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TRANSPORT ZIARNA RUROCI¥GIEM
PNEUMATYCZNYM Z WYKORZYSTANIEM
WIELOSTOPNIOWYCH OSIOWYCH
WZMACNIACZY STRUMIENIA POWIETRZA
Streszczenie
W pracy przedstawiono koncepcjê stanowiska do pneumatycznego transportu ziarna z zasysaniem transportowanego
materia³u, który nastêpnie jest transportowany dalej ruroci¹giem do miejsca docelowego. W celu wyeliminowania uk³adu
separacji ziarna i powietrza, zaprojektowano wentylator ss¹co-t³ocz¹cy bezpoœrednio w ruroci¹gu, tak by unikn¹æ strat energii
kinetycznej strumienia zassanego ziarna przy przejœciu ze strony podciœnieniowej ruroci¹gu na nadciœnieniow¹. Zak³adaj¹c
mo¿liwoœæ zastosowania wentylatora osiowego o odpowiednio du¿ej mocy, problemem s¹ transportowane materia³y ziarniste,
które po zetkniêciu z wiruj¹cymi ³opatkami wentylatora mog³yby zostaæ zniszczone. Badania nad rozwi¹zaniami
zapobiegaj¹cymi stykaniu ziaren z ³opatkami wentylatora bêd¹ kontynuowane.
S³owa kluczowe: transport pneumatyczny, przenoœniki pneumatyczne, stanowisko badawcze, wzmacniacz strumienia

Wstêp

Nowe rozwi¹zania

W instalacjach pneumatycznego transportu ziarna spotyka
siê trzy podstawowe warianty konfiguracyjne: ss¹cy, t³ocz¹cy
i ss¹co-t³ocz¹cy. Urz¹dzeniem wytwarzaj¹cym ciœnienie ssania
i t³oczenia w tych instalacjach s¹ wentylatory, dmuchawy lub
sprê¿arki [3, 4, 5]. W konfiguracji ss¹cej materia³ jest separowany od transportuj¹cego strumienia powietrza tu¿ przed
dmuchaw¹ [5]. W konfiguracji t³ocz¹cej dmuchawa t³oczy
czyste powietrze, zaœ materia³ jest dostarczany do przewodu
nadciœnieniowego za pomoc¹ specjalnego urz¹dzenia, tzw.
iniektora lub dozownika obrotowego. W transporcie ss¹cot³ocz¹cym materia³ jest zasysany przewodem ss¹cym, nastêpnie separowany od powietrza za pomoc¹ cyklonu i przenoszony do przewodu t³ocznego przez œluzê. W ten sposób chroni
siê wirnik wentylatora przed kontaktem z materia³em, który
mo¿e uszkadzaæ wirnik i sam te¿ ulegaæ rozdrobnieniu.
Transport pneumatyczny jest procesem z³o¿onym, który
wymaga uwzglêdnienia wielu czynników maj¹cych wp³yw na
jego efektywnoœæ i trwa³oœæ instalacji. Zalicza siê do nich
prêdkoœæ transportu, stopieñ zagêszczenia transportowanego
materia³u i jego w³asnoœci fizyczne (gêstoœæ usypowa, wymiar
i kszta³t cz¹stek, w³aœciwoœci abrazyjne, wilgotnoœæ i lepkoœæ)
[2]. Dla projektanta takiego typu instalacji najwa¿niejszymi
parametrami s¹ opory przep³ywu oraz zapotrzebowanie
powietrza do transportu, poniewa¿ na podstawie tych wielkoœci
dobiera siê urz¹dzenie zasilaj¹ce [1].

W celu wyeliminowania uk³adu separacji ziarna i powietrza, wentylator ss¹co-t³ocz¹cy zainstalowano bezpoœrednio
w ruroci¹gu, tak by nie traciæ energii kinetycznej strumienia
zassanego ziarna przy przejœciu ze strony podciœnieniowej
ruroci¹gu na nadciœnieniow¹. Zbadano kilka rozwi¹zañ zapobiegaj¹cych stykaniu siê ziaren z ³opatkami wentylatora. W tym
celu zaproponowano dwa warianty obejœcia ³opatek wentylatora przez strumieñ ziarna.

Podstawowymi elementami uk³adu transportu pneumatycznego s¹:
- zespó³ podawania produktu sypkiego (podajniki
komorowe, zasilacze œluzowe, in¿ektory - mieszanie
surowca sypkiego z powietrzem transportuj¹cym),
- instalacja rurowa,
- jednostka filtracyjna (rozdzia³ surowca od powietrza.
Wszystkie te urz¹dzenia powoduj¹ znaczne skomplikowanie uk³adu transportu, obni¿kê jego sprawnoœci oraz wzrost
kosztów. Powsta³ zatem pomys³ takiego uproszczenia uk³adu
transportu pneumatycznego, aby wyeliminowaæ cyklony i œluzy obrotowe, czyni¹c w ten sposób konstrukcjê systemu
bardziej zwart¹ i l¿ejsz¹.
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Wariant 1 zosta³ przedstawiony na rys. 1. Przed wirnikiem
wentylatora osiowego umieszczono wiruj¹cy sitowy sto¿ek napêdzany wirnikiem wentylatora. Ziarno si³¹ rozpêdu przedostaje siê przez w¹sk¹ szczelinê pomiêdzy koñcami ³opatek
wentylatora a obudow¹ unikaj¹c kolizji z ³opatkami wentylatora. Po stronie t³ocznej w¹ska dysza tworzy iniektor w rurze
t³ocznej pomagaj¹cy przechwyciæ przerzucone tu ziarno.
W wariancie 2 - przedstawionym na rys. 2 - do wirnika agregatu, w miejsce sita sto¿kowego, zamontowano sitow¹ tarczê
obrotow¹ o œrednicy 40 mm, która odrzuca zasysane ziarna, aby
nie dosta³y siê do ³opatek wirnika.
Celem badañ laboratoryjnych by³a weryfikacja postawionej
hipotezy, ¿e mo¿liwe jest zbudowanie uk³adu transportu ss¹cot³ocz¹cego dzia³aj¹cego wed³ug powy¿ej opisanej zasady i wyeliminowanie w ten sposób œluzy i cyklonu stosowanego w tradycyjnych systemach transportu pneumatycznego.
Oba rozwi¹zania s¹ chronione zg³oszeniem patentowym
[6].
Przebieg badañ
Badania laboratoryjne przeprowadzono na zbudowanym
w Zak³adzie Maszyn Roboczych PP prototypowym stanowisku, w sk³ad którego wchodzi agregat ss¹co-t³ocz¹cy jednostopniowy (230V/50 Hz, moc 1800 W, prêdkoœæ obrotowa
wirnika 25000 obr/min).
-
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Wymiary gabarytowe agregatu:
œrednica - 130/84 mm,
wysokoœæ - ok. 118 mm.
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W stanowisku przedstawionym na rys. 1 przed wirnikiem
umieszczono wiruj¹cy sto¿ek z otworami o œrednicy 2 mm
w taki sposób, aby zasysane z agregatu powietrze mog³o
przep³ywaæ przez otwory sto¿ka i kierowaæ siê do wirnika
agregatu, natomiast ziarno, dziêki obrotom sto¿ka, by³o
odrzucane si³¹ odœrodkow¹ i nie mog³o przedostawaæ siê do
³opatek wirnika. Wylot powietrza z agregatu zosta³
ukszta³towany w taki sposób, aby przep³ywaj¹ce powietrze
wytworzy³o ró¿nicê ciœnieñ, która powodowa³a zasysanie
ziarna odrzuconego przez sto¿ek. Sto¿ek by³ napêdzany z wirnika agregatu.

Przedstawione badania, wykonane na stanowisku nr 2,
mia³y charakter badañ rozpoznawczych. Badania przeprowadzono na ziarnach pszenicy i nasionach rzepaku. D³ugoœæ
przewodu transportowego po stronie ss¹cej i po stronie t³ocznej
by³a równa i wynosi³a 1 m. Œrednica przewodu wynosi³a
40
mm. Ziarno/nasiona by³y zasysane z pojemnika A i transportowane do pojemnika B (na tym samym poziomie). Ze
wzglêdu na ograniczon¹ moc agregatu badania dotyczy³y
sprawdzenia samego przebiegu transportu ziarna. Nie mierzono jego wydajnoœci.
Stwierdzono, ¿e istnieje mo¿liwoœæ realizacji systemu
transportowego ss¹co-t³ocz¹cego, w którym nie wystêpuje separator ziarna i œluza.
Nieprzerwany transport (bez zatkañ i retencji ziarna w obudowie) uzyskiwano jedynie przy pionowym ustawieniu osi
agregatu, co pozwoli³o na lepsze wykorzystanie si³y grawitacji.
Podsumowanie

Rys. 1. Przekrój zaprojektowanego stanowiska badawczego nr
1 z wiruj¹cym sto¿kiem: strza³ka niebieska - transportowany
materia³, strza³ka czerwona - powietrze
Fig. 1. Cross section of the designed test stand no 1 with
spinning cone: blue arrow - the transported material, red
arrow - air

Potwierdzono hipotezê, ¿e istnieje mo¿liwoœæ realizacji systemu transportu ss¹co-t³ocz¹cego ziarna, w którym przejœcie
ziarna ze strony ssawnej na t³oczn¹ odbywa siê bezpoœrednio
w wentylatorze, bez u¿ycia œluzy i separatora ziarna.
Potwierdzenie postawionej hipotezy uzasadnia celowoœæ
podjêcia dalszych, bardziej szczegó³owych badañ. Uzyskane
wyniki pozwol¹ na dobranie optymalnych parametrów
konstrukcyjnych systemu.
Przedstawione wy¿ej rozwi¹zanie jest nowatorskie i dot¹d
nie stosowane w praktyce.
Opisane stanowisko zg³oszono w Urzêdzie Patentowym
pod nazw¹ „Wzmacniacz strumienia powietrza w pneumatycznych uk³adach transportowych materia³ów sypkich. Zg³oszenie
patentowe P.410381 2014.
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Rys. 2. Przekrój zaprojektowanego stanowiska badawczego nr
2 z wiruj¹c¹ tarcz¹: strza³ka niebieska - transportowany
materia³, strza³ka czerwona - powietrze
Fig. 2. Cross section of the designed test stand no 2 with
spinning disk: blue arrow - the transported material, red
arrow - air
W stanowisku przedstawionym na rys. 2 do wirnika agregatu zamontowano tarczê sitow¹ o œrednicy 40 mm, która
odrzuca³a zasysane ziarna, aby nie dosta³y siê do ³opatek
wirnika. Tarcza pe³ni³a tak¹ sam¹ funkcjê jak sto¿ek w stanowisku nr 1.
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GRAIN TRANSPORT PROCESSES BY MEANS OF PNEUMATIC PIPELINE USING MULTISTAGE AXIAL AIR FLOW AMPLIFIERS
Summary
Undertaken research on station for pneumatic transport, which is not equipped with a device type cell feeders, power mucous,
injectors, but draws transported material, which is transported further to the point of discharge pipeline. The suction forcing fan is
installed directly in the pipeline in order to avoid separation of grain and air and losses of kinetic energy of sucked grain flow after
passing from vacuum pipeline side to the overpressure one. Assuming that it is possible to apply an axial fan with sufficient power,
the problem appears with grain materials while coming into contact with the rotating fan blades which could be destroyed (eg grain
cereals). Research on several solutions to prevent contact between the grains and the fan blades will be continued.
Key words: pneumatic conveying, pneumatic conveyors, test stand, amplifier stream
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