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Streszczenie
Badania procesu wytwarzania sorbentu w postaci mączki wapiennej przeprowadzono drogą mielenia w laboratoryjnym máynie wibracyjnym o niskiej czĊstotliwoĞci drgaĔ. Proces mielenia zachodziá w sposób okresowy na sucho w Ğrodowisku powietrza w komorze
z wykáadziną stalową. Gáównym celem badaĔ byáo uzyskanie proszku kamienia wapiennego zawierającego powyĪej 70% klasy ziarnowej 0–63 ȝm, który moĪe znaleĨü zastosowanie jako sorbent w mokrej metodzie odsiarczania spalin kotáów energetycznych. Uziarnienie zmielonego kamienia wapiennego oznaczano granulometrem laserowym LAU-15. Kontrolnymi parametrami uziarnienia zmielonego
materiaáu byáy wymiary ziaren d97, d90 i d50. Celem dodatkowym badaĔ byáo uzyskanie jak najwiĊkszej zawartoĞci klasy 0–10 ȝm. Tego
rodzaju proszek moĪe byü zastosowany jako wypeániacz tworzyw polimerowych. Nadawą do mielenia byá kamieĔ wapienny o uziarnieniu
0,1–0,40 mm, materiaá odpadowy z máyna rolowo-misowego. Program badaĔ obejmowaá cztery serie prób kinetyki mielenia kamienia
wapiennego o tych samych czasach poszczególnych prób, to jest 2,5 min, 5 min, 10 min i 15 min. Ustalony byá równieĪ stopieĔ napeánienia komory (0,70), czĊstotliwoĞü drgaĔ (12 Hz) oraz liczba Frude’a (6). Parametrami zmiennymi byáy dwa zestawy mielników oraz dwa
warianty mielenia bez aktywatora oraz z aktywatorem. W badaniach otrzymano produkt mielenia zawierający (78–100)% klasy 0–63 ȝm
oraz (66-95)% klasy 0–10 ȝm. CzĊstotliwoĞü drgaĔ komory wynosiáa 12 Hz, a maksymalny czas mielenia 15 minut. Rezultaty eksperymentu wskazują, Īe w máynie wibracyjnym o niskiej czĊstotliwoĞci drgaĔ moĪna bez trudu otrzymaü produkt speániający z duĪym zapasem
wszystkie wymagania uziarnienia.
Sáowa kluczowe: máyn, máyn wibracyjny, rozdrabnianie, mączka wapienna, sorbent wapienny

PRELIMINARY EXPERIMENTAL STUDIES OF PRODUCING A LIMESTONE-BASED SORBENT
IN A VIBRATORY MILL
Studies on the possibility of producing a limestone-based sorbent by using a periodic working laboratory vibratory mill were conducted. The milling process was carried out in a steel chamber in air, using steel grinding media. The studies focused on the production of
limestone powders containing a size grade of 0-63 ȝm more than 70%; the powders can be used in Àue gas desulphurization processes.
Grain sizes of the milling products were measured with a laser granulometer LAU-15. The inÀuence of size of grinding media on limestone
particle size distributions was studied, and effects of the use of an activator on the control grain sizes: d97, d90 and d50 were determined.
An additional aim of the work was the production of limestone powder containing the largest amount of a size grade of 0–10 ȝm. This kind
of powder may be used as a ¿ller for polymers. The feedstock for the grinding was limestone with grain sizes ranging from 0.1 mm to 0.40
mm; it was the waste product coming from a roller grinding mill. The research program included four series of the limestone milling for 2.5
min, 5 min, 10 min and 15 min. In The studies was also established The ¿lling degree of the chamber, the oscillation frequency and the
Frude number were 0,70, 12 Hz and 6, respectively. The limestone powders were produced, showing the contents of the size grades of
0-63 ȝm and 0-10 ȝm ranging from 78% to 89% and from 65% to 95%, respectively. This proves that the vibratory mills are suitable for
producing limestone-based sorbents.
Keywords: Mill, Vibration mill, Comminution, Powder technology, Limestone-based sorbent

1. Wprowadzenie
Máyny wibracyjne są maszynami przeróbczymi cechującymi siĊ duĪymi moĪliwoĞciami technologicznymi. Mogą one
pracowaü w sposób okresowy oraz ciągáy. Stosowane są
w procesach mielenia na sucho oraz na mokro, uzyskując
w warunkach przemysáowych wydajnoĞci od 0,05 Mg/godz
do 60 Mg/godz. Uziarnienie nadawy do tych máynów nie
przekracza 40-50 mm, a uziarnienie produktu mielenia moĪe
byü zawarte w caáoĞci w klasach: 0–500 ȝm, 0–100 ȝm,
0–10 ȝm, 0–1 ȝm oraz 0–200 nm. Máyny te produkowane

są w zróĪnicowanych wariantach konstrukcyjnych. Stosuje
siĊ je jako máyny przemysáowe o pojemnoĞci komór od
20 dm3 do 2 m3 oraz máyny laboratoryjne o pojemnoĞci
komór od 1,5 cm3 do 5 dm3 [1] . Máyny te z powodzeniem
zastĊpują coraz czĊĞciej máyny grawitacyjne. W porównaniu
do máynów grawitacyjnych, w máynach wibracyjnych przy
mniejszym zapotrzebowaniu na energiĊ uzyskuje siĊ lepsze
parametry uziarnienia, wiĊkszą wydajnoĞü i, co bardzo
istotne, wymagają znacznie mniejszej kubatury máynowni.
NajwiĊksze zastosowanie mają rurowe máyny wibracyjne,
jako maszyny nadrezonansowe, wyposaĪone w komory
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w liczbie od 1 do 6 w ksztaácie rur o Ğrednicy od 0,2 m
do 0,8 m [2].
We wszystkich rodzajach máynów wibracyjnych mielniki
otrzymują energiĊ od komory drgającej z okreĞloną czĊstotliwoĞcią i amplitudą drgaĔ, dziĊki czemu, w przeciwieĔstwie
do máynów grawitacyjnych, energiĊ tĊ moĪna stosunkowo
áatwo zwiĊkszaü, zwiĊkszając czĊstotliwoĞü i/lub amplitudĊ
drgaĔ. Proces mielenia w rurowych máynach wibracyjnych
zachodzi pomiĊdzy swobodnie przemieszczającymi siĊ mielnikami, najczĊĞciej w ksztaácie kul, oraz pomiĊdzy mielnikami a wykáadziną komory.
Prezentowana praca dotyczy moĪliwoĞci wytwarzania
sorbentu wapiennego w postaci mączki w máynie wibracyjnym. Mączka ta znajduje zastosowanie m.in. w instalacjach do odsiarczania spalin emitowanych do atmosfery
przez elektrownie wĊglowe. Polskie wĊgle w zaleĪnoĞci
od miejsca wydobycia zawierają od 0,5% do 3,5% siarki
[3]. Podczas spalania takiego wĊgla, siarka uwalniana jest
do spalin gáównie w postaci dwutlenku siarki, którego iloĞü
jest redukowana kilkoma metodami. Są to: usuwanie siarki
z wĊgla przed spaleniem (metoda najbardziej racjonalna
lecz najdroĪsza, przez co rzadko stosowana), wiązania SO2
podczas spalania oraz usuwanie SO2 ze spalin poza kotáem
[3]. Odsiarczanie spalin za pomocą sorbentu wapiennego
wykorzystywane jest zarówno w suchych, jak i mokrych metodach odsiarczania.
Sucha metoda odsiarczania spalin FSI (ang. furnace sorbent injection) polega na reakcji SO2 w palenisku kotáowym
ze związkami chemicznymi zwanymi sorbentami, którymi
najczĊĞciej są wĊglany (wapieĔ i dolomit). W paleniskach
pyáowych sorbent w postaci drobno zmielonego kamienia
wapiennego (< 30 m) zostaje rozpylony w górnej czĊĞci
paleniska specjalnymi dyszami. Pod wpáywem wysokiej
temperatury w palenisku, wĊglan wapnia ulega rozkáadowi
na dwutlenek wĊgla i tlenek wapnia, który wiąĪe SO2 z utworzeniem pyáu zawierającego CaSO3 lub CaSO4. Fazy te wraz
z cząstkami nieprzereagowanego sorbentu i lotnego popioáu
opuszczają kocioá razem ze spalinami, z których są oddzielane w odpylaczu. Zapotrzebowanie sorbentu dla typowego
paleniska wynosi 2–5 kg/s.
Sorbenty wapienne stosowane są równieĪ w kotáach Àuidalnych, gdzie panują sprzyjające warunki do suchego odsiarczania spalin. Do odsiarczania w tego rodzaju palenisku
stosuje siĊ jako sorbent zmielony kamieĔ wapienny o mniejszym rozdrobnieniu (§100 m) niĪ w kotáach pyáowych
(< 30 m), który w znacznej mierze tworzy materiaá záoĪa.
Sorbent wapienny podawany jest do paleniska z zasobnika
przykotáowego w ten sam sposób co wĊgiel.
Zmielony kamieĔ wapienny (mączka) znajduje równieĪ
zastosowanie jako wypeániacz kredowy (wĊglanowy) i odgrywa znaczną rolĊ w przetwórstwie tworzyw polimerowych. SiĊga siĊ po nie m.in. przy procesach związanych
z przetwórstwem polietylenu i polipropylenu. Pomaga on
zmniejszyü koszty produkcji w przetwórstwie tych tworzyw,
zmieniü jego wáaĞciwoĞci oraz podwyĪszyü jakoĞü. WyróĪnia
siĊ kilka podstawowych rodzajów wypeániaczy, biorąc pod
uwagĊ podziaá oparty na stopniu ich rozdrobnienia. Mogą
to byü wypeániacze drobnoziarniste o wielkoĞci cząstki do
10 m, Ğrednioziarniste – 10–50 m oraz gruboziarniste – do
250 m. Wypeániacze kredowe na bazie wĊglanu wapnia
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CaCO3 stanowią pewnego rodzaju alternatywĊ dla drogich
granulatów PE, PP i PS [4].

Rys. 1. Stanowisko laboratoryjnego máyna wibracyjnego: 1 – moduá
napĊdu, 2 – komora o Ğrednicy 0,21 m, 3 – silnik wibratora, 4 – ukáad
zasilania i sterowania, 5 – podstawa, 6 – silnik obrotu komory.
Fig. 1. A test stand of the laboratory vibratory mill: 1 – drive module,
2 – chamber of 0,21 m in diameter, 3 – motor of vibrator, 4 – power
and control systems, 5 – base, 6 – chamber rotation motor.

Rys. 2. Schemat budowy laboratoryjnego máyna wibracyjnego: 1 –
moduá napĊdu, 2 – waá wibratora, 3 – waá mimoĞrodowy, 4 – tarcza,
5 –komora z mielnikami, 6 – pokrywa komory, 7 – element sprĊĪysty,
8 – obciąĪnik, 9 – silnik wibratora, 10 – przekáadnia pasowa, 11 –
czujnik czĊstotliwoĞci drgaĔ, 12 – wskaĨnik prĊdkoĞci obrotowej
waáu wibratora, 13 – ukáad zasilania i sterowania, 14 – silnik napĊdu
komory.
Fig. 2. Schematic diagram of the test stand of the laboratory vibratory mill: 1 – drive module, 2 – vibrator shaft, 3 – eccentric shaft, 4 –
disk, 5 – chamber with grinding media, 6 – chamber cover, 7 – elastic
element, 8 – weight, 9 – motor of vibrator, 10 – belt transmission,
11 – vibration frequency sensor, 12 – indicator of vibrator shaft speed,
13 – power and control systems, 14 – chamber rotation motor.

WSTĉPNE BADANIA WYTWARZANIA SORBENTU WAPIENNEGO W

MàYNIE WIBRACYJNYM

Tabela 1. Wyniki badaĔ uziarnienia kamienia wapiennego – zestaw mielników „SA”.
Table 1. Graining of ground limestone – the “SA” set of grinding media.

Symbol próby

SA-1

SA-2

SA-3

SA-4

Czas mielenia [min]

2,5

5

10

15

Wymóg normowy
Uzyskany parametr uziarnienia

Maksimum

p.n.s. 0,080 mm [%]

15,23

10,02

6,30

3,72

5,0

p.n.s. 0,063 mm [%]

20,09

14,38

8,90

5,60

30,0

p.n.s. 0,045 mm [%]

25,31

19,19

11,42

7,54

20,0

Wymiar ziarna d97 [m]

155,19

130,82

112,49

88,24

Wymiar ziarna d90 [m]

104,70

83,14

56,47

9,74

Wymiar ziarna d50 [m]

4,40

2,00

1,18

1,03

Tabela 2. Wyniki badaĔ uziarnienia kamienia wapiennego – zestaw mielników „SB”.
Table 2. Graining of ground limestone – the “SB” set of grinding media.

Symbol próby

SB-1

SB-2

SB-3

SB-4

Czas mielenia [min]

2,5

5

10

15

Wymóg normowy
Uzyskany parametr uziarnienia

Maksimum

p.n.s. 0,080 mm [%]

16,91

5,71

4,35

1,81

5,0

p.n.s. 0,063 mm [%]

22,42

9,56

7,05

4,25

30,0

p.n.s. 0,045 mm [%]

27,98

14,32

10,08

7,04

20,0

Wymiar ziarna d97 [m]

155,54

97,87

90,81

70,42

Wymiar ziarna d90 [m]

107,63

61,08

45,87

9,29

Wymiar ziarna d50 [m]

3,57

1,60

1,19

0,98

Tabela 3. Wybrane wyniki badaĔ uziarnienia kamienia wapiennego otrzymanego przy zastosowaniu aktywatora – zestaw mielników „SA+A”
oraz „SB+A”.
Table 3. The selected results of graining of limestone ground with use of an activator and the “SA” or “SB” sets of grinding media.

Symbol próby

SA-3+A

SA-4+A

SB-3+A

SB-4+A

Czas mielenia [min]

10

15

10

15

Wymóg normowy
Uzyskany parametr uziarnienia

Maksimum

p.n.s. 0,080 mm [%]

0,00

0,00

0,00

0,00

5,0

p.n.s. 0,063 mm [%]

0,02

0,00

0,00

0,00

30,0

V

0,73

0,10

0,01

0,00

20,0

Wymiar ziarna d97 [m]

32,64

19,26

17,02

12,47

Wymiar ziarna d90 [m]

10,24

8,92

8,76

7,68

Wymiar ziarna d50 [m]

1,23

1,10

1,19

1,07

2. Stanowisko laboratoryjnego máyna
wibracyjnego, cel i metoda badaĔ
Proces mielenia przeprowadzano w laboratoryjnym máynie wibracyjnym o niskiej czĊstotliwoĞci drgaĔ. Mielenie prowadzono w sposób okresowy na sucho bez aeracji komory.
Badania przeprowadzono w komorze stalowej w ksztaácie
walca o Ğrednicy 210 mm i pojemnoĞci 2,2 dm3. Na Rys. 1

przedstawiono widok stanowiska laboratoryjnego, natomiast
na Rys. 2 schemat jego budowy.
Celem badaĔ byáo otrzymanie mączki wapiennej z odpadowego kamienia wapiennego o uziarnieniu 0,1–4,0 mm, pochodzącego z Kopalni Wapienia w Czatkowicach. Parametry
precyzujące uziarnienie takiej mączki okreĞlają wymagania
sorbentów do odsiarczania spalin zawarte m.in. w odnoĞniku [5]. Wedáug tych wymagaĔ uziarnienie mączki powinno
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zawieraü siĊ w klasie 0–0,080 mm, przy czym pozostaáoĞci
na sitach (p.n.s.) 0,080 mm, 0,063 mm i 0,045 mm nie powinny przekraczaü odpowiednio: 5%, 30% i 20%. Gáównym
celem badaĔ byáo uzyskanie proszku kamienia wapiennego
zawierającego powyĪej 70% klasy ziarnowej 0–63 m.
Uziarnienie produktu mielenia oznaczono metodą dyfraktometryczną przy uĪyciu granulometru laserowego LAU-15.
Kontrolnymi parametrami uziarnienia zmielonego materiaáu
byáy wymiary ziaren d97, d90 i d50, natomiast pozostaáoĞci na
sitach 0,080 mm, 0,063 mm i 0,045 mm wyznaczono na
podstawie krzywych skáadu ziarnowego poszczególnych
prób, generowanych przez oprogramowanie dedykowane
do granulometru LAU-15.
Program badaĔ obejmowaá cztery serie prób oznaczania
kinetyki mielenia kamienia wapiennego o tych samych czasach poszczególnych prób, to jest: 2,5 min, 5 min, 10 min
i 15 min. Ustalony byá równieĪ stopieĔ napeánienia komory
wynoszący 0,70 oraz czĊstotliwoĞü drgaĔ komory wynosząca 12 Hz. Parametrami zmiennymi byáy dwa zestawy
mielników oraz dwa warianty mielenia: bez aktywatora
oraz z aktywatorem, co zaznaczono w symbolach prób
jako „+A”. W badaniach uĪyto nastĊpujących zestawów
mielników:
– „SA” - jednakowe kule stalowe o Ğrednicy Ø17,2 mm,
– „SB” - jednakowe kule stalowe o Ğrednicy Ø13,5 mm.

3. Wyniki badaĔ
Wyniki badaĔ procesu mielenia kamienia wapiennego
w laboratoryjnym máynie wibracyjnym w odniesieniu do uzy-

Rys. 3. Wpáyw zestawu mielników na wymiar ziarna d97.
Fig. 3. The inÀuence of set of grinding media on the d97 grain size.

Rys. 4. Wpáyw zastosowania aktywatora na wymiar ziarna d97 – zestaw mielników „SA”.
Fig. 4. The inÀuence of the use of an activator on the d97 grain size
– set of grinding media “SA”.

Rys. 5. Procentowy udziaá klasy ziarnowej 0–10 ȝm otrzymanych produktach mielenia kamienia wapiennego.
Fig. 5. Percentage contents of the 0–10 ȝm size grade in the products of the grinding of limestone.
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Rys. 6. Procentowy udziaá klasy ziarnowej 0–63 ȝm otrzymanych produktach mielenia kamienia wapiennego.
Fig. 6. Percentage contents of the 0–63 ȝm size grade in the products of the grinding of limestone.

skanych parametrów uziarnienia mączki podano w Tabelach
1–3 i na Rys. 3–6. W Tabeli 1 przedstawiono wyniki badaĔ
dla zestawu mielników „SA”, natomiast w Tabeli 2 wyniki
badaĔ dla zestawu mielników „SB”.
Ze wzglĊdu na ograniczoną objĊtoĞü pracy, zamieszczono tylko niektóre wyniki z przeprowadzonych badaĔ. W Tabeli 3 przedstawiono wybrane wyniki uziarnienia zmielonego
kamienia wapiennego przy zastosowaniu Ğrodka aktywizującego proces mielenia – aktywatora (w symbolu próby ”+A”)
Na parametry uziarnienia produktu mielenia istotny wpáyw
miaá zastosowany zestaw mielników, jak równieĪ udziaá Ğrodka aktywującego proces mielenia. Na Rys. 3 przedstawiono
wykres prezentujący wpáyw rodzaju mielników na wymiar
ziarna kontrolnego d97, a na Rys. 4 wykres, który przedstawia wpáyw zastosowania aktywatora na wymiar tego ziarna,
przy tym samym zestawie mielników.
Zgodnie z przyjĊtym celem badaĔ, istotnym parametrem
sorbentu – czĊsto determinującym moĪliwoĞü jego stosowania w praktyce przemysáowej – jest zawartoĞü klas ziarnowych 0–10 ȝm oraz 0–63 ȝm. W związku tym, na Rys. 5
i 6 przedstawiono wykresy prezentujące udziaá tych klas
ziarnowych we wszystkich wariantach technologii mielenia
- opisywanych w niniejszym artykule.

4. Wnioski
Przedstawione wyniki badaĔ potwierdzają, Īe máyn wibracyjny moĪna z powodzeniem zastosowaü do wytwarzania
mączki kamienia wapiennego przeznaczonej do zastosowania jako sorbent do odsiarczania spalin lub jako wypeá-

niacz do tworzyw polimerowych. Zaprezentowane wyniki
uzyskano przy niskiej czĊstotliwoĞci drgaĔ komory wynoszącej 12 Hz oraz niskim przyspieszeniu ruchu drgającego
wynoszącym 56,8 m/s2. Tak niskie parametry pracy máyna
zapewniają niski pobór energii w trakcie mielenia, niską
szkodliwoĞü máyna dla otoczenia i wysoką trwaáoĞü i niezawodnoĞü jego konstrukcji.
W przypadku zastosowania kul stalowych o Ğrednicy Ø17,2 mm (zestaw mielników „SA”) mączka speániaáa
wszystkie parametry normowe [5] po czasie mielenia wynoszącym 15 min. Procentowy udziaá klasy 0–10 ȝm wyniósá
od 67,4% do 90,6%, a klasy 0–63 ȝm od 80,2% do 94,5%.
W przypadku zastosowania kul stalowych o Ğrednicy
Ø13,5 mm (zestaw mielników „SB”)” otrzymano korzystniejsze wyniki; mączka speániaáa wszystkie parametry normowe
juĪ po 10 min. mielenia, Procentowy udziaá klasy 0–10 ȝm
wyniósá od 66,5% do 90,7%, a klasy 0–63 ȝm od 78,0% do
96,0%.
Zastosowanie aktywatora („A”) procesu mielenia znacząco poprawiaáo parametry uziarnienia mączki w przypadku
kaĪdego z zastosowanych zestawów mielników. I tak dla
zestawu „SA+A” wszystkie parametry wymagane przez
normy byáy speánione juĪ po czasie mielenia wynoszącym
5 min. Procentowy udziaá klasy 0–10 ȝm wyniósá od 74,2%
do 93,0%, a klasy 0–63 ȝm od 87,8 % do 100 % (juĪ dla
czasu mielenia 10 min.),
W przypadku zestawu „SB+A” równieĪ po 5 minutach
mielenia mączka speániaáa wymogi stawiane przez normy.
Procentowy udziaá klasy 0–10 ȝm wyniósá od 72,0% do
95,4%, a klasy 0-63 ȝm od 83,4% do 100% (juĪ dla czasu
mielenia 10 min.),
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Zdecydowanie korzystniejszym zestawem mielników, zarówno w procesie mielenia z aktywatorem jak i bez niego,
okazaá siĊ zestaw mielników o mniejszych rozmiarach („SB”),
Proces mielenia przeprowadzony byá bez aeracji komory,
co powodowaáo aglomeracjĊ drobnych ziaren i pokrywanie
siĊ powierzchni mielników zaglomerowanym materiaáem
mielonym.
Na podstawie otrzymanych wyników z przeprowadzonych badaĔ, moĪna jednoznacznie stwierdziü, Īe máyny wibracyjne o niskiej czĊstotliwoĞci drgaĔ mogą byü stosowane jako maszyny do wytwarzania mączki wapiennej w skali
przemysáowej.
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