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ną technologię domielania węgli wraz 
z ich podsuszeniem w celu zwiększenia 
efektywności pracy kotłów energetycz-
nych. Omówiono znaczenie stopnia roz-
drobnienia paliwa w zależności od za-
stosowań oraz wpływ zawartości wilgoci 
na wartość energetyczną paliwa. Przed-
stawiono krótkie podsumowanie metod 
rozdrabniana paliwa oraz porównanie 
tych metod z mieleniem elektromagne-
tycznym w urządzeniu zaproponowa-
nym przez autorów.
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Electromagnetic mill and its application for grinding and drying of coal

SUMMARY

In the following article an innovative coal 
grinding technology was presented with 
simultaneous drying in order to enhance 
the efficiency of boilers. The significance 
of  the degree of  comminution depending 
on coal dust utilization was discussed 
and as well as the influence of moisture 
content on fuels calorific value. A short 
summary was made on the methods of 
milling and a comparison between those 
methods and a technology based on in-
stallation proposed by authors.

Wstęp

Podążając za ekologicznymi trendami, na-
ukowcy wciąż poszukują metod obniżania 

energochłonności procesów produkcji ener-
gii oraz redukcji niekorzystnego wpływu tych 
procesów na środowisko naturalne. Węgiel jest 
i  nadal będzie najchętniej wykorzystywanym 
surowcem energetycznym, pomimo oczywi-
stych sprzeczności z założeniami produkcji „czy-
stej energii”. Jednak w związku z jego ogromny-
mi zasobami, przewidywane wykorzystanie w 
najbliższych latach w przemyśle i wytwórstwie 
energii będzie utrzymywać  się na stałym, wy-
sokim poziomie. Rozwijane są równocześnie 

„czyste technologie węglowe”, które mają za-
pewnić maksymalną efektywność przy jak naj-
mniejszym zużyciu energii w procesach towa-
rzyszących przeróbce węgla i jego spalaniu. W 
konkretnych procesach przemysłowych z wy-
korzystaniem węgla, wymagane jest jego odpo-
wiednie uziarnienie Przeprowadzane były rów-
nież badania dotyczące wpływu mielenia węgla 
na jego zachowanie w trakcie spalania [1]. Mie-
lenie węgla wymaga dostarczenia energii, a  jej 
ilość skorelowana jest z powierzchnią właściwą 
materiału. Zgodnie z  tą zasadą im drobniejszą 
chcemy otrzymać frakcję, tym więcej energii 
musimy zużyć w procesie rozdrabniania. Ponad-
to stopień rozdrobnienia uzależniony jest od 
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urządzenia mielącego. Istnieją pewne wartości 
graniczne rozmiaru ziaren paliwa, poniżej któ-
rych nie da się go zmielić stosując rozwiązania 
konwencjonalne, lub staje się to ekonomicznie 
nieuzasadnione. W przypadku urządzeń mielą-
cych, większość z nich posiada części ruchome 
które w trakcie pracy emitują hałas oraz bardzo 
szybko zużywają się. Kolejnym problemem jest 
zawartość wilgoci w paliwie, a jej negatywny 
wpływ należy rozpatrywać w wielu aspektach. 
Wraz ze wzrostem ilości wilgoci zawartej w wę-
glu, maleje jego wartość opałowa, czyli ilość 
energii otrzymywana z jednostki masy paliwa. 
Dodatkowo wilgoć uwolniona z paliwa w trak-
cie spalania zwiększa stratę kominową. Inną 
kwestią jest podatność na mielenie, oznaczana 
indeksem Hardgrove’a. Wartość tego indeksu 
maleje (rozdrabnianie staje się trudniejsze) wraz 
ze wzrostem ilości wilgoci. Zawartość wilgoci 
w paliwie rośnie dla węgli o mniejszym stop-
niu przeobrażenia. Węgle brunatne mają więc 
mniejszy potencjał energetyczny od węgli ka-
miennych i przez to problematyczne staje się 
ich spalanie, mimo ich większej reaktywności. 
W praktyce, wstępna obróbka paliw trudnych, 
o dużej zawartości części mineralnych i wilgoci, 
wymusza zastosowanie zarówno instalacji do 
suszenia jak i do mielenia paliwa, co zwiększa 
stopień  skomplikowania i energochłonność 
całego procesu przygotowania paliwa. Koncep-
cja zaprezentowana przez autorów, skutecznie 
radzi sobie z problemem rozdrobnienia paliwa 
w połączeniu z jego podsuszeniem w jednym 
urządzeniu – młynie elektromagnetycznym. 
Rozwiązanie to ma przewagę nad urządzenia-
mi stosowanymi obecnie, między innymi na 
polu energochłonności, emitowanego hałasu, 
powierzchni zabudowy, zużycia materiałowego 
czy stopnia rozdrobnienia  nadawy.

2. Opis wybranych klas młynów obecnie sto-

sowanych do procesu mielenia

Młyny od wieków są stosowane przez ludz-
kość jako urządzenia do rozdrabniania i rozcie-
rania na pył różnego rodzaju produktów. Głów-
ny cel wykorzystania młynów jest niezmienny, 
natomiast zmianie ulegał jedynie materiał, który 
służył za nadawę oraz stosowana technologia, 
co zostało przedstawione w tabeli 1. Mielenie 

można opisać jako oddziaływanie na struktu-
rę mielonego ciała stałego za pomocą nacisku 
wywieranego przez element mielący, co ma do-
prowadzić do pęknięcia i rozpadu na mniejsze 
elementy [1].  

Młyny drobno i ultra-mielące zalecane są 
dla materiałów niepalnych i  nie wybuchowych 
z  dziedziny materiałów budowlanych, górni-
czych i  przemysłu chemicznego o  wilgotności 
mniej niż 6 %. W przypadku konieczności roz-
drobnienia materiałów palnych trzeba wprowa-
dzić dodatkowo atmosferę o obniżonej zawar-
tości tlenu, by uniknąć zagrożenia wybuchem. 
Jako, że urządzenia mielące stanowią nieodzow-
ny element ścieżki przygotowania paliwa na 
instalacjach energetycznych, zaleca się użycie 
jako atmosfery ochronnej a jednocześnie me-
dium suszącego gorących spalin. Młyny drobno-
-mielące mogą znaleźć zastosowanie w mieleniu 
rud metali, skał wapiennych, węgla, żużlu, ziemi 
okrzemkowej, grafi tu, pigmentów. Największy-
mi zaletami są: wysoka wydajność przy niskim 
zużyciu energii, żywotność instalacji, niska szko-
dliwość dla środowiska, ponieważ urządzenia te 
znacznie ograniczają zanieczyszczenie pyłem i 

Klasa młynów Zastosowanie Parametry Rodzaje 
młynów

Młyny szybko-
bieżne

do mielenia 
węgla brunatnego 

i kamiennego o 
ziarnistości 

0-30 mm i maksy-
malnej wilgotności 

do 65 %

400 - 1500 
obr/min

młyny bijakowe,
młyny wentyla-

torowe,

Młyny średnio-
bieżne

do rozdrabniania 
węgla brunatnego i 
kamiennego przez 
miażdżenie pomię-
dzy: pierścieniami 

i kulami, misą i 
rolkami, talerzem i 

rolkami

30 - 150 
obr/min

młyny pierście-
niowo-kulowe,
młyny misowo-

-rolkowe,
młyny talerzo-
wo- rolkowe,

młyny walcowe,

Młyny wolno-
obrotowe

do instalacji w cen-
tralnych młynow-
niach i w układach 

z pośrednim 
zasobnikiem pyłu

15 - 30 
obr/min

młyny bębno-
wo-kulowe,

Młyny drobno i 
ultra-mielące

do jednorodnego 
rozdrobnienia 

węgla brunatnego 
i kamiennego o 

jak najmniejszych 
rozmiarach,

do jednoczesnego 
zwiększenia wy-

dajności produkcji 
oraz obniżenia 

kosztów operacyj-
nych

parametry 
zależą od 
wielko-
ści skali 

stosowanej 
instalacji.

młyn elektroma-
gnetyczny,

młyny wysoko-
-ciśnieniowe,
młyny mikro-
proszkowe.

Tabela 1. Podział młynów używanych w energetyce [1].
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hałas przemysłowy, co jest zgodne z normami 
krajowymi. Stopień automatyzacji tej technolo-
gii pozwolił na łatwe i proste ich zastosowanie 
w skali przemysłowej i pół przemysłowej. 

3.Młyn elektromagnetyczny – budowa, para-

metry i zastosowanie

Autorzy zaprezentowali innowacyjną insta-
lację młyna elektromagnetycznego w dziedzi-
nie obróbki materiałów sypkich. Proponowane 
rozwiązanie w  doskonały sposób łączy nowa-
torskie podejście do problemu z zachowaniem 
prostoty instalacji oraz cechuje się wyjątkową 
energooszczędnością. Młyn elektromagnetycz-
ny pozwala na bardzo efektywne działanie i za-
stosowanie go w  wielu gałęziach przemysłu, 
gdzie rozdrobnienie materiałów w procesie 
technologicznym wymagane jest do poziomu 
pojedynczych mikrometrów. Młyn elektroma-
gnetyczny jak i całą instalację można zastoso-
wać w przemyśle do:
• mieszania materiałów sypkich,
• aktywacji powierzchni substancji twardych,
• zmiany własności fi zycznych i chemicznych 

substancji,
• przyspieszenia reakcji chemicznych, 
• mieszania cieczy i gazów,
• otrzymywania nowych materiałów w synte-

zach mechaniczno-chemicznych,
• mielenia i aktywacji suchych popiołów lot-

nych oraz produktów odsiarczania,
• mielenia i aktywacja popiołów z jednocze-

snym domieleniem węgli,
• wytwarzania trwałych emulsji,
• ultra drobnego domielenia materiałów,
• mielenia materiałów w cieczach.

Tabela 2. prezentuje  parametry młyna ob-
liczone dla wydajności 20 Mg/h. Wydajność ta 
zależy głównie od objętości komory roboczej 
( jej średnicy). Dodatkowo na wydajność ko-
rzystnie wpływa krótki czas mielenia (od kilku 
do kilkunastu sekund). W przypadku większej 
gęstości nadawy rośnie wydajność urządze-
nia, zużycie energii wzrasta natomiast nie-
znacznie [3].

Proponowana przez autorów instalacja jed-
noczesnego suszenia i mielenia węgla w młynie 
elektromagnetycznym składa się z trzech sekcji: 
sekcja podawania materiału, sekcja młyna oraz 

Klasa 
młynów Zastosowanie Parametry Rodzaje 

młynów

1. Moc czynna młyna [kW] około 900 około 80

2. Moc pozorna [kVA] 1000 300

3. Współczynnik mocy około 0.9 około 0.134

4. Moc bierna indukcyjna 
[kVar] 436 297

5. Napięcie zasilania [kV] 3 x 6 3 x 0.4

6. Rodzaj wydajności masowa objętościowa

7. Ilość mielników [kg] kilkadziesiąt 
tysięcy od 8 do 12

8. Rodzaj mielników
kule o masie 

kilkunastu 
kilogramów

pręty o masie 
od kilku do 

kilkudziesięciu 
gram

9. Poziom hałasu [dB] 95 - 120 60

10. Zużycie energii na tonę 
produktu [kWh] 45 4

11. Zużycie energii na dobę 
[kWh/doba] 21600 960

12. Zużycie energii na rok 
[kWh/rok] 7884000 350400

13. Pośrednia emisja CO2 
wskutek zużycia energii

Stosunko-
wo duża, 

wynikająca                
z poz. 10 

÷ 12

zminimalizo-
wana i około 

11-krotnie ob-
niżona

14.
Przepływ powietrza tech-

nologicznie niezbędny 
[m3]

800000 niekonieczny 
lub do 100

15. Możliwość automatyczne-
go forsowania wydajności znikoma pełna

16. Zakres uziarnienia ograniczony

nieograniczony 
aż do koloidal-

nego 
  (poniżej 5μm)

17. Całkowita masa młyna [t] powyżej 200 maksymalnie 10

18. Koszt inwestycyjny [ zł] Powyżej 
4 000 000

maksymalnie 
1 500 000

19. Koszty eksploatacji oprócz 
zużycia energii [zł/rok] 500 000 100 000

20. Wielkość ziaren nadawy Kilkadziesiąt 
milimetrów

Poniżej 
10 milimetrów

Tabela 2. Parametry młyna elektromagnetycznego [3].

sekcja odbioru wyparów. Każda sekcja sterowa-
na jest oddzielnie, co umożliwia uniwersalność 
zastosowań i optymalizację pracy pod konkret-
ne zastosowanie. Wzbudnik młyna – Rys. 1 wy-
musza bardzo szybki ruch ferromagnetycznych 
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mielników w przestrzeni komory roboczej. Siła 
zderzeń materiału nadawy z mielnikami powo-
duje ich mielenie oraz aktywację poprzez znacz-
ne zwiększenie powierzchni właściwej. Mielniki 
pracując pod wpływem indukcji magnetycznej 
oraz wzajemnych zderzeń silnie się nagrzewają, 
oddając w sposób jednorodny ciepło nadawie, 
dzięki czemu procesowi mielenia towarzyszy 
suszenie.  

Zastosowanie nowoczesnych materiałów 
sprawia, iż jest to rozwiązanie wysoce efektyw-
ne energetycznie, a poziom emitowanego hała-
su jest znacznie niższy niż w przypadku rozwią-
zań konkurencyjnych. 

W ramach Strategicznego Programu Badaw-
czego Zaawansowane Technologie Pozyskiwa-
nia Energii

Rys. 1 Wzbudnik młyna elektromagnetycznego.

Rys. 2 Instalacja do suszenia i mielenia węgli z wykorzystaniem młyna 
elektromagnetycznego. 1.  Komora odbioru 2. Wentylatory 3. Młyn 
elektromagnetyczny 4. Podajnik nadawy 5. Kosz zasypowy

Zadanie nr 1 „Opracowanie technologii dla 
wysokosprawnych „zero-emisyjnych” bloków 
węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 
ze spalin” wybudowano prototypową instalację 
do jednoczesnego suszenia i  mielenia węgli, 
w której zastosowanie znalazł młyn elektroma-
gnetyczny – Rys. 2. Połączenie procesów miele-
nia i suszenia w młynie elektromagnetycznym 
jest rozwiązaniem innowacyjnym na skalę świa-
tową 

W przypadku większości instalacji mielenia/
suszenia, głównym kosztem nie jest inwestycja 
w urządzenia lecz koszty eksploatacyjne. Młyn 
elektromagnetyczny znacząco redukuje te kosz-
ty. Szacunkowo zużywa około 4 kWh/Mg węgla. 
Zmniejszona zostaje również masa i powierzch-
nia zabudowy pod instalację młyna. Kolejną 
zaletą jest bardzo krótki czas suszenia. W celu 
zwiększenia mocy przerobowej, możliwe jest 
stosowanie równoległej baterii młynów elek-
tromagnetycznych. Dla celów ultra-drobnego 
domielenia stosować można młyny w układzie 
kaskadowym. 

4. Porównanie mielenia w urządzeniach kla-

sycznych z mieleniem elektromagnetycz-

nym

Wydajność urządzeń mielących ściśle uzależ-
niona jest od rodzaju nadawy. Węgle brunatne 
na ogół są bardziej kruche od węgli antracyto-
wych i łatwiej je zmielić. W przypadku rozpa-
trywania konkretnego materiału, na końcową 
efektywność mielenia ma również wpływ wil-
gotność i wejściowe uziarnienie. Z tego względu 
bezpośrednie porównanie różnych typów mły-
nów do siebie jest utrudnione a ich wydajność 
trudno przeskalowywać. Warto jednak przyjrzeć 
się takim parametrom jak wydajność i energo-
chłonność różnego typu instalacji mielących, 
gdyż ich znajomość jest niezbędna do wstęp-
nej oceny przydatności młyna czy kruszarki pod 
konkretne zastosowanie. 

Młyny misowo-rolowe pionowe fi rmy PSP 
Engineering a.s., mające zastosowanie w prze-
myśle wapienniczym, metalurgicznym, spo-
żywczym oraz energetycznym, osiągają wydaj-
ności od 0,8 do 50 Mg/h przy zapotrzebowaniu 
na energię wynoszącym odpowiednio od 15 
do 500 kW [5]. Wyliczone zużycie energii na 
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tonę wejściowego materiału wynosi około 9,5 
– 12 kWh/Mg. Młyny poziome – kulowe osiąga-
ją większe przepustowości: od 45 do 215 Mg/h 
przy mocy urządzenia od 1600 do 7500 kW – 
dane w przeliczeniu na mielenie cementu por-
tlandzkiego przy zużyciu energii wynoszącym 
około 33 kWh/Mg [5].

Młyny misowo-rolowe firmy FLSmidth, 
przy rozdrobnieniu 20% pozostałości na sicie 
90 μm cechują się zapotrzebowaniem ener-
getycznym rzędu 8 – 9,5 kWh/Mg produktu 
a  przy rozdrobnieniu 5% + 90 μm zapotrze-
bowaniem 10,5 – 13,5 kWh/Mg produktu, 
w zależności od indeksu HGI mielonego ma-
teriału. Moc urządzeń wynosi od 109 do 1123 
kW [6].

Firma ALSTOM proponuje młyny misowo-
-rolowe do mielenia węgli na cele energetycz-
ne o  przepustowości wynoszącej od 5 do 158 
Mg/h. Stopień rozdrobnienia wynosi 35 – 10% + 
75 μm dla młyna HP oraz 1% + 45 μm dla młyna 
SP. Młyny bijakowe proponowane przez fi rmę 
osiągają przepustowości do 200 Mg/h. W przy-
padku ultra drobnego mielenia fi rma proponuje 
młyn Raymond® Vertical Mill o  przepustowości 
od 0,1 do 4 Mg/h i stopniu rozdrobnienia od 5 
do 1% + 5 – 10 μm [7].

Firma Loesche posiada w ofercie młyny mi-
sowo-rolowe o  różnej liczbie kół mielących 
i  szerokim zakresie wydajności. Dla dwóch 
kół mielących osiągane są przepustowości 
około 80 Mg/h przy mocy 560 kW, natomiast 
największe młyny z  sześcioma kołami mielą-
cymi osiągają przepustowość do około 315 
Mg/h przy mocy 2400 kW. Energochłonność 
procesu wynosi około 7 kWh/Mg zmielonego 
materiału [8].

Biorąc pod uwagę wyżej wspomniane para-
metry pracy obecnie dostępnych urządzeń mie-
lących, można wysnuć wniosek, iż rozwiązanie 
z  użyciem młyna elektromagnetycznego jest 
bardzo konkurencyjne, szczególnie w  aspekcie 
energochłonności. Przy wydajności 20 Mg/h 
urządzenie pobiera około 80 kW mocy. Jednost-
kowe zużycie energii w wysokości 4 kWh na tonę 
produktu zmielonego jest ponad 2 – krotnie niż-
szy niż dla młynów misowo-rolowych oraz na-
wet 10 – krotnie niższy niż w przypadku młynów 
kulowych. Poziom emitowanego przez młyn 
elektromagnetyczny hałasu jest znacznie niższy 

niż w  przypadku rozwiązań konkurencyjnych 
(około 60 dB). Ponadto sama masa mielników 
jest niewielka – około 8 do 12 kg w przypad-
ku młyna o wydajności 20 Mg/h. Technologia 
młyna elektromagnetycznego jest szczegól-
nie przydatna w  przypadku mielenia ultra 
drobnego, przy wielkościach ziaren leżących 
poza zasięgiem rozwiązań konwencjonal-
nych, lub gdy uzyskanie tak drobnej frakcji 
wymagałoby niewspółmiernych nakładów 
energetycznych.

5. Podsumowanie

W  artykule zaprezentowano przełomową 
technologię elektromagnetycznego mielenia 
węgli. Omówiona instalacja młyna elektro-
magnetycznego pozwala na rozdrabnianie 
materiałów, połączone z  ich podsuszaniem, 
przy wykorzystaniu stosunkowo niewielkich 
nakładów energetycznych. Rozwiązanie to 
w  przypadku rozdrabniania i  podsuszania 
węgla wymaga zastosowania atmosfery o ob-
niżonej zawartości tlenu, której role z powo-
dzeniem mogą spełniać spaliny z  procesu 
przekształcania energii chemicznej paliwa 
w ciepło. Pewne ograniczenie stanowi jednak 
rozmiar ziaren nadawy, który nie powinien 
przekraczać 10 mm -  stąd koniecznym może 
się okazać wstępne kruszenie węgla. Parame-
try urządzenia po zestawieniu z  parametra-
mi obecnie stosowanych młynów pozwalają 
przypuszczać iż młyn elektromagnetyczny 
stanowić może doskonałą alternatywę dla 
klasycznego mielenia kulowego czy misowo-
-rolowego na cele przygotowania paliwa dla 
kotłów energetycznych.

Przedstawione w artykule wyniki zostały uzy-
skane w  badaniach współfi nansowanych przez 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach 
umowy SP/E/1/67484/10 – Strategiczny Pro-
gram Badawczy – Zaawansowane technologie 
pozyskiwania energii: Opracowanie technologii 
dla wysokosprawnych „zero-emisyjnych” blo-
ków węglowych zintegrowanych z wychwytem 
CO2 ze spalin.

Krzysztof Sławiński był stypendystą w ramach projektu „DoktoRIS; 
Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska”; współfi nan-
sowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego
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