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I. Az értekezés célja, tudományos előzményei 
 

Az őrlés az aprítás finom termékeket előállító fokozata, amellyel < 0,5 mm, leggyakrabban  
< 100 µm szemcséket állítunk elő, rendszerint > 5 mm-es szemcsékből. E műveletnek igen 
fontos szerepe van az ipar és a mezőgazdaság számos területén, úgymint az érc- és 
ásványbányászat, a vegyipar, a gyógyszeripar, a cementipar és az ásvány-feldolgozóipar, 
élelmiszeripar és állati eledelgyártás, valamint biomassza- és a hulladékfeldolgozás területén 
is. 
 
Az aprítás, az őrlés – különösen a finom őrlés – nagyon energiaigényes folyamat, mely 
irodalmi adatok szerint a fejlett országok teljes energiafelhasználásnak 3-5 %-át teszi ki [1, 2]. 
Éppen ezért az őrlés fajlagos energiaszükségletének meghatározásának igen nagy gyakorlati 
jelentősége van. 
 
Az őrlésre kerülő anyagok jellemzése szempontjából igen fontos azok mechanikai 
igénybevétellel szembeni ellenállása, ill. őrölhetősége. Ez a jellemző ugyanis nagymértékben 
befolyásolja a malmok működését, az őrlési folyamatok hatékonyságát, az őrlés 
energiaráfordítását stb. Az anyagok őrölhetőségének ismeretén alapul a malmok méretezése, 
fajlagos őrlési energiaigényének meghatározása. 
 
Az őrölhetőséget rendszerint az egységnyi tömegű vagy térfogatú anyag őrlésére fordított 
munkával jellemzik, melyet a megfelelő berendezésben, pontosan előírt körülmények között 
határoznak meg. A malmok méretezéséhez ezen túlmenően ismerni kell azok – méretükkel 
összefüggő – munkavégző képességét. Az őrlendő anyag őrölhetőségéből és őrlendő 
mennyiségéből meghatározott őrlési munkának egyenlőnek kell lenni a malmok munkavégző 
képességével. Ezen egyenlősség alapján meghatározható a malmok mérete. 
 
A malmok méretezésénél azonban számos probléma vetődik fel, amelyek egy része az 
őrlendő anyag őrölhetőségének meghatározásával van összefüggésben. Az őrölhetőség 
jellemzésére ugyanis jelenleg különböző őrölhetőségi mérőszámokat – Bond-féle 
„munkaindex” (Wi), Hardgrove-index (HGI), Zeisel-féle „fajlagos őrölhetőség” (Wt) – 
használnak. Az őrölhetőségi vizsgálatokat egyszerűsített körülmények között, speciálisan 
kialakított malmokban, előírt feladási szemcseméretű anyaggal, előírt őrlési finomságig, 
szobahőmérsékleten, szárazon végzik. 
 
Az ipari gyakorlatban azonban gyakran találkozunk olyan esetekkel, amelyek a fenti 
vizsgálati körülményektől alapvetően eltérnek. Így például, gyakran őrölnek nedvesen, lúgban 
vagy savas közegben, s nem ritkán nagy hőmérsékleten (pl. bauxitok őrlése a 
timföldgyártásban, ércek őrlése a hidrometallurgiában). 
 
Manapság gyakori feladat a finom-, ill. ultra finomőrlés (nanoőrlés), amikor egy finom  
(< 50…200 µm) anyagot őrölnek tovább néhány mikrométeres vagy nanométeres 
szemcseméretre. Ezen feladatok teljesítésére a jelenlegi, ill. hagyományos őrölhetőségi 
vizsgálati eljárások (Bond-, Hardgrove-, Zeisel-féle) közvetlenül nem alkalmasak, mivel ezen 
előírások szerinti vizsgálati minta maximális feladási szemcsemérete (0,5…3 mm) nagyobb, 
mint a vizsgálandó mintáé. 
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Az anyagok őrlési és őrölhetőségi vizsgálatának a Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési 
és Környezeti Eljárástechnikai Intézetében (korábbi nevén Eljárástechnikai Tanszék) 
hagyománya van: Tarján Gusztáv professzor a golyósmalmokban végbemenő folyamatokkal, 
az őrlőtestek mozgásával [3, 4], Pethő Szilveszter professzor főként aprítás és osztályozás 
modellezésével, számítógépes folyamatirányítás kérdésével [5, 6]. Csőke Barnabás professzor 
a törés és az őrlés matematikai modellezésével, a malmok méretezésével, az őrölhetőségi 
vizsgálatával foglakozott [1, 6, 7]. E nagy hagyományokra visszatekintő kutatómunkába 
kapcsolódtam be 2002-ben a fenti kérdéskör vizsgálatára doktoranduszként. 
 
Az aprítás területén működő magyar tudományos iskolák közül, a Miskolci Egyetem mellett 
külön kiemelendő a SZIKKTI, a CEMKUT és a Veszprémi Egyetem, ahol Beke Béla 
professzor és Opoczky Ludmilla professzorasszony, valamint Juhász A. Zoltán professzor, 
továbbá Verdes Sándor nemzetközileg elismert szakemberek dolgoznak, dolgoztak. A kutatási 
vizsgálataim során az ismert külföldi publikációk mellett nagymértékben támaszkodtam a 
hazai kutatók munkásságára is. 
 
Az értekezésemhez szorosan kapcsolódó területeket többek között a következő kutatók 
vizsgálták, vizsgálják: 
Beke [8, 9, 10] kísérletekkel bizonyította a keménység, szilárdság, rugalmasság és porozitás 
őrölhetőségre gyakorolt hatását és azt, hogy az őrölhetőséget főleg a szövetszerkezet 
befolyásolja. 
Opoczky és Gável [11] 200 üzemi klinker-minta őrölhetőségét vizsgálva a klinker 
szövetszerkezete és őrölhetősége közötti összefüggést vizsgálva megállapították, hogy a 
klinkergyártás körülményei (égetés és hűtés) a klinker szövetét alapvetően meghatározzák, 
ezzel összefüggésben változik az őrölhetőségük. 
Csőke és szerzőtársai [7] megállapították, hogy a timföld-szemcsék őrölhetősége, amelyek az 
egyedi kristályok aggregátumai, az őrlési finomsággal oly módon változik, hogy a Bond-
index értékek az egyedi kristály-szemcseméretnél ugrásszerűen (3…4-szeresére) megnőnek. 
Daniel [12] Bond-féle golyósmalmok fajlagos energiaigényét vizsgálja a hagyományos 
szemcseméret tartományban. 
 
A szakirodalom feldolgozása alapján a következő fontosabb következtetést vontam le: 

A szakirodalom nem foglalkozik kellő mélységgel a különleges körülmények között - például 
a nagy hőmérsékletű lúgos közegben, ill. extra-finom feladású anyagokkal - végzett 
őrölhetőségi vizsgálatokkal, ami egyrészt azzal van összefüggésben, hogy hiányzik a 
szemcseméret - őrlési energia összefüggésének leírására vonatkozó, általános érvényű 
elmélet. Másrészt azzal, hogy a jelenleg használt vizsgálati berendezések és eljárások nem 
alkalmasak az őrölhetőség különböző körülmények között történő vizsgálatára. 
 
 

II. Tudományos munkám célkitűzései 
 
Az általam végzett vizsgálatok, kutatások fő célkitűzése, olyan őrölhetőség vizsgálati 
berendezések és eljárások kifejlesztése, melyek egyaránt alkalmazhatók: 

- az őrölhetőség meghatározására az érc- és ásványbányászatban, az ásványfeldolgozó-
iparban, a cementiparban, a hulladék-feldogozásban stb.; 

- az őrölhetőség különleges őrlési körülmények között - nedves, lúgos vagy savas 
közegben, 20…200 °C hőmérsékleten - történő meghatározására; 

- változó, ill. tetszőleges feladási szemcseméretű anyagok őrölhetőségének vizsgálatára; 
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- a fajlagos őrlési energia meghatározására, mely felhasználható az üzemi malmok 
méretezésénél, azok üzemeltetési paramétereinek (őrlőtest-összetétel, töltési fok, az 
osztályozó berendezés működése) optimalizálásánál stb. 

 
Az egyik fontos célkitűzés az, hogy a kifejlesztett őrölhetőség vizsgálati eljárások alkalmasak 
legyenek az őrölhetőség gyors meghatározására, és így alkalmazhatók az üzemekben az őrlési 
folyamat szabályozásánál. 
 
 
 III. Az elvégzett vizsgálatok leírása, kísérleti berendezések, 
 alkalmazott kutatási és értékelési módszerek 
 
Az általam végzett kutatómunka a hazai és a nemzetközi szakirodalom tanulmányozását, az 
értekezésben szereplő kísérletekhez szükséges őrölhetőség-vizsgálati eszközök és módszerek 
kifejlesztését, laboratóriumi és üzemi kísérleti vizsgálatokat, a kapott eredmények 
kiértékelését, valamint következtetések levonását foglalja magába. 
 
A disszertációban foglalt tudományos eredményeim jelentős része szisztematikus 
laboratóriumi kísérleteken alapszik, amelyeket a Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és 
Környezeti Eljárástechnikai Intézetében végeztem el. Az itt nyert laboratóriumi eredményeket 
üzemi méretű kísérletek tapasztalataival hasonlítottam össze a gyakorlati használhatóságuk 
ellenőrzése céljából.  
 

 

A kifejlesztett kísérleti berendezések, alkalmazott mérőeszközök 
 
Kutatómunkám a szakirodalom feldolgozását követő első szakaszában a berendezések 
továbbfejlesztése volt a fő feladat. Közreműködtem a Hardgrove-malom átalakításban, a 
Bond-malom átalakítása a közvetlen szakmai irányításom mellett történt. Mind a két malmot 
fűthetővé alakítottuk át, és elláttuk a villamos teljesítmény, ill. az őrléshez felhasznált munka 
mérésére alkalmas mérőeszközökkel.  
 
 

  
 

     1.ábra: Fűthető Bond-malom   2.ábra: Továbbfejlesztett Hardgrove-malom 
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Fűthető Bond-malom 
 
A dobmalom elektromos fűtését - a homogén hőmérséklet eloszlás érdekében - 3 db, 
egyenként 1 kW teljesítményű, 230 V feszültségről működtethető fűtőszállal valósítottuk meg 
(ld. 3.ábra). A hőmérséklet mérését egy Ni-CrNi hőelem végzi, a fűtés szabályozását egy 
mikroprocesszorral vezérelt KD24D típusú elektromos eszköz látja el, melynek 
eredményeként az őrlőtérben 20…200 oC közötti hőmérsékletet lehet elérni ± 1ºC – os 
pontossággal. Az elektromos fűtőrendszer fűtési sebessége 200 oC/h.  
 

 
3.ábra: Malomfűtés sematikus ábrája 

 
Az őrlés során felvett elektromos teljesítményt egy microcomputerrel vezérelt Carlo Gavazzi 
WM1-DIN típusú digitális energiaméterrel mérjük. Az eszköz méri az I áramerősséget, az U 
feszültséget és a cosϕ-t, továbbá meghatározza a pillanatnyi P(t) elektromos teljesítményt, 
valamint az adott időintervallumban az őrléshez felhasznált W elektromos munkát. 
 
 
Továbbfejlesztett Hardgrove-malom 
 
A hőmérséklet állandó, kívánt szinten tartását a 4.ábrán látható tégelykemence biztosítja, 
amely az őrlőtégelyt veszi körül. Az őrlőtégely hőmérséklete ±1 ºC tűréssel, 20 … 300 ºC 
hőmérséklet tartományban beállítható, szabályozható. A fűtőberendezésbe 4 db 230V/500W 
villamos fűtőszálat építettünk be. A hőmérséklet és a hőmérséklet gradiens mérésére - a 4 db 
fűtőszálnak megfelelően - 4 db PT100-as platina hőellenállás szolgál. A fűtési folyamatot 
számítógép szabályozza.  
 

Ni-CrNi hőelem

3 db 1 kW-os fűtőszál
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4.ábra: Fűthető őrlőtér sematikus ábrája 

 
A malmot nyomaték-mérésére alkalmas eszközökkel láttuk el (5.ábra). Az őrlőtégely (1) és az 
emelő-szerkezet (2) között egy axiális csapágy (3) biztosítja az őrlőmalom-test szabad 
elmozdulását, amit (5) nyomatékmérő akadályoz meg, amely egy drótkötéllel a berendezés 
falához rögzített erőmérő távadóhoz (4) kapcsolódik. 
 
 

k

ω

F

 
5.ábra: Nyomatékmérés eszköze 
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A kísérleti vizsgálatok sarkalatos pontja a szemcseméret-eloszlás pontos meghatározása, 
amelyhez nedves szitaelemzést (ISO-3310.1 szerinti laboratóriumi szitákat felhasználva) és 
Fritsch Analysette 22 típusú nedves diszpergáló egységgel rendelkező lézeres szemcseméret-
elemzőt használtam. 
 
 
A kísérleti vizsgálatok leírása 
 
Kiemelt feladatom volt mind a két malommal, nevezetesen Bond és Hardgrove malmokkal 
végrehajtandó megfelelő mérési eljárás és az őrlést követő kiértékelési módszer 
továbbfejlesztése, továbbá fenti két mérési eljárás összehasonlító vizsgálata, a közöttük (a 
mérőszámaik között) lévő kapcsolat megteremtése. 
 
Ennek érdekében a kutatómunkám során különböző anyagokat vontam be a vizsgálatba. 
Modell anyagként bauxitot, mészkövet, kvarchomokot, bazaltot, zeolitot valamint timföldet 
használtam, és a különböző szemcseméretű feladásokkal elvégzett nagyszámú méréssel 
igazoltam a kialakított berendezés és vizsgálati, ill. kiértékelési eljárások alkalmazhatóságát. 
 
 
Az eszközfejlesztő és a kísérleti munkát három szakaszban folytattam le: 
 

1) Elsőként a nagyhőmérsékletű lúgos őrlés kísérleti feltételeit teremtettem meg mind két 
malom esetében a bauxitok őrölhetőségének vizsgálatára. A nagyhőmérsékletű 
mérések elvégzéséhez mindkét malmot hőszigetelt fűthető köpennyel vettük körül. 
Ebben a mérési sorozatban különböző szövetszerkezetű karszt- és laterit-bauxitokkal 
(2 görög bőhmites és diaszpóros, a magyar halimbai bőhmites, az ausztrál Weipa-i 
gibbsites és afrikai Boké bőhmites bauxit) őrölhetőségét vizsgáltam meg 
párhuzamosan a Bond és a Hardgrove malomban növekvő hőmérséklet mellett, 
megvizsgálva e körben előnyös adalékanyagok alkalmazásának kérdését is. Ekkor az 
előírt (standard) szemcseméretű bauxitokat őröltem, a kiértékelés is a hagyományos 
(előírt) módon történt. 

 
2) A második munkaszakaszban a őrlési energia közvetlen módon történő méréséhez a 

Hardgrove malmot egy MOM Kaliber 8964 típusú erőmérő cellával, a Bond-malmot 
pedig egy Carlo Gavazzi WM1-DIN típusú villamos teljesítménymérővel láttuk el. Az 
adatok gyűjtése mérésadatgyűjtővel, feldolgozása pedig számítógéppel történik. 
Kialakítottam a mérési és kiértékelési eljárást, igazoltam alkalmazhatóságukat. A 
vizsgálatokat ebben az esetben mészkő, kvarchomok, bazalt, zeolit mintaanyagokkal 
mindkét malomban párhuzamosan folytattam le. Elsőként a feladás szemcsemérete és 
a vizsgálat körülményei a „hagyományosak” voltak, de egyúttal közvetlenül 
megmértem az őrléshez szükséges munkát. E mérési sorozat igazolta, hogy a Bond és 
Hargrove őrlési indexek meghatározása visszavezethető az őrlési energia közvetlen 
mérésére.  

 
3) A harmadik munkaszakaszban a kialakított eszközöket és mérési-kiértékelési eljárást 

„valós” ipari feladatok vizsgálatára alkalmaztam:  
a) egyrészt finom timföldek és a pernyék őrölhetőségének jellemzésére; 
b) másrészt a keverékek (kompozit-cement) őrölhetőségi vizsgálatának kérdésére (az 

őrölhetőségi vizsgálat együtt vagy külön-külön végzendő ?); 
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c) harmadrészt az eredményeket valós őrlési folyamat adataival vetettem össze:  
- laboratóriumi-félüzemi méretű keverőmalomban végzett őrlés adataival;  
- valamint az üzemi őrlés paramétereivel, amikor az üzemi méréseket 

különböző feldolgozó képességű (4 t/h és 100 t/h) golyósmalmokkal 
folytattuk le a MAL Zrt. ajkai és a Holcim Zrt. miskolci gyárában. 

 
A kidolgozott vizsgálati és mérési eljárást számos esetben alkalmaztuk más az ipari kutatási 
feladatok megoldása során is.  
 
 
A kutatatási eredmények értékelése 
 
A mérési adatokat táblázatokban diagramokban dolgoztam fel, a kiértékelések az első esetben 
hőmérséklet - Bond-munkaindex diagramok alapján, a másodikban, pedig őrlemény 
szemcseméret-energia diagramokat felhasználva történtek. A kiértékeléshez továbbá az 
előkészítéstechnika (eljárástechnikai eloszlásfüggvények), a matematikai statisztika és a 
korrelációszámítás ismert módszereit alkalmaztam: a mérési pontokra, az egyes folyamatok 
leírásához, különböző függvényeket illesztettem és feltüntettem a hozzájuk tartozó korrelációs 
együtthatókat és az abszolút vagy relatív hiba nagyságát.  
 
 
IV. Tudományos eredmények, tézisek 
 
Az értekezés új tudományos eredményei az alábbiakban foglalhatók össze: 
 
1. Kifejlesztettem a közvetlen energiamérésen – elektromos teljesítménymérés elvén – 
alapuló, az őrölhetőség vizsgálatára alkalmas „univerzális” Bond-malmot, ill. vizsgálati 
eljárást. 
 
A vizsgálat során mérjük az őrléshez az egyensúlyi állapotban felhasznált munkát, amelyből, 
és a P0 üresjárati teljesítményből az őrlés 1 fordulatára eső őrlési munka: 
 

N

dtPtP
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az őrlés 1 fordulatára eső fajlagos őrlési munka: 

 

G
WWf

** = .   (2) 

 
A Bond-munkaindexet pedig a: 
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összefüggéssel határozzuk meg, ahol X’80 és x’80 a feladás és az őrlemény 80 %-os 
szemcsemérete [µm], G az őrölhetőségi tényező [g/fordulat], azaz a laboratóriumi malomban 
az egyensúlyi állapotban 1 fordulat alatt képződő friss xmax=100 µm alatti anyag tömege, N a 
fordulatszám az egyensúlyi állapotban.  
 
 
2. Kifejlesztettem a nagyhőmérsékletű, lúgos őrlésre alkalmas Bond-féle malmot, ill. 
őrölhetőség vizsgálati eljárást, mely lehetővé teszi az őrölhetőség 20-200 °C közötti 
hőmérséklet tartományban történő meghatározását. 
 
 
3. Kifejlesztettem a közvetlen energiamérésen – nyomatékmérés elvén – alapuló, az 
őrölhetőség vizsgálatára alkalmas „univerzális” Hardgrove-malmot, ill. vizsgálati 
eljárást. 
 
A vizsgálat kivitelezése során mérjük az erőkarra ható F(t) erőt (nyomatékot), amelyből 
 

M(t) = k F(t)   (4) 
 
az őrléshez felhasznált (az M0 üresjárati nyomatékot ismerve) fajlagos őrlési munka: 
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ahol mp végtermék tömege, azaz a malom őrleményben a <75 µm  méretű szemcsék tömege,  

a Bond-munkaindex pedig: 
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ahol x80 a szitaáthullás (<75 µm végtermék) és X80 pedig a feladás 80 %-os szemcsemérete. 
 
 
4. Kifejlesztettem a nagyhőmérsékletű, lúgos őrlésre alkalmas Hardgrove-féle 
őrölhetőség vizsgálati eljárást, mely lehetővé teszi az őrölhetőség 20-300 °C közötti 
hőmérséklet tartományban történő meghatározását. 
 
5. Bizonyítottam, hogy a Csőke-féle átszámítási képlet 
 

82,0
468

HGI
WiB =     (7) 

 
alkalmas az általam továbbfejlesztett, „univerzális” vizsgálati eljárásokkal és értékelési 
módszerekkel meghatározott Hardgrove-index és Bond-féle „munkaindex” 
átszámítására. 
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6. A finom feladási szemcseméretű anyagokkal (pl. timföld, erőműi pernye, amelyek 
feladási szemcsemérete xmax<100 µm) végzett vizsgálatok alapján megállapítottam, hogy az 
„univerzális” Hardgrove-malomban végzett őrlés pontosabban követi a félüzemi méretű 
keverőmalomban és az üzemi méretű golyósmalomban végbemenő őrlési folyamatokat 
(igénybevételeket), mint az univerzális Bond-malomban végzett őrlés. (Végtermék mediánja 
3…10 µm közötti.) 
 
Az Univerzális Hardgrove-malomban ugyanis éppúgy a dörzsölő munka dominál, mint a 
különlegesen finoman őrlő keverőmalomban vagy üzemi golyósmalmokban. Ezt szemléltetik 
a Wf fajlagos őrlési munka – őrlemény szemcseméret-eloszlásának mediánja (x50) közötti 
összefüggés a 6.ábrán. 
 

1

10

100

1000

1 10 100

Medián, x50 [mm]

Fa
jla

go
s ő

rl
és

i m
un

ka
, W

f [
kW

h/
t]

Univerzális Hardgrove malom Üzemi golyósmalom Univerzális Bond-malom

Univerzális Bond-malom

Üzemi golyósmalom

Univerzális Hardgrove  malom

 
 

6.ábra: Timföld őrlemény x50 mediánja és Wf fajlagos őrlési munkája közötti összefüggés 
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7.ábra: Timföld őrlemény Wf fajlagos őrlési munkája és  

S fajlagos felülete közötti összefüggés 
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6.1 A fentiekből (6. és 7. ábra) következik, hogy finom anyagok továbbőrlésekor az 
őrölhetőség jellemzésére az Univerzális Hardgrove malom alkalmasabb, mint az Univerzális 
Bond malom. Mindemellett az Univerzális Hardgrove malommal kapott eredmények 
korrekcióra szorulnak: 
 

mért
fajl

mkeverömalo
fajl kWW =    (8) 

 
Fenti összefüggésben a k korrekciós tényező k = 1/m = 1/0,7869 =1,27. 
 
 
7. A különböző ásványi összetételű és szövetszerkezetű bauxitok őrölhetőségének 
lúgos közegekben, különböző hőmérsékleteken történt vizsgálata alapján 
megállapítottam, hogy nagyobb hőmérsékleten, ill. lúgos közegben a vizsgált 
anyagok őrölhetősége egyaránt javul (fajlagos őrlési energiája csökken), de a 
javulás mértéke nem azonos. 
 
7.1. Az autogén szövet-fajtájú bauxitminták (afrikai és ausztrál oolitos, pizolitos, és 
jelentős oolitos szövetet hordozó halimbai) esetében jelentős őrölhetőség javulás – fajlagos 
őrlési energia csökkenés - következett be 20 °C-os lúgban történő őrlés során a szárazon 
végzett őrléshez képest, mely javulás 60 °C-os lúgban történő őrléskor még ennél is 
nagyobb mértékű volt. Ugyanakkor a pelitomorf szerkezetű görög karszt bauxitoknál a 
szárazon végzett őrléshez képest az őrölhetőség javulása 60 °C-os lúgban történő őrlés során 
is csak kismértékű volt (8. ábra). 
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8.ábra: Bauxitok őrölhetőségének változása a hőmérséklettel 
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Az őrölhetőség-változás száraz Bond-munkaindex 
 

i

száraziB
korriB k

W
W ,

, =    (9) 

 
korrekciójával vehető figyelembe, ahol a „k” (a bauxit-típustól és a hőmérséklettől függő) 
relatív őrölhetőség-változási korrekciós együttható. 
 
7.2. A CaO és Ca(OH)2-nak a bauxitok Bond-munkaindexére, ill. őrölhetőségére gyakorolt 
hatását vizsgálva a következőket állapítottam meg: 

• a CaO és Ca(OH)2 hatására csökkent a bauxitok Bond-munkaindexe, de a különböző 
típusú és származású bauxitok esetében eltérő mértékben; 

• a diaszporos (görög) bauxit esetében a CaO-nak az őrölhetőségre gyakorolt kedvező 
hatása az alacsonyabb hőmérséklet tartományban intenzívebben jelentkezett; 

• a nagyobb kaolinittartalmú böhmites (görög) bauxit esetében a hőmérséklet 
emelkedésével a CaO-nak a Bond-munkaindexre, ill. őrölhetőségre gyakorolt kedvező 
hatása növekedett; 

• a kisebb kaolinittartalmú böhmites (halimbai, magyar) bauxit esetében a CaO-nak az 
őrölhetőségre gyakorolt kedvező hatása kisebb mértékű volt; 

• a CaO és Ca(OH)2-nak a diaszporos és a böhmites bauxitok Bond-munkaindexére, ill. 
őrölhetőségére gyakorolt kedvező hatása a hőmérséklet emelkedésével a különböző 
szövetszerkezetű bauxitok esetében különbözőképpen változott. 
A diaszporos bauxit esetében a Ca(OH)2 hatása minden hőmérsékleten, a böhmites 
bauxit esetében csak 80°C-nál kisebb hőmérsékleten bizonyult kedvezőbbnek, mint a 
CaO hatása 

 
 

8. Kísérletekkel bizonyítottam, hogy az általam kifejlesztett, energiamérésen alapuló 
„univerzális” őrölhetőség vizsgálati eljárásokkal, ill. értékelési módszerekkel 
meghatározott értékek – megfelelő „átszámítási tényezők” alkalmazása mellett – az ipari 
gyakorlatban is felhasználhatók, ill. hasznosíthatók. 

Bizonyítottam, hogy az „átszámítási tényezők” értéke a vizsgálati eljárástól, ill. 
malomtól (Hardgrove, Bond) és a vizsgált anyag szövetszerkezetétől is függ. 

8.1. Az egyes módszerek közötti jó korreláció, valamennyi mérési adatot tartalmazó 
összesített diagram alapján megállapítható, hogy csekély mértékű átszámítási tényezőre van 
szükség:  
 

ésenergiamér
Bi

shagyományo
Bi WW ,, 97,0=    (10) 

 
8.2. A Hardgrove malom esetében kisebb mértékű átszámítási tényezőre van szükség a 
szabványos és az energiamérés módszerek között: 
 

résnyomatékméH
Bi

shagyományoH
Bi WW ,

,
,

, 02,1=    (11) 
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8.3. A teljesítményméréssel történő univerzális Bond-méréssel nyert ún. üzemi Bond-
munkaindexek rendre nagyobbra adódtak, mint a hagyományos módon kapott munkaindexek, 
ami nagyobb átszámítási tényezőt igényel: 
 

ésenergiamér
Bi

shagyományoB
Bi WW ,
,

, 88,0=   (12) 
 
8.4. Az átszámítási tényező mértéke függ a vizsgált kőzettől. A teljesítményméréssel történő 
Bond- ill. Hardgrove- méréssel nyert Bond-munkaindexek relatív eltérése az inhomogénebb 
szövetű bauxit és a zeolit esetében a legnagyobb (+18,58 %, -19,5 %), legkisebbek az 
eltérések a homogénebb szövetszerkezetű mészkő, kavics és bazalt esetében.  
 
 
V. Az értekezés eredményeinek hasznosítási lehetőségei  
 
Az általam kifejlesztett „univerzális” Hardgrove- és Bond-malom, ill. őrölhetőség vizsgálati 
eljárások – melyek lehetővé teszik a rideg anyagok őrölhetőségének különböző körülmények 
(vizes, lúgos, ill. savas közegben, nagyhőmérsékleten stb.) között történő meghatározását – a 
különböző iparágakban széles körben hasznosíthatók. 
 
Így például az „univerzális” Hardgrove-malom az ipari őrlőüzemekben gyors, rendszeres 
őrölhetőségi vizsgálatokra alkalmazható és így felhasználható az őrlőberendezések 
szabályozásánál. Ugyanis az őrlendő anyag őrölhetőségének változása befolyásolja az 
őrlőrendszerek működését és ezzel összefüggésben szabályozását is. 
 
Az „univerzális” Hardgrove- és Bond-malomban meghatározott őrölhetőségi mérőszámok a 
malmok méretezésénél, az őrlőberendezések üzemeltetési paramétereinek (őrlőtest-összetétel, 
töltési fok, az osztályozó berendezés működése) stb. meghatározásánál egyaránt 
felhasználhatók.  
 
Kutatómunkám szorosan kapcsolódik a Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai 
Intézete által, az elmúlt hat évben végzett projektekhez. A kifejlesztett őrölhetőség vizsgálati 
eljárásokat számos ipari kutatás során eredményesen alkalmaztuk a fajlagos őrlési energiaigény és a 
Bond-féle „munkaindex” meghatározására. Ezek közül kiemelendők két különböző, ipari méretű 
golyósmalommal és egy gyűrűsmalommal végzett kutatások, vizsgálatok eredményei. 
 
Mivel az utóbbi időben vizsgálati és kutatási eredményeim iránt a cementipar is érdeklődést mutat, 
további kutatásaim során tervezem az általam kifejlesztett „univerzális” őrölhetőség vizsgálati 
módszereket továbbfejleszteni, ill. alkalmassá tenni a csökkentett klinkerhányadú – kompozit-
portland- és kompozitcementek – őrölhetőségének vizsgálatára is. Ennek nemcsak műszaki 
szempontból van nagy jelentősége, hanem azért is, mert a nemzetközi, ill. hazai cementgyártásban 
egyre nagyobb részt képez a csökkentett klinkerhányadú, nagyobb mennyiségű cementkiegészítő 
anyago(ka)t tartalmazó kompozit-portland- és kompozitcementek gyártása, ami összefüggésben van 
napjaink egyik aktuális környezetvédelmi problémájával, mégpedig a klímaváltozással összefüggő 
CO2-emisszió csökkentéssel. 
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