzyskiwanymi w teście CMT. Wiel-
kości te pozwalają w sposób pewny i jednoznaczny określić
czas przebywania węgla w młynie, jak również nakład ener-
getyczny potrzebny do zmielenia danej masy paliwa. Energia
mielenia wyznaczona w teście CMT jest mniejsza niż energia
młyna rzeczywistego, ale jest proporcjonalna do zużycia ener-
gii na przemiał w rzeczywistych młynach rolkowo-misowych.
Współczynnik proporcjonalność jest różny i zależny od mły-
na i stopnia przemiału, ale istnieje i można go wyznaczyć
dokonując pomiaru parametrów młyna przemysłowego.
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Parametrów takich nie można oznaczyć w teście HGI, który
jedynie klasyfikuje paliwa, ale nie mówi, w jaki sposób będą
się zachowywać w procesie mielenia.

Analizując wykresy przedstawione na rysunkach 8 i 9
można zauważyć przedziałową nieliniowość w przebiegu
badanych parametrów w wyniku zmiany udziałów komponen-
tów w mieszance. Przebiegi dynamiki zmian energii mielenia
i współczynnika krążenia dla każdej mieszanki korelują ze
sobą. Maksima tych zmian dla mieszanek składających się
z różnych węgli występują w innych zakresach udziałów jed-
nego z komponentów w mieszance.

W przypadku mieszaniny węgli Budryk – Ibbenbüren naj-
większe zmiany tych parametrów obserwuje się w przedziale
50–75% udziału węgla Budryk.

Dla mieszaniny węgli Piast – SAC maksimum to znajduje
się w przedziale 25–50% zawartości węgla SAC. W obu przy-
padkach węgle Budryk i SAC są węglami wykazującymi niż-
sze zużycie energii na mielenie (również wyższe indeksy HGI)
niż węgle, które współtworzą z nimi mieszanki. W związku
z tym, w przypadku dwukomponentowych mieszanek węglo-
wych, nie jest możliwe określenie współczynnika krążenia k
oraz zużycia energii na mielenie E bez wykonania bezpośred-
niego pomiaru.

Wyniki analizy krzywych termograwimetrycznych próbek
mieszanek i węgli bazowych, na podstawie których wyzna-
czono udziały poszczególnych składników w produktach mie-
lenia dla trzech mieszanin węgli Budryk – Ibbenbüren przed-
stawiono na rysunku 10.

Rys. 8. Wartość współczynnika krążenia k i energii mielenia E
dla mieszaniny węgli:

Budryk-Ibbenbüren w teście CMT

Rys. 9. Wartość współczynnika krążenia k i energii mielenia E
dla mieszaniny węgli

Piast-SAC w teście CMT

Rys. 10. Procentowy udział komponentów
w pyłach mieszanin węgli Ibbenbüren+Budryk

dla poszczególnych cykli mielenia
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Rys. 11. Udział składników mieszaniny w wybranych frakcjach
ziarnowych

Z analizy danych przedstawionych na wykresach (rys. 9)
wynika, że parametry pracy młyna w poszczególnych cyklach
mielenia nie są stałe. Zgodnie z przewidywaniami, w odnie-
sieniu do składu mieszanki wyjściowej w pierwszych cyklach
mielenia w produkcie (pyle) przeważa udział węgla o więk-
szej podatności na mielenie (węgiel z kopalni Budryk). W miarę
wzrostu ilości wykonywanych cykli mielenia udział ten male-
je, a w ostatnim, 6. cyklu osiąga wartość zadaną lub bardzo
bliską wartości zadanej. Może to być spowodowane tym, że
w początkowym okresie procesu mielenia duże, twarde ziar-
na węgla o niskiej podatności przemiałowej oddziałują na ziar-
na miękkie drugiego węgla, wywołując ich dodatkowe roz-
drobnienie.

Wykonane zostały również badania nad rozkładem frak-
cyjnym poszczególnych składników mieszanki w wyprodu-
kowanym pyle. Badania przeprowadzono wykorzystując
w tym celu analizę termograwimetryczną trzech frakcji pyło-
wych < 45 µm, 45–90 µm i > 90 µm mieszaniny węgli Budryk
25% i Ibbenbüren 75%. Wyniki pomiarów przedstawiono na
rysunku 11.
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Z przeprowadzonych badań wynika, że udziały składni-
ków w wybranych grupach frakcyjnych nie są jednakowe.
W porównaniu z wyjściowym składem mieszaniny węglowej
we frakcji najdrobniejszej obserwuje się zwiększony udział
węgla o większej podatności przemiałowej. Wraz ze wzrostem
wielkości klasy ziarnowej udział ten maleje i we frakcjach naj-
grubszych jest mniejszy niż jego średnia zawartość w produ-
kowanym pyle. Fakt ten może świadczyć o innym przebiegu
procesu mielenia mieszanek węglowych niż w przypadku węgli
pojedynczych.

Podsumowanie

Badania, które zostały przeprowadzone metodami kla-
sycznymi i metodami opracowanymi w TU Clausthal pozwo-
liły na scharakteryzowanie właściwości przemiałowych wę-
gli: Piast, Makoszowy, Budryk, Ibbenbüren, SAC i ich mie-
szanin.

Wyniki uzyskane w standardowym teście Hardgrove’a po-
twierdziły doniesienia literaturowe [5] o addytywności podat-
ności przemiałowej ocenianej tą metodą.

Informacje dodatkowe, jakich może dostarczyć ten test
są znikome, pozwalają jedynie sklasyfikować badane paliwa,
bez dodatkowych istotnych informacji, tj. nakładu energetycz-
nego i zachowania się w paliwa w czasie mielenia.

Takie informacje natomiast dostarcza Clausthal Mahlbar-
keit Test, który w sposób całkowity pozwala scharakteryzo-
wać badane paliwo, a dane pomiarowe uzyskane w czasie
testu dają informacje o zachowaniu się węgla w czasie mie-
lenia (współczynniki krążenia) i o nakładzie energetycznym
na zmielenie próby. Po wykonaniu badań pomocniczych test
CMT pozwala uzyskać informacje o składzie granulome-
trycznym pyłu potrzebne do obliczenia stopnia jego wypa-
lenia.

Przeprowadzone badania uwidoczniły różnice w zacho-
waniu się mieszanin węglowych w stosunku do paliw wyj-
ściowych. Różnic tych nie wykazał test HGI, natomiast były
one zauważalne po przeprowadzeniu testu CMT. Test CMT
uwidacznia również złożony proces mielenia mieszaniny.




