
AzOMYAHungária Kft. elõdje azOrszágos Érc- és
Ásványbányákhoz tartozóFelnémetiMészkõbánya ésÕr-
lõmû volt.Már 1990 õszénmegkereste az üzemet a sváj-
ci központú Plüss-Staufer AG képviselõje, hogyMagyar-
ország egyik legnagyobbmészkõbányáját és a hozzá tar-
tozó õrlõmûvet, amelyben az õrlemények szemszerke-
zetét tekintve széles termékskálát állították elõ, megte-
kintse, ill. információkat, benyomásokat szerezzen egy
esetleges késõbbi üzlet reményében.

Az OMYA a világ szinte minden részén folytat
mészkõ-, kréta- ill. márványbányászatot, és a kibányá-
szott nyersanyag feldolgozása során töltõanyagokat állít
elõ a papír-, a festék-, a lakk- és amûanyagipar számára.
A töltõanyag a felhasználók igényei szerint nagyon
finom szemszerkezetû (1-2 µm-tól 100 µm-ig) és igen
magas fehérségû kell legyen (meghaladja a 90%-ot).
Sajnos, a Felnémeten bányászott mészkõ fehérsége
átlagosan 80-82% között mozog, és szelektív jövesztés-
sel is csak 87-88%-os fehérséget lehet elérni.

A régi gyárban már a tárgyalások megkezdésekor is
állítottunk elõ töltõanyagot, rendelkeztünk a gyártáshoz
szükséges technológiával. Talán éppen ez keltette fel az
OMYAérdeklõdését irántunk. A sikeres tárgyalások le-
zárásaként végül is a bánya és az õrlõmû 1992. szeptem-
ber 1-jével az OMYA tulajdonába került. Ez az ezután
következõ években a régi technológia felújítását, új
technológiai sor építését ill. környezetvédelmi célú fej-
lesztéseket jelentett az életünkben.

Igazán komoly tervek � a korábban már említett fe-
hérségi mutatók miatt � a töltõanyaggyártás területén
nem születtek, ill. nem születhettek, hiszen nyersanya-
gunkból a magyar piac kis szegmensének az igényét le-
hetett csak kielégíteni, és ehhez a régi gyárban rendel-
kezésünkre álló � már az OMYA-s években továbbfej-
lesztett � technológia és kapacitás megfelelõnek bizo-
nyult. Áttörést életünkben a füstgáz kéntelenítéshez szük-
séges õrlemény iránti igény megjelenése jelentett. A
Mátra Erõmûben megépítendõ kéntelenítõ berendezés
az OMYA magyarországi tevékenységének új teret, új
határokat adott. A sikeres üzleti tárgyalások eredmé-
nyeként aláírt hosszú távú szállítási szerzõdés adta azt a
keretet, amely zöldmezõs beruházásként egy valóban
korszerû, magas szinten automatizált gyár megépítését
tette lehetõvé.

A kéntelenítõhöz megadott specifikáció egy arány-
lag nagy finomságú (min. 92% 90 µm alatt) mészkõõrle-

mény igényt adott meg (1. sz. ábra), amihez a mennyisé-
gek is olyanok voltak, hogy a régi gyárból történõ kiszol-
gálás lehetetlen volt.

A gyár technológiáját az OMYA saját tervezõirodá-
ja tervezte mind a folyamat, mind a vezérlés területén.
Már a tervezés
idõszakában ko-
moly szakmai vi-
ták alakultak ki
a malom � osz-
tályozó kiválasz-
tásánál, tudniil-
lik, hogy golyós-
malom vagy gör-
gõs malom ke-
rüljön-e beépí-
tésre. Ezekkel a
szakmai vitákkal
nem kívánok
most foglalkoz-
ni, végül is a ked-
vezõbb üzemel-
tetési feltételek,
költségek alap-
ján a választás a
Pfeiffer által
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Korszerû finomosztályozás; osztályozás és õrlés görgõs malommal
NAGY LAJOS okl. bányamérnök, ügyvezetõ igazgató (OMYA Hungária Kft. Eger)

A cikk az OMYA Hungária Kft.-nél folyó tevékenység bemutatásán keresztül a görgõs malmos õrlés-
osztályozásról, annak feltételrendszerérõl, az üzemeltetés során szerzett tapasztalatokról számol be.

1. sz. ábra:Malom késztermék (CaCO3 97%;
MgCO3 1,44%; Fe2O3 0,07%; HCl oldhatatlan 1,52%)

2. sz. ábra:MPS 2800 C malom
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gyártott, osztályzóval egybeépített MPS 2800 C típusú
õrlõ berendezésre esett (2. sz. ábra).

A malom egy több egységbõl álló, áthúzó légáramú,
függõleges elhelyezkedésû õrlõberendezés. A lényeges
egységek � az õrlõ és az osztályzó � kompakt egységet
képeznek, egymással összeépítve. Lényeges jellemzõje a
malomnak a három helyhez kötött görgõ, amelyek egy
lassan forgó õrlõtányéron gördülnek. A görgõk egy kö-
zös nyomókerettel és három hidraulikus hengerrel stati-
kusanmeghatározott rendszert képeznek, amely az õrlõ-
ágyra, ezáltal a hajtómûben a szegmens nyomcsapágyra
is egyenletes tehereloszlással hat. Minden õrlõhenger
vagy görgõ mozgathatóan össze van kötve a nyomóke-
rettel, és oldalirányba ingamozgást tud végezni. Ezeknek
az ingamozgásoknak és a feszítõ rendszer pneumatikus
rugózásának köszönhetõen az õrlõhengerek optimálisan
illeszkednek az õrlõágyhoz.

Amegõrlendõ anyagot a görgõk és az õrlõtányér be-
húzza, és apró darabokra töri. A feladott anyag õrlésé-
hez szükséges erõt az õrlõhengerek és az õrlõtányér
megfelelõ összenyomása hozza létre, amit egy hidro-
pneumatikus feszítõrendszerrel érünk el, és ezt az erõt
szükség esetén az õrlés közben is lehet változtatni. A
fellépõ nyomó- és nyíróerõk következtében a malomra
feladott anyag megõrlõdik és kifelé, a fúvókagyûrûkhöz
kerül. Az alulról, a fúvókagyûrûn keresztül jövõ gáz át-
áramlik az õrleményen úgy, hogy az a fúvóka gyûrû fö-
lötti tartományában �fluid ágyat� képez. Eközben a
durvább szemek visszaesnek az õrlõtányérra és tovább
õrlõdnek.

A finomra õrölt szemcséket a gázáram magával ra-
gadja és felviszi az osztályzóhoz. Az osztályzóban a ro-
tor az anyagot finom õrleményre és durva õrleményre
osztályozza. A finom õrlemény kívánt finomságának be-
állításához a rotor szabályozható fordulatszámú hajtás-
sal rendelkezik. A megfelelõ szemszerkezetû finom õr-
leményt a gázárammagával viszi, és a malom utáni por-
talanítóban történik a levegõ és por elegyének a szétvá-
lasztása. A durva õrlemény visszaesik az õrlõtányérra és
ismét bekerül az õrlési körforgásba. Igény esetén a dur-
va õrlemény egy szállítócsiga segítségével részben, vagy
teljes egészében kivehetõ.

Az õrlõberendezést úgy tervezték meg, hogy alkal-
mas külsõ anyagkörforgalomra is. Nagyobb terhelés
esetén a fúvókagyûrûn keresztül kiesõ anyag az õrlõbe-
rendezés talapzatában lévõ csõcsonkon keresztül kiürí-
tésre kerül, és egy szállítószalagon, elevátoron keresztül
juttatható vissza az õrlési folyamatba.

A mûködés ismertetésén túl, szakmabeliek számára
érdekes lehet, hogy milyen paraméterek és hogyan ha-
tározzák meg az õrlés-osztályzás folyamat milyenségét.

Az õrlés-osztályzás folyamatát számítógép felügyeli.
A vezérléshez szükséges és fontos paraméterek a
számítógépes program alapadatai. Ezen mûszaki
paraméterek alsó és felsõ határértékei meghatározzák
az õrlés és osztályzás folyamatának optimális területét.

A legfontosabb paraméterek, a teljesség igénye nélkül:
�malom feladás (t/h): a mennyiségi adaton túl a fel-

adott anyagról más paramétert nem ellenõriz folyama-

tosan, bár fontos szerepe van a feladott anyag minõsé-
gének, szemszerkezetének

�malommotor adatai: leterheltség (%), teljesítmény
(kW), fordulatszám (1/min)

� a malmon átszívott levegõ adatai: levegõ mennyi-
ségszelep állás, frisslevegõ szelep. Ennél a paraméter-
nél érdemes elidõzni egy kicsit, hiszen a levegõmennyi-
ségén keresztül annak sebessége az õrlés-osztályzásra,
a szemszerkezetre fontos, ill. meghatározó hatással
van. A friss levegõ mennyiségének a szabályzása nem
az õrlésre fejti ki közvetlenül hatását, ez inkább gazda-
ságossági kérdés, hisz a késztermék nedvességtartalmá-
nak garantált biztosítása érdekében a malomba forró
levegõ kerül, ezért nem lényegtelen szempont, hogy a
levegõ visszajáratásával mennyi energiát tudunk meg-
spórolni.

� a malom nyomásviszonyára utaló adatok: nyomás a
malom elõtt, nyomáskülönbség, nyomásérték a porszû-
rõnél. A nyomáskülönbség változása, növekedése egy-
értelmûen az õrlés-osztályzás folyamatában bekövetke-
zõ nem kívánt változásokat jelzi. Valamilyen okból az
õrlõtányér és az osztályzó közötti térben megnöveke-
dett az anyagmennyiség. Ilyen ok lehet a feladott anyag
szemszerkezetének a finomodása, azaz a 0-4 mm közöt-
ti részarány megnövekedése.

� hidraulika nyomás: az õrlõtányér és az õrlõhenger
közötti összenyomó erõt jelzi

� õrlõágy vastagság: fontos szerepe van, hisz a nem
kívánatos, magas malomrezgés okozója, ha az õrlõágy
elvékonyodása miatt az õrlõtányér és a görgõk közötti
távolság lecsökken

� malomrezgés: a malom méreteibõl, súlyából adó-
dóan a rezgési sebesség ill. �vibráció� a biztos üzemelte-
tés egyik alappillére

� a további paraméterek: (hajtómûolaj hõmérséklet,
olajnyomás, hõmérséklet a malom után, motor tekercs-
hõmérséklet, motorvibráció stb.) inkább üzemviteli jel-
legû adatok.

Az õrlés-osztályzás fenti paraméterei kézi beavatko-
zással változtathatók, állíthatók. A folyamatot felügyelõ
személy dolga, feladata, hogy a képernyõn megjelenõ
meghatározó paraméterek folyamatos görbéjébõl a
kedvezõtlen irányú trendeket észlelje, beavatkozzon a
folyamatokba és stabilizálja az õrlést és osztályzást. Ter-
mészetesen, ha a kezelõ személyzet nem tartózkodik a
diszpécser helyiségben, vagy nem észleli a kedvezõtlen
változást, vagy olyan gyorsan történikminden, hogy kézi
beavatkozásra már nincs lehetõség, a programban beál-
lított kritikus alsó vagy felsõ határérték elérése esetén a
számítógép leállítja az õrlési-osztályzási folyamatot és
megjelöli a hiba, a leállás okát, és ennek elhárítása után
lehetséges a rendszer újraindítása.

Két éves üzemeltetési tapasztalat alapján az alábbi
érdekes, a folyamatot befolyásoló tényezõket kívánom
részletesebben bemutatni:

Leállások a rezgés miatt

Amalom üzembe helyezése után állandó és rendsze-
resen ismétlõdõ problémát és termeléskiesést jelentett a
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magas rezgési sebesség miatti gyakori malomleállás.
Minden vibráció miatti leállás esetén kinyomtatásra ke-
rült a legfontosabb paraméterek görbéje a leállást meg-
elõzõ 5-10 percben, és ezeket folyamatosan elemeztük.

A rezgési sebesség növekedése alapvetõen az õrlõ-
ágy vastagságától függ. Minél kisebb az õrlõágy vastag-
sága, annál közelebb kerül a görgõ és a tányér egymás-
hoz, és végül is a fémes kapcsolat okozza a vibrációt.

Az elemzésekbõl viszont kiderült, hogy a leállások
legtöbbször normál 50-60mm-es anyagágy vastagságnál
következtek be, tehát nem egy idõben elnyúló õrlõágy
elvékonyodás okozza a rezgési sebesség emelkedését, és
gyakran a vibráció bekövetkezte elõtt emelkedni kezd a
nyomáskülönbség a malomban. Természetesen vibráció
miatti leállásnál a malomtér mindig tele anyaggalmaradt
vissza, így indulás elõtt ki kellett lapátolni az anyagot,
ami roppant kellemetlen kézi munka, szûk térben és
magas hõmérsékleten. Az újraindításig a malom újra
felfûtésével a kiesõ idõ szintén nem elhanyagolható.
Ezek a hátrányok mindenképpen sürgették a vibráció
okának megtalálását, ill. megszüntetését. Újra elhívtuk
a Pfeiffer cég képviselõjét, de õ sem talált semmilyen
rendellenességet a malomnál és az üzemeltetésnél sem.

Ezután kezdtük el vizsgálni a feladott anyag szem-
szerkezetét, normál malom üzemnél és a vibráció meg-
történtekor, és arra az eredményre jutottunk, hogy vib-
ráció miatti üzemzavar esetén a feladott anyag finom-
rész tartalma � a 4 mm alatti rész � a normál üzemû fel-
adáshoz képest 2-3 szoros (3. sz. ábra).

Természetesen ettõl a felismeréstõl már nem volt
nehéz az okot megtalálni és megszüntetni. Az õrlési té-
ren áthaladó ~180 em3 levegõ a nagytömegû 4 mm
alatti anyagot egyik pillanatról a másikra felemeli az õr-
lõtányérról, vagy nem is engedi odajutni, és így alakul ki
idõben rendkívül gyorsan az õrlõtányér és a görgõ köz-
vetlen, vagy a kritikus érték alatti õrlõágyon keresztüli
kapcsolata, ami a vibrációt okozza.

Ezt követõen kísérletképpen a feladási anyagból,
még az utántörés elõtt kiosztályoztuk a 20 mm alatti
anyagot � a finom rész a bányai termelésbõl adódó 4
mm szemszerkezet alatti homok, termõföld volt, ami
ebben a 20 mm alatti tartományban jelenik meg � és az
így kapott 20-200 mm-es anyag egy törési lépcsõn
átmenve 0-60 mm-es formában került a malomra

feladásra. Az intézkedés hatására a vibráció, mint
állandó üzemzavar ok, teljesen megszûnt.

Késõbb, miután a 0-55-ös frakció folyamatosan,
mint késztermék deponálásra került, hasonló gondok
nem jelentkeztek. Vibráció, magas rezgési sebesség mi-
atti malomleállás ma is elõfordul, gyakorisága azonban
lecsökkent, a feladás ellenõrzésével kézben tartható.

Mindenképpen fontos tanulsága az esetnek, hogy a
görgõs malom rendkívül érzékeny a feladott anyag
szemszerkezetére.

Kísérletek a gázfelhasználás csökkentésére

A korábbiakban már talán jeleztem, hogy a készter-
mék nedvességtartalmának 0,5 % alatt tartása érdeké-
ben a malomba 80-120 °C közötti hõmérsékletû levegõt
juttatunk be. Ezt a hõmérsékletet a malom elõtti lég-
hevítõvel tudjuk elérni, amelynek energiaforrása föld-
gáz.

Az üzemeltetés során rögzített adatokból jól megha-
tározható a földgázfelhasználás fajlagos nagysága,
amely 2,6 m3/t. Ezen gázfogyasztás költségoldala nem
elhanyagolható, hisz a malom óránkénti teljesítménye
~50 t.

A magas külsõ hõmérséklet és az õrlés során kelet-
kezõ hõ miatt gondoltunk arra, hogy a nyári, száraz idõ-
szakban elõhevítés nélkül, normál levegõhõmérséklet
mellett is tartani tudjuk a nedvességtartalom határérté-
két. A mészkövünk csak felületi nedvességgel bír, csak
esõs idõben ill. a repedéseket kitöltõ homok és talaj
nedvességemiatt kell számolni a nedvességtartalom nö-
vekedésével. A fenti megfontolásokból döntöttünk úgy,
hogy 20-25 °C-os külsõ hõmérséklet mellett kísérleteket
végzünk a gáz nélküli üzemmódra, melyek igazolták fel-
tételezéseinket. Gáztüzelés nélkül sem jelentett gondot
a késztermék nedvességtartalmának határérték alatt
tartása.

A kísérlet eredményének komplex kiértékelése so-
rán azonban érdekes dolog volt megállapítható: a leve-
gõ elõhevítése nélkül kb. 20%-kalmegnõtt a fajlagos vil-
lamosenergia-igény (4. sz. ábra). Bár a kísérletnek alap-
vetõ motivációja a költségcsökkentés volt, az mégis azt
bizonyította, hogy � függetlenül a külsõ hõmérséklettõl
és a késztermék nedvességtartalmától � összességében
kedvezõbb, ha folyamatosan forró levegõt juttatunk az
õrlési térbe.

3. sz. ábra: A malomfeladás szemcseeloszlása

4. sz. ábra: Felvett motorteljesítmény
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Késõbb ennek a fajlagos villamosenergia-igény vál-
tozásnak az okára próbáltam magyarázatot találni. Ar-
ra a gondolatra jutottam, hogy a robbantás során a
nyers mészkõben mikro repedezettség alakul ki, és az
õrlési térbe kerülõ anyag a 110-120 °C-os környezetben
�hõsokk�-nak van kitéve, ami egyrészt aprózódást ered-
ményez a mikro repedezettség mentén, másrészt pedig
a mikro repedezettség növelésével � a repedési rés mé-
retek növekedésével � könnyebben õrölhetõvé válik az
anyag, és ez okoz fajlagos energia csökkenést.

A saját � meglehetõsen gyengén felszerelt � labora-
tóriumunkban próbáltunk ezt igazoló kísérleteket vé-
gezni, sajnos a technikai felszereltségünk nem tette le-
hetõvé, hogy érdemi eredményeket tudjunk elérni.

Természetesen a kérdés nem hagyott nyugodni, s to-
vábbi nagyüzemi kísérleteket végeztünk arra vonatkozó-
an, hogy lehet-e gazdasági eredménye az energia meny-
nyiségi változtatásának gáz- és villamos energia között.
A kísérlet a földgáz- és a villamos energia szükséglet
közti kapcsolat meghatározására irányult. Ennek során
állandó malomteljesítmény mellett változtattuk az õrlési
térben átáramló levegõ hõmérsékletét.Aváltoztatástmin-
dig egy-egy óra elteltével végeztük, hogy a változtatás
után az õrlési folyamat stabilizálódjon, és rögzítettük az
adott levegõ hõmérséklethez tartozó földgáz- és villa-
mos energia fogyasztását. A földgáz felhasználást átszá-
mítottuk villamos energiára, és megállapíthatóvá vált,
hogy az õrlési-osztályzási folyamat összes energiaigénye
� a mérési adatok kis szórása mellett � átlagosan 1715
kWh/t. Szabad mozgásterünk bizonyos határok között
az energia fajtájának megválasztásában van. A levegõ
hõmérsékletén keresztül szabályozható, hogy milyen
legyen az összes energiaigényen belül a gáz- illetve a vil-
lamos energia aránya. Az egyes energiafajták árának
ismeretében, a helyes arány kiválasztásán keresztül
tudjuk a költségeket befolyásolni, csökkenteni.

Az õrlõ-osztályzó berendezések hibaelemzése

Az üzem indulásától folyamatosan készítünk hiba-
statisztikát, -elemzéseket a bányai elõtörõtõl a készter-
mék kezelésig, de most nézzük csak kifejezetten
az õrlés-osztályzáshoz tartozó berendezéseket,
melyek a malom-, osztályzó-, levegõkör- és ma-
lom-hidraulika berendezéseit foglalják magukba
(5. sz. ábra).

A vizsgált idõszakban � 2000. szeptember
1-jétõl 2005. június 30-ig � a malom üzemideje
32.628 óra, termelése 1.916.198 t volt. A közel 33
ezer órás üzemidõ alatt a malomnál és a hozzá
tartozó gépegységeknél az alábbi darabszámú
meghibásodás fordult elõ. Feltüntettük a hibák
okozta kiesõ idõt is órában, ill. az összes
üzemidõ százalékában. (1. sz. táblázat).

Ebbõl a kis összefoglaló táblázatból levonhatjuk a
következtetést, hogy a rendszer meghibásodásából ke-
letkezõ kiesõ idõ kevés. Azonban folyamatos üzem
mellett a napi termelésre rendelkezésre álló idõ a
lehetséges 24 órához képest 1-2 órával csökkent, ami a
vizsgált 5 éves idõszakban mintegy 93 600 t ter-
meléskiesést, ill. 300 M Ft árbevétel kiesést jelentett.
Ezek a számok jól érzékeltetik a kiesõ idõk elemzésé-
nek a fontosságát, mert összességében jelentõs veszte-
ségeket tud okozni, ha a kiértékelésükbõl levonható kö-
vetkeztetések nem kerülnek rövid idõn belül beveze-
tésre a gyakorlatban. A 6. sz. ábramutatja, hogy az évek
során a kiesett idõt szinte folyamatosan csökkentenünk
sikerült.

5. sz. ábra: Statisztikai hibaelemzés

Hibák gépcsoportonként 1. sz. táblázat

2000. 09. 01. � 2005. 06. 30.
Hibaszám Kiesett idõ Kiesett idõ

db óra %
malom 471 760 2,3
osztályozó 12 67 0,2
hidraulika 30 82 0,3
levegõ kör 104 184 0,6
összesen 617 1093 3,4
teljes rendszer 863 1594 4,9

6. sz. ábra: A kiesõ idõ változása
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