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Abstract
Theory and practice show that for the crushing processing imp un Case in processing characterized by UN set
of conditions and characteristics of constructive functional machine broken, on the advice of a certain material
processing is very difficult to stabilize, energy necessary for crushing.

Teoria şi practica prelucrării prin concasare arată că pentru un caz concret de prelucrare
caracterizat de un set de condiţii funcţionale şi caracteristici constructive ale maşinii de sfărîmat, în
condiţiile prelucrării unui anumit tip de material, este foarte dificil a se stabili, energia necesară
pentru sfărîmare. Volumul mare de experimente efectuate de anumite firme producătoare confirmă
posibilitatea stabilirii unor corelaţii pentru:
 caracteristicile fizico-mecanice ale materialului;
 gradul de mărunţire “i”;
 parametrii dimensionali ai granulei;
 energia specifică consumată la sfărîmare.
Teoria (ipotezele) concasării, descriu legăturile între energia totală pentru efectuarea
procesului şi efectul acestui proces sub forma micşorării dimensiunilor particulelor.
Totodată procesul de concasare sub aspect macroscopic, ţinînd seama de energia la
sfărîmare, se poate caracteriza prin:
a) descrierea procesului de sfărîmare a corpului dur privind aspectul fizic al corpului dur şi
căutînd cauzele sfărîmţării forţate (ruperea legăturilor atomice şi a celor dintre particule)
luînd în consideraţie golurile şi microfisurile structurii lui;
b) datele obţinute în condiţii de teren şi laboratoare, încercînd să se stabilească pe această
bază interdependenţa între energia de sfărîmare, specificul materialului şi efectul
sfărîmării măsurînd dimensiunile corpului înainte şi după sfărîmare.
Desfăşurarea sfărîmării este reprezentată în fig. 1 desenul arătînd schema procesului de concasare macroscopic.
Energia de sfărîmare trebuie să producă slăbirea structurii corpului şi divizarea lui. Această
energie în procesul de concasare este suma energiei finale pentru distrugerea structurii granulelor
(propagarea fisurilor, formarea de suprafeţe noi) precum şi energii de deformări elastice, formarea
de concentrator de noi fisuri, consumuri legate de frecări exterioare şi alte pierderi, particule care
participă la zdrobire şi nu se zdrobesc şi care sunt în general generatoare de energie calorică care
ridică temperatura corpului şi o disipează în spaţiu.
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Fig. 1 Schema procedeului de concasare privindu-l macroscopic

Componentele enumerate mai sus în totalitatea lor, necesită o anumită energie de sfărîmare
din punctul de vedere macroscopic.
Problema separată este starea tehnică a utilajului de concasat care introduce componente
energetice suplimentare, ca mişcarea granulelor în interiorul elementelor de lucru (destul de mari de
exemplu în cazul bilelor la mori) şi nu în cele din urmă rezistenţa la mişcare (frecarea) maşinii
(mecanismelor acesteia).
Energia pe care trebuie să o asigurăm maşinii de concasat este suma energiilor de concasare
atît pentru procesul fragmentării corpurilor de către elementele de concasare cît şi a funcţionării
maşinii în ansamblul său.
Teoriile de concasare se ocupă de energia netă şi nu de problema stării tehnice a
concasoarelor şi morilor.
O altă componentă importantă o constituie dimensiunea corpurilor cu care se alimentează şi
rezultatul concasării. Astfel, este analizat diferit prin teoria concasării după cum urmează:
 analiza lui Kick;
 teoria lui Rittinger unde ca dimensiune a corpului se foloseşte evaluarea corpului cu relaţia:
1
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în care g i este masa de corpuri care participă la dimensiunea d i şi care se stabileşte cu ajutorul
măsurării liniare a suprafeţei corpului, invers proporţională la această dimensiune. In mod
convenţional se introduce (consideră) mărimea corpului egal cu dimensiunea sitei prin care trece
80% materialul de concasat sau a produsului (D80 şi d80).
Brach indică alte posibilităţi de măsurare a corpului tendinţa fiind spre formula (1) adică
pentru stabilirea mărimii corpului după metoda Rittinger.
În ipoteza concasării sunt indicatori constanţi care caracterizează materialul care se sfărîmă
şi care nu se modifică în procesul de mărunţire. Putem să exemplificăm constanta k care reprezintă
mărimea rezistenţei materialului de concasat, precum şi constanta m situîndu-se în rîndul
componentelor potenţiale, care sunt mărimea creşterii rezistenţei odată cu micşorarea dimensiunilor
particulelor.
Bond defineşte constanta k prin coeficientul “work index” wi considerînd kBo=10wi, Brach
concluzionînd ajunge la formula:
C0D0m
k Br  m
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stabilind în acest fel că la valoarea constantei k se unesc şi alte constante precum m-masa, a-care
caracterizează gradul de sfărîmare a grăuntelui dintr-o singură dată.
Cercetările şi analizele conduc la concluzia că valorile exponentului w sunt în limitele de la
0 la 1 practic de la 0,2 la 0,85.
Toate teoriile de concasare analizate cel mai des încep de la ecuaţia diferenţială a lui Walker
de forma
d' E
C
(d' x)
 n
(3)
dE'  C n sau
d' X
X
X
în care E este energia (lucru) de sfărîmare a unităţii de masă a corpului;
X este dimensiunea particulei;
C este constantă dependentă de caracteristicile materialului;
n este exponentul de putere, deasemeni dependent de material, n>1;
d’ este simbolul de distrugere (dimensiunea particulelor însemnate prin x).
Din ecuaţia diferenţială a lui Walker, avem
1
1
E  k( w  w )
(4)
d
D
în care E este energia (lucrul) sfărîmării unităţii de masă a materialului;
k este coeficientul corespunzător rezistenţei materialului;
D, d este dimensiunea materialului de alimentare şi produs (dimensiunile particulelor înainte
şi după sfărîmare);
w este coeficient exponenţial care defineşte creşterea rezistenţei materialului odată cu
micşorarea particulelor.
Aceasta conduce la determinarea unor asemenea dimensiuni D şi d care introduse în formula
(4) să dea acelaşi rezultat (acelaşi efort de concasare) ca suma forţelor calculate pentru fiecare
particulă în parte. Presupunem că la început începem concasarea cu un grăunte de dimensiunea D şi
o masă M. Deoarece materia primă este din granule de diferite mărimi efortul de concasare îl putem
calcula ca sumă a eforturilor necesare pentru obţinerea de granule produs di şi cu masa mi (i=1, 2,
3....k), unde k-numărul granulelor produsului. Astfel, putem scrie că energia totală EM necesară
pentru concasare este:
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Dacă cu d  notăm dimensiunea granulelor de aceiaşi dimensiune dintr-o grupă de granule a
produsului, aşa numitelor particule pe care le-am obţinut prin acelaşi efort de sfărîmare, dacă toate
grăunţele (particulele) produsului ar fi fost identice, atunci putem scrie că:
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 dγ
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Prin compararea părţilor din dreapta a egalităţii (5) şi (6) notarea cu gi cantitatea masei
particulelor cu dimensiunea di (gi=mi:M) şi avînd în vedere că  mi  M sau altfel  g i  1 ajungem
la formula
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(7)

Deci dimensiunea grăuntelui echilibrat energetic a produsului depinde numai de compoziţia
grăuntelui şi exponentului w. Se poate pune şi altfel problema şi ştiind dimensiunea d  să calculăm
în acelaşi mod domensiunea grăuntelui energetic echilibrat pentru materia primă GJ(GJ=MJ:M)
scriind analog egalitatea ca la (5) şi (6) se ajunge la formula:
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Aceasta e identică cu (7). Egalităţile (7) şi (8) sunt totodată răspuns la întrebarea dacă se
poate în mod arbitrar, aşa ca teoria lui Bond, să accepte dimensiunea grăuntelui ca reprezentant al
grupei de granule de diferite mărimi.
Dacă w=1 pentru teoria lui Rittinger obţinem:
1
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Aceste egalităţi sunt de mult recunoscute şi folosite, rezultă de aici că teoria lui Rittinger are
esenţă, celelalte ori nu au legătură, de exemplu teoria lui Bond sau ocolesc această problemă.
Baza ecuaţiei, folosită de ipoteza generalizată de sfărîmare, care descrie macroscopic
desfăşurarea procesului este ecuaţia lui Walker
d' X
d' E  C n
(10)
X
Deoarece se consideră că valorile C şi n nu depind de mărimea granulei X, dar sunt
constante caracteristice sfărîmării materialului, rezolvarea cestei ecuaţii în limitele mărunţirii de la
D la d şi prin convenirea că n>1 rezultă:
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(11)

unde:
w=n-1.
Acesta este aspectul general al formulei de interdependenţa energiei de sfărîmare a
granulelor, de la dimensiunile de înainte şi după sfărîmare cuprinse în constantele k şi w.
Constanta k pe care o vom numi indicele energiei de concasare este valoarea rezistenţei
materialului. La valoarea acestui indice se adună mulţi factori legaţi de materialul corpului,
structura lui cristalină, numărul şi caracterul defectelor reţelei, precum şi toate fisurile şi părţile
slabe.
În teoria lui Bond să presupunem că dimensiunea granulei la început este infinit mare. În
acest caz unitatea de energie a concasării în particule pînă la dimensiunea d  este:
 1

k
E   d γ  k  w  0   w şi dacă d  =1 mm obţinem:
 dγ
 dγ







E  1mm   k

Asta înseamnă că mai concludent k : d w poate fi tratat ca măsura “nivelului de energie a
granulelor de o anumită dimensiune dată, iar energia de sfărîmare de la dimensiunea D la
dimensiunea d  , ca diferenţă de “nivele energetice” corespunzătoare acelor dimensiuni. Putem
spune de asemeni că valoarea numerică a constantei k este egală cu energia unitară de 1 mm. În
cazul teoriei generalizate de concasare, energia se măsoară în [J/kg], dimensiunea granulelor în
(mm), iar indicele energiei de sfărîmare k în [Jmmw/kg].
Atenţie mare trebuie acordată exponentului de putere “w” .
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Din figura 2 în care este reprezentată curba compusă, se vede bine că valorile mai mici ale
lui w corespund unei creşteri mai mici de reacţiune (opunere) la concasare şi cu micşorarea
dimensiunilor din mare în mai mare.

Fig. 2 Curba compusă a sfărîmării după Hukk

Pe baza rezultatelor multor probe şi de acord cu dependenţa de bază rezultate din ecuaţiile
lui Walker rezultă că sfărîmarea în aceiaşi măsură a granulelor de dimensiunea D1 şi granulelor de
dimensiunea D2 necesită cheltuială de energie pentru concasare a căror egalitate este:
w
E1  D 2 


(12)

E 2  D1 
Acesta este aşa numitul efort de scală. Formula 12 determină dependenţa de bază cu care se
poate calcula valoarea exponentului w pentru diferite materiale.
Aşa cum în cazul constantei k se consideră că valoarea exponentului nu depinde de
dimensiunea particulelor, w≠f(D,d) şi pentru un anumit material are valoare constantă. Valoarea lui
w influenţează direct calitatea măsurătorii particulelor energetice echivalente D pentru materia
primă şi d  pentru produs conform formulelor (7) şi (8).
Se poate da la întîmplare ca exemplu:
dimensiunile particulelor energetice echivalente d γ pentru exponentul
w=0,25; d0,25=2,70 mm;
w=0,50; d0,5 =2,33 mm;
w=0,75; d0,75=2,00 mm;
w=1,00; d1,00=1,74 mm. (Rittinger)
Egalitatea (11) a ipotezei generalizate se poate modifica astfel încît poţi afla gradul de
sfărîmare, la un moment dat:
k
E  w i w  1
(13)
Dγ
Dacă admitem că sfărîmarea o începem de la o fracţie strînsă îngustă de particule compusă
din grăunţi de acelaşi fel de dimensiunea de 20 mm, pentru un acelaşi tip de grăunţi ca produs în
funcţie de valoarea numărului exponentului w, obţinem următorul grad de sfărîmare (din punct de
vedere energetic)
iBo =2,6
i0,25=7,4
i0,50=8,6
i0,75=10,0
i1,00=11,5
Trebuie luat în consideraţie că în cazul diferiţilor exponenţi w pierdem posibilitatea
comparării numerice a indicatorilor k. Denumirea lor [Jmmw/kg] la diferite valori w este diferită şi
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pierdem posibilitatea aprecierii care material este mai dur şi care este mai puţin dur. Acest neajuns
se poate elimina prin deformarea conştientă, deasemeni şi prin simplificarea ipotezei generale de
concasare.
Se convine să se ia (pentru scopuri practice) valoarea lui k aceeaşi pentru toate materialele
indicatorul w=0,5. Folosind un singur indicator w=0,5 la care se adaugă valorile experimentale a
indicelui k0,5 conduce din punct de vedere al ipotezei generalizate de concasare convenite pentru
folosirea în practică a următoarelor:
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unde D0,5 şi d0,5 (mm) sunt dimensiunile corespunzătoare materiei prime şi a produsului finit;
- GJ şi gi sunt masele fracţiilor, particulelor de dimensiunile DJ şi di pentru materia primă şi
produs şi anume dimensiunea fracţiilor granulelor este media aritmetică a dimensiunilor
ochiurilor sitei de reţinere;
- k0,5 [Jmm0,5/kg] este indicatorul energiei de sfărîmare, echivalentul durităţii materialului la
concasare;
- E [J/kg] este energia concasării unui kg de materie primă. După multe studii practice pe
probe a fost acceptată posibilitatea modificării formulelor, obţinînd o formă simplă, practică
de calcul prin folosirea constantei k0,5 fără alte componente.
ţinînd seama de cele expuse mai sus se poate concluziona că:

Rezultatul acestei analize arată încă o dată faptul că ipotezele sau teoriile mărunţirii nu
reflectă cu exactitate rezultatele obţinute în practica concasării, ci se apropie într-o măsură mai mare
sau mai mică de acestea.

Este pusă în evidenţă necesitatea stabilirii unor relaţii între parametrii maşinilor de sfărîmat şi
caracteristicile produsului sfărîmării, bazate pe rezultate experimentale, pentru fiecare maşină în
parte şi pentru fiecare categorie de material, astfel încît relaţiile matematice deduse să reflecte cu
exactitate realitatea pentru un anumit set de condiţii în care decurge procesul sfărîmării.
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