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1. WPROWADZENIE 

Znanych jest wiele metod pneumatycznego czyszczenia materiałów ziarnistych. 
W praktyce istnieje możliwość wykorzystania do tego celu strumienia skierowanego 
ku górze pionowo lub ukośnie (nachylonego) oraz strumienia poziomego. W dotych

czas budowanych separatorach pneumatycznych, wśród których przeważają wy orzystu

jęce strumień pionowy, proces rozdzielania realizowany jest w warunkach, w któ

rych prędkość strumienia powietrza jest mniejsza od tzw. krytycznej prędkości uno

szenia (zawieszania) częstek1 . W tych warunkach cząstki materiału podstawowego 

(podlegającego czyszczeniu) nie sę unoszone przez strumień, który porywa tylko za

nieczyszczenia. Przy tym mieszanina ziarnista wprowadzana jest do wnętrza kanału 

grawitacyjnie, z małę prędkością poczętkowę, nie przekraczajęcę zwykle 0,3 m-s-1 . 
W koncepcji procesu rozdzielczego według nowego sposobu założono, że prędkość 

strumienia powietrza będzie większa (a nawet znacznie większa) od granicznej pręd

kości zawieszania (1,2), tzn. że będę to prędkości leżęce w zakresie stosowanym 

dla pneumatycznego przemieszczania materiałów ziarnistych badanego typu. Aby jed-

nak uniknąć efektu transportu materiału podstawowego, przyjęto również znaczne 

zwiększenie prędkości początkowej materiału podlegającego separacji. Założono, że 

opisane warunki separacji można osięgnęć poprzez przerzut cienkiej warstwy mate
riału prostopadle (poziomo) do kierunku strumienia powietrza przepływającego pio

nowo z dużę prędkością. 

1Krytyczna prędkość zawieszania to taka prędkość strumienia powietrza skie
rowanego pionowo do góry, przy której siła aerodynamicznego oporu równoważy cię
żar cząstki, w wyniku czego utrzymuje się ona w stanie zawieszonym, na teoretycz
nie stałej wysokości. 
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Z teoretycznego punktu widzenia efekt separacji może być osięgnięty zarówno 

przy strumieniu skierowanym pionowo z dołu ku górze, jak i w kierunku odwrotnym. 

Można to również uzyskać i przy strumieniu ukośnym, jednakże kęt jego naohylenia 

musi być na tyle duży, by poziomy strumień materiału ziarnistego przecinał go na 
możliwie krótkim odcinku. 

2. OPIS STANOWISKA BADAWCZEGO 

Skonstruowany model separatora (rys. 1) składa się z ramy 1, blaszanej obudo-

wy 2, pokrywy 3 przymocowanej do górnej części ramy, która podtrzymuje również 

8 

powietrze 
cc::11::~ ziarno 
.... zanieczyszczenia 

Rys . 1. Model separatora 

kosz zasypowy 4, zespołu napędowego złożonego z tarczy 5 r.ozrzucajęcej materiał, 

osadzonej na wspólnym wa~e 6 z wentylator.em 7, które napędza siln.ik 8 oraz z ukła

du blaszanych prowadnic 9 pozwalajęcych na regulowanie wielkości szczeliny robo

czej (tj . kanału powietrznego,w którym strumień powietrza jest s~rzyżowany ze stru
mieniem separowanego materiału). 

Materiał sypki przeznaczony do separacji z kosza zasypowego opada pod własnym 

ciężarem na obracajęcę się tarczę 5, która rozrzuca go płaską cienką warstwę na 
całym s1voim obwodzie . Tarcza wyposażona jest w łopatki ustawione promieniowo, któ-
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re zapobiegają poślizgowi cząstek i nadaję im odpowiednio dużę prędkość w momen
cie, gdy opuszczają one tarczę. Materiał ziarnisty dostaje się wtedy w strefę dzia
łania strumienia powietrza, który przepływa od szczeliny wlotowej 11 utworzonej 
między pokrywę górnę 3 i górnę krawędzią obudowy 2 do szczeliny 10 pomiędzy tar
czę 5 i osłonę 9 i stęd dalej do wentylatora 7. Wielkość szczeliny wlotowej może 

być regulowana poprzez przesuwanie pokrywy górnej względem obudowy w pionie. 
Proces separacji przebiega w ten sposób, że przez płaską, cienką warstwę ma

teriału ziarnistego, rozrzucanego tarczę, przepływa w kierunku ukośnym strumień 

powietrza porywając cząstki lżejsze. Obydwie prędkości, tj. strumienia powietrza 
i materiału ziarnistego powinny być tak dobrane, aby cząstki cięższe przelatywały 
przez strumień powietrza, wszystkie cząstki lżejsze zostały przez ten strumień 

uniesione. 
W badanym modelu stosowano strumień powietrza o prędkościach do 25 m/s, a pręd

kość ruchu materiału ziarnistego zmieniano w zakresie 10 - 30 m/s poprzez wymianę 
tarcz o różnych średnicach. 

3. WYNIKI BADAŃ WSTĘPNYCH 

Przeprowadzono niezbędne obliczenia teoretyczne w celu określenia zachowania 
się cząstek wyrzucanych z pewnę prędkością poczętkowę w prostopadły strumień po

wietrza o określonej prędkości. Z obliczeń tych wynikają następujące zależności: 

a) prędkość ziarna opuszczającego tarczę (z łopatkami rozrzucającymi) o śred
nicy 0,232 mi prędkość obrotowej 1440 obr-min-l wynosi dla ziarna jęczmienia i 
pszenicy około 20 m•s-1. Oznacza to, że w kanale separującym o szerokości 0,20 m 
cząstka przebywać będzie tylko około 0,01 s, 

b) uwzględniając współczynniki aerodynamiczne i masę ziarna oraz siły pocho
dzące od działania strumienia powietrza ustalono, że odchylenie toru lotu ziarna 
pszenicy i jęczmienia w strumieniu powietrza skierowanym pionowo w dół z prędkoś

cią 30 m,s-1 wyniesie najwyżej 10 nm. Obliczenia teoretyczne sprawdzono doświad
czalnie. 

Wstępne badania doświadczalne przeprowadzono używając jako separowanego ma

teriału ziarna zbóż zanieczyszczonego różnymi domieszkami, zwłaszcza słomiastymi. 

Uzyskano wydajności (przy silniku 2,2 kW) dochodzące do 15 t/h przy masie całkowi

tej maszyny około 160 kg. 
Uzyskane wyniki prowadzę do wniosku, że przyjęta koncepcja separacji ma wiele 

zalet w porównaniu z rozwiązaniami tradycyjnymi, a głównymi z nich są: 
- uzyskanie efektu rozdzielenia mieszanin, które w warunkach normalnej sepa

racji pneumatycznej rozdzielić się nie dają, 
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- zmniejszenie wymiarów separatora w wyniku intensyfikacji procesu separacji 

i zwielokrotnienie jego wydajności, 
- możliwość uzyskania maszyny uniwersalnej do separacji bardzo różnych mie

szanin, co można uzyskać po wprowadzeniu oddzielnego napędu i regulacji prędkości 
kętowej tarczy rozrzucajęcej. 

Urzędzenie do separacji w warunkach dużych prędkości strumienia powietrza _J:!st 

opatentowane DJ. 
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IO. rpoxOBH'ł 

HCCJEĄOBAHMH B03MO~HOCTH IlliEBMOCEIIAPAI.UiH 3EPHHCThlX 
MATEPHMOB B TPAHCilOPTHhlX YCROBIDłX CKOPOCTH B03ĄYlllHOfO IlOTOKA 

P e 3 10 M e 

B paOoTe npeĄCTaBneHO Raąan&H&e HCcneĄOBaHHR OTHOCR~Heca K HO
sol kOH~ennHH naeauocenapanaH aepRHCTHX uaTepHanoB. 3aKnmąaeTca 
OHa B TOM, ąTo qepea BepTHKanLH&i B03"1mHlil DOTOK npoTeKaJO~HI co 
CKOPOCTbJO npeBlimaJO~el CKOpOCTb BHT8HHR ąacTHn, nepeOpaCHBaeTCR co 
aHaqHTen&aol csopocT&JO (nepneJUHKynapHo) MaTepHan npeAHaaaaąeHHblff 
K cenapanHH • .n.na npoBepKH BepHOCTH DPHHnHnOB H3rOTOBneao MOĄen& ce
napaTopa, HCcneAOBSHHR KOTOporo DOATBepAHnH nenecoOpa3HOCTb npHMe
HeHHR :noro BHAa nponecca. 

J. Grochowicz 

THE EXAMINATION OF POSSIBILITY OF PNEUMOSEPARATION OF GRAINY MATERIALS 
IN TRANSPORTING CONDITIONS OF AIR -FLOW SPEED 

S u m m a r y 

The paper includes the introductory research on new conception of pneumatic 
separation of grainy materials. It is based on the action of throwing horizontally 
materiał wi th high speed through the verticall air flow, goi.ng wi th the speed hig
her than speed of suspending particles. To prove the rightness of assumptions, the 
model of separator was built, and the applying of it was highly sucessful. 


