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Badania procesu bardzo drobnego mielenia krysztaáu górskiego przeprowadzono w laboratoryjnym máynie wibracyjnym o dziaáaniu
okresowym, o niskiej czĊstotliwoĞci drgaĔ wynoszącej 10-16 Hz. Celem badaĔ byáo uzyskanie proszku krysztaáu o uziarnieniu charakteryzującym siĊ udziaáem klasy ziarnowej 0-60 ȝm powyĪej 80% oraz klasy ziarnowej 0-10 ȝm powyĪej 50%, przy zachowania jak najwiĊkszej
czystoĞci proszku, ze wzglĊdu na jego zastosowanie medyczne i kosmetyczne. Nadawą do mielenia byá materiaá, wstĊpnie rozdrobniony
w kruszarce wibracyjnej, o uziarnieniu poniĪej 5,0 mm. Badania przeprowadzono w komorze z wykáadziną z tworzywa polimerowego, zaĞ
elementami roboczymi byáy mielniki ceramiczne. Program badaĔ obejmowaá wpáyw czĊstotliwoĞci drgaĔ i czasu mielenia w celu otrzymania wymaganych parametrów uziarnienia proszku krysztaáu. W badaniach uzyskano udziaá klasy ziarnowej 0-60 ȝm, mieszczący siĊ
w zakresie (73-99)% oraz (39-72)% klasy ziarnowej 0-10 ȝm. Wyniki badaĔ wskazują, Īe w máynie wibracyjnym o niskiej czĊstotliwoĞci
drgaĔ, w czasie poniĪej 30 minut, moĪna wytwarzaü proszek krysztaáu górskiego o wymaganym uziarnieniu i czystoĞci.
Sáowa kluczowe: rozdrabnianie, mielenie wibracyjne, máyn wibracyjny, proszek, krysztaá górski

INVESTIGATIONS OF ROCK CRYSTAL MILLING IN THE VIBRATORY MILL
Investigations of very ¿ne grinding of rock crystal were carried out in a periodic laboratory vibratory mill of low frequency of vibrations
of 10-16 Hz. The purpose of the research was to obtain a rock crystal powder which contains a grain class of 0-60 ȝm and 0-10 ȝm in
amounts of above 80% and above 50%, respectively, and shows the highest purity, due to its potential medical and cosmetic application.
The milling feed was the material of grain size below 5,0 mm pre-crushed in a vibratory crusher. The study was conducted in a chamber
lined with polymeric material, and ceramic grinding media were the working elements. The research program included determination of
the inÀuence of vibration frequency and grinding time on parameters of the grain size of rock crystal powder. The amount of the grain class
of 0-60 ȝm and 0-10 ȝm was within a range of (73-99)% and (39-72)%, respectively. The results indicate that the rock crystal powder of
the desired particle size and purity can be made in the vibratory mill of low frequency of vibrations for less than 30 minutes.
Keywords: Comminution, Vibratory ball milling, Vibratory mill, Powder, Rock crystal

1. Wprowadzenie
Proszek krysztaáu górskiego, zwany dalej krysztaáem,
o uziarnieniu poniĪej 60 ȝm jest oferowany w handlu [1]. JakoĞü jego wzrasta wraz ze wzrostem udziaáu klasy ziarnowej
0-10 ȝm powyĪej 50%. Proszek krysztaáu górskiego posiada
szerokie zastosowanie: medyczne do wspomagania terapii
nowotworowej, jako skáadnik hipoalergicznych kosmetyków,
Ğrodek do poprawiania jakoĞci wody pitnej, a takĪe jako materiaá wzorcowy [2, 3]. Warunkiem zastosowania krysztaáu,
oprócz wymaganego w/w uziarnienia, jest jego wysoka czystoĞü. Pozyskany w przyrodzie wystĊpuje w postaci ziaren
o wymiarach dochodzących do kilkudziesiĊciu milimetrów.
Wytwarza siĊ z niego proszek na drodze mechanicznej,
przez kruszenie i mielenie ziaren nie znajdujących zastosowania jubilerskiego. Ze wzglĊdu na wysoką czystoĞü moĪna
go rozdrabniaü w urządzeniach przeróbczych speániających
wymagania GMP oraz GHP.
Do wytworzenia proszku krysztaáu wybrano laboratoryjny
máyn wibracyjny, wyposaĪony w elementy robocze speániające wymagania GMP oraz GHP, czyli komorĊ z wykáadziną
polimerową i wysokiej czystoĞci mielniki korundowe. Máyn

ten wybrano z trzech wzglĊdów. Pierwszy to speánianie
w/w wymagaĔ sanitarnych i áatwoĞü utrzymania komór i mielników w czystoĞci, drugi to duĪe moĪliwoĞci technologiczne
w wytwarzaniu proszków o zróĪnicowanych wymaganiach
technologicznych i szerokim zakresie parametrów uziarnienia [4-9], zaĞ trzeci to zastosowania tego typu máyna do wytwarzania proszku krysztaáu w skali przemysáowej.
Máyny wibracyjne cechują siĊ niskim poborem energii –
mniejszym do 10 razy od máynów mieszadáowych i strumieniowych. MoĪna je uĪytkowaü w cyklu otwartym – do mielenia na sucho i na mokro, w sposób okresowy i ciągáy; mają
wydajnoĞü od kilku kg/godz do kilkudziesiĊciu Mg/godz. Przy
wytwarzaniu proszków o uziarnieniu 0-10 ȝm, zwáaszcza
0-3 ȝm [10], uĪytkowane są zwykle w ukáadach mielenia pracujących w cyklu zamkniĊtym, z separacją pneumatyczną.
Máyny te są szczególnie przydatne w praktyce laboratoryjnej
do wytwarzania proszków o szerokim spektrum parametrów
uziarnienia, o zróĪnicowanych wáasnoĞciach ¿zycznych, od
uziarnienia 0-100 ȝm do uziarnienia 0-100 nm.
Aby obniĪyü szkodliwoĞü oddziaáywania máynów wibracyjnych na otoczenie, w Akademii Górniczo-Hutniczej
prowadzone są prace nad nowymi konstrukcjami. Prace

191

J. SIDOR

prowadzone są w zakresie máynów obrotowo-wibracyjnych,
o czĊstotliwoĞci drgaĔ 10-15 Hz i przyspieszeniu ruchu
drgającego 60-100 m/s2, oraz máynów wibracyjnych o niskiej czĊstotliwoĞci drgaĔ 12-16 Hz i przyspieszeniu ruchu
drgającego 70-100 m/s2, w których do intensy¿kacji ruchu
mielników stosuje siĊ koáową lub eliptyczną trajektoriĊ ruchu
drgającego oraz dodatkowe elementy komór [11].
Praktyczny rezultat tych prac to osiem máynów obrotowowibracyjnych o pojemnoĞci komór od 15 dm3 do 200 dm3,
zastosowanych w przemyĞle oraz 36 máynów o pojemnoĞci
komór od 0,4 dm3 do 10 dm3 w laboratoriach uczelni i zakáadów przemysáowych. Zastosowano takĪe piĊü przemysáowych máynów wibracyjnych o pojemnoĞci komór od 80 dm3
do 350 dm3 [7].

2. Cel badaĔ
Celem badaĔ byáo uzyskanie proszku krysztaáu zawierającego moĪliwie najwiĊkszy udziaá klasy ziarnowej 0-10 ȝm
(minimum 50%), jak najwiĊkszej zawartoĞci klasy 0-60 ȝm
i moĪliwie najmniejszej czĊstotliwoĞci drgaĔ komory máyna.
Do mielenia krysztaá wymagaá wstĊpnego rozdrobnienia
do uziarnienia poniĪej 5 mm. Ziarna krysztaáu o wymiarach
20-40 mm rozdrobniono wstĊpnie w laboratoryjnej kruszarce
wibracyjnej wyposaĪonej w wykáadzinĊ szczĊk speániającą
wymagania GMP i GHP. Drugi waĪny wymóg to moĪliwoĞü
wytworzenia proszku zawierającego minimum zanieczyszczeĔ pochodzących z elementów roboczych máyna i uĪywanych pojemników. Stąd do realizacji procesu mielenia wybrano jako elementy robocze mielniki korundowe o wysokiej
czystoĞci (99,7% Al2O3) i komory z wykáadziną z tworzywa
polimerowego – poliamid 6, dopuszczonego do kontaktu
ze Ğrodkami farmaceutycznymi i ĪywnoĞcią. Celem perspektywicznym badaĔ byáo uzyskanie informacji w zakresie
moĪliwoĞci zastosowania máyna wibracyjnego w technologii
wytwarzania proszku krysztaáu w wiĊkszej skali oraz „drobniejszego” uziarnienia w warunkach przemysáowych.

Rys. 1. Stanowisko badawcze laboratoryjnego máyna wibracyjnego:
1 – komora, 2 – tarcza – uchwyt komory, 3 – moduá napĊdu, 4 – silnik
wibratora, 5 – ukáad sterowania i zasilania, 6 – konstrukcja wsporcza.
Fig. 1. A test stand of the laboratory vibratory mill: 1 – chamber,
2 – shield – holder of the chamber, 3 – module of drive, 4 – engine
of vibrator, 5 – control system and power supplies, 6 – supporting
structure.

3. Stanowisko badawcze máyna
Stanowisko badawcze laboratoryjnego máyna wibracyjnego przedstawiono na Rys. 1, a schemat jego budowy na
Rys. 2.
Stanowisko badawcze máyna posiada szerokie moĪliwoĞci prowadzenia badaĔ procesu mielenia wibracyjnego
w Ğrodowisku powietrza, gazu obojĊtnego, wody i innych
cieczy stabilizacjĊ temperatury procesu mielenia w zakresie 20-80oC. WyposaĪone jest w komory o zróĪnicowanej
pojemnoĞci od 100 cm3 do 5 dm3, z wykáadziną stalową,
ceramiczną – korundową i poliamidową. Stanowisko posiada mielniki stalowe i ceramiczne - korundowe, cyrkoniowe,
szklane i z wĊglika wolframu. Do procesu mielenia krysztaáu uĪyto komorĊ z wykáadziną polimerową o pojemnoĞci
2,2 dm3 i Ğrednicy 210 mm oraz mielniki korundowe. Stanowisko ma moĪliwoĞü zmiany parametrów ruchu drgającego:
czĊstotliwoĞci drgaĔ komory w zakresie 0-25 Hz oraz amplitudy drgaĔ komory 2,5-14 mm. Ma moĪliwoĞü wprowadzania
komór w ruch záoĪony - obrotowo-wibracyjny. Moc silnika
wibratora wynosi 3,5 kW, a silnika komory 0,75 kW (poz. 14
na Rys. 2). Ponadto dziĊki zastosowaniu przezroczystych
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Rys. 2. Schemat stanowiska: 1 – moduá napĊdu, 2 – waá wibratora,
3 – waá komory, 4 – tarcza, 5 – komora, 6 – pokrywa komory, 7 –
sprzĊgáo, 8 – obciąĪnik, 9 – silnik wibratora, 11 – czujnik, 12 – ukáad
zasilania, 13 – ukáad pomiarowy, 14 – silnik komory.
Fig. 2. Schematic diagram of the test stand: 1 – unit of propulsion,
2 – shaft of vibrator, 3 – shaft of chamber, 4 – shield, 5 – chamber, 6 – cover of the chambers, 7 – clutch, 8 – ¿ller, 9 – engine of
vibrator, 11 – sensor, 12 – power system, 13 – measuring system,
14 – engine of the chamber.

pokryw komór moĪna obserwowaü oraz ¿lmowaü ruch áadunku. Na stanowisku moĪna równieĪ przeprowadzaü badania
procesu mieszania materiaáu w Ğrodowisku powietrza oraz
cieczy.

BADANIA PROCESU MIELENIA KRYSZTAàU GÓRSKIEGO W MàYNIE WIBRACYJNYM

Tabela1. Uziarnienie nadawy krysztaáu.
Table 1. Feed grain size of the crystal.

Klasa [mm]

0-0,125

0,125-0,250

0,50-0,25

1,0-0,50

1,6-1,0

2,0-1,6

2,6-1,6

Udziaá [%]

14,6

13,8

15,1

20,2

19,1

6,6

10,0

4. Metoda, program, realizacja i wyniki badaĔ
Proces mielenia krysztaáu zachodziá na sucho, okresowo, w komorze szczelnie zamkniĊtej. Program badaĔ obejmowaá wyznaczenia wpáywu czĊstotliwoĞci drgaĔ komory
máyna, czasu mielenia oraz stopnia napeánienia na wybrane
parametry uziarnienia zmielonego krysztaáu: wynosiáa 12 Hz,
14 Hz i 16 Hz. W badaniach przyjĊto podstawowy stopieĔ napeánienia wynoszący 0,65, ze wzglĊdu na gĊstoĞü nasypową
krysztaáu (w jednej serii zwiĊkszono go do 0,70) oraz jeden
zestaw mielników - mieszaninĊ kul korundowych o Ğrednicy
14-16 mm.
Program badaĔ obejmowaá cztery czasy mielenia 5 min,
10 min, 15 min i 25 min. Badany krysztaá górski miaá gĊstoĞü rzeczywistą 2,65 kg/dm3, i twardoĞü 7 w skali Mohsa.
GĊstoĞü nasypowa krysztaáu odsianego na sicie 5,0 mm
wynosiáa 1,14 ± 0,05 kg/dm3. Skáad ziarnowy krysztaáu
oznaczono metodą przesiewania na sucho, zgodnie z PN–
C–04501:1971 i podano w Tabeli 1. Widok nadawy - ziaren
krysztaáu przedstawiono i jej skáad ziarnowy odpowiednio
na Rys. 3 i 4.

Rys. 3. Nadawa – ziarna krysztaáu przed mieleniem.
Fig. 3. The feed – crystal grains before milling.

Uziarnienie zmielonego krysztaáu oznaczano metodą dyfraktometryczną - granulometrem laserowym LAU-15. MasĊ
mielników i krysztaáu wyznaczano odpowiednio do pojemnoĞci komory [4]. Podano je w Tabeli 2.
Pierwszą seriĊ mieleĔ - oznaczoną symbolem KA - przeprowadzono przy czĊstotliwoĞci drgaĔ 12 Hz, drugą - KB
- przy czĊstotliwoĞci drgaĔ 14 Hz, trzecią - KC – przy 16 Hz.
W czwartej serii - KD - zwiĊkszono stopieĔ napeánienia do
0,70, a czĊstotliwoĞü drgaĔ komory ustalono na 16 Hz. Materiaá do mielenia pobierano ze zmieszanej partii za pomocą
dzielnika prób Jones’a. Wyniki badaĔ poszczególnych serii
zamieszczono w Tabelach 3, 4, 5 i 6 oraz na Rys. 5, 6, 7 i 8.

Rys. 4. Skáad ziarnowy nadawy.
Fig. 4. Particle size distribution of the feed.
Tabela 2. Parametry technologiczne procesu mielenia krysztaáu.
Table 2. Technological parameters of milling process of the crystal.

StopieĔ napeánienia [-]

0,65

0,70

Masa mielników [g]

3 000

3 500

Masa krysztaáu [g]

600

660

Proces mielenia krysztaáu zachodziá intensywnie przy
kaĪdej z przyjĊtych czĊstotliwoĞci drgaĔ. Najkorzystniejszy wynik uziarnienia krysztaáu otrzymano przy najwiĊkszej
czĊstotliwoĞci drgaĔ wynoszącej 16 Hz, a najkorzystniejszy
rezultat otrzymano przy stopniu napeánienia zwiĊkszonym
do 0,70. Uzyskany wówczas produkt mielenia byá w caáoĞci
poniĪej 60 ȝm i zawieraá blisko 75% klasy 0-10 ȝm, przy
wymiarze Ğredniego ziarna 4,4 ȝm. Podobne uziarnienia ma
puder kosmetyczny.
Pomimo tych niekorzystnych warunków procesu mielenia,
który zachodziá w szczelnie zamkniĊtej komorze, wystąpiáa
stosunkowo szybka redukcja wymiarów ziaren mielonego
krysztaáu. Na Rys. 9 zamieszczono materiaá fotogra¿czny
przedstawiający ziarna proszku zmielonego krysztaáu, pochodzące z najkorzystniejszej serii KD, uzyskane w czasie
mielenia wynoszącym 25 minut. Materiaá ten wskazuje, Īe
oprócz duĪej iloĞci ziaren poniĪej 10 m wystĊpują ziarna
wiĊksze o wymiarach okoáo 20 m o ostrych krawĊdziach.

5. Ocena wyników badaĔ i wnioski
Proces mielenia zachodziá przy kaĪdej z przyjĊtych czĊstotliwoĞci drgaĔ komory. Krzywe kinetyki mielenia wskazują,
Īe moĪe zachodziü dalej. Czas wytworzenia proszku moĪna
wyznaczyü na podstawie otrzymanych wyników badaĔ. Jakkolwiek proces mielenia zachodziá najszybciej przy czĊstotli-
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woĞci drgaĔ 16 Hz, to jednak przy niĪszych czĊstotliwoĞciach
drgaĔ, czyli 12 Hz i 14 Hz, moĪna otrzymaü w odpowiednio
dáuĪszym czasie proszek krysztaáu w caáoĞci o uziarnieniu
poniĪej 60 ȝm.
Otrzymane wyniki badaĔ mielenia krysztaáu (Tabele 3-6
i Rys. 5-8) wskazują, Īe w máynie wibracyjnym bez koniecznoĞci stosowania klasy¿kacji ziarnowej, moĪna otrzymaü
proszek krysztaáu o jeszcze drobniejszym uziarnieniu – praktycznie w caáoĞci poniĪej 10 ȝm. Niewątpliwie zastosowanie
klasy¿kacji ziarnowej moĪe zwiĊkszyü wydajnoĞü procesu
mielenia wibracyjnego o ponad 50%. Zastosowanie separacji umoĪliwia wydzielanie z produktu mielenia materiaáu

o ziarnach powyĪej Īądanego wymiaru, np. 5 ȝm, które mogą
byü niepoĪądane w niektórych zastosowaniach proszku
krysztaáu.
Proces mielenia krysztaáu przeprowadzano w szczelnie
zamkniĊtej komorze, bez aeracji. Brak aeracji (przewietrzania) komory powodowaá bardzo niekorzystne warunki procesu mielenia, które nie wystĊpują w máynach przemysáowych
o dziaáaniu ciągáym. W tych máynach proces mielenia moĪna
zintensy¿kowaü w znacznym stopniu, stosując aeracjĊ komory oraz ewentualnie pneumatyczną klasy¿kacjĊ ziarnową.
Oba te czynniki mogą zwiĊkszyü szybkoĞü procesu mielenia
nawet o 100%.

Tabela 3. Program i wyniki badaĔ mielenia krysztaáu serii KA.
Table 3. The program and results of vibratory milling the crystal for series KA.

Symbol próby

Czas mielenia
[min]

Klasa
0-10 ȝm
[%]

Klasa
+60 ȝm
[%]

Wymiar ziarna d50
[ȝm]

Wymiar ziarna d90
[ȝm]

KA-1

5

7,6

60,5

78,6

159,4

KA-2

10

17,8

36,7

45,6

131,1

KA-3

15

21,9

30,2

40,7

116,5

KA-4

25

38,6

15,9

19,6

71,1

Wymiar ziarna d90
[ȝm]

Tabela 4. Program i wyniki badaĔ mielenia krysztaáu serii KB.
Table 4. The program and results of vibratory milling the crystal for series KB.

Symbol próby

Czas mielenia,
[min]

Klasa
0-10 ȝm
[%]

Klasa
+60 ȝm
[%]

Wymiar ziarna d50
[ȝm]

KB-1

5

14,2

46,7

55,5

142,1

KB-2

10

27,6

26,7

34,1

101,9

KB-3

15

40,2

7,8

16,4

55,6

KB-4

25

53,5

3,8

8,6

47,4

Tabela 5. Program i wyniki badaĔ mielenia krysztaáu serii KC.
Table 5. The program and results of vibratory milling the crystal for series KC.

Symbol próby

Czas mielenia,
[min]

Klasa
0-10 ȝm
[%]

Klasa
+60 ȝm
[%]

Wymiar ziarna d50
[ȝm]

Wymiar ziarna d90
[ȝm]

KC-1

5

26,7

29,5

36,0

110,7

KC-2

10

43,0

7,0

13,7

54,0

KC-3

15

52,6

2,5

8,9

46,2

KC-4

25

68,4

0,8

4,4

29,8

Tabela 6. Program i wyniki badaĔ mielenia krysztaáu serii KD.
Table 6. The program and results of vibratory milling series KD.
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Symbol próby

Czas mielenia,
[min]

Klasa
0-10 ȝm
[%]

Klasa
+60 ȝm
[%]

Wymiar ziarna d50
[ȝm]

Wymiar ziarna d90
[ȝm]

KD-1

5

31,6

33,0

29,3

91,5

KD-2

10

47,4

3,9

11,3

49,7

KD-3

15

58,8

1,5

7,1

39,8

KD-4

25

73,0

0,1

3,7

21,6
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Rys. 5. Wpáyw czasu mielenia na udziaá klasy ziarnowej 0-10 ȝm.
Fig. 5. Grinding time dependence of mass fraction of the class
0-10 ȝm.

Rys. 6. Wpáyw czasu mielenia na udziaá klasy ziarnowej 0-60 ȝm.
Fig. 6. Grinding time dependence of mass fraction of the class
0-60 ȝm.

Rys. 8. Wpáyw czasu mielenia na wymiar ziarna d90.
Fig. 8. The inÀuence of grinding time on the grain size d90.

a)

b)

Rys. 7. Wpáyw czasu mielenia na wymiar ziarna d50.
Fig. 7. The inÀuence of grinding time on the grain size d50.

Rys. 9. Ziarna proszku krysztaáu – próba KD-4; a) widok ogólny, b)
detale morfologii ziaren.
Fig. 9. Rock crystal grains – sample KD-4: a) general view, b) details
of grain morphology.

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 66, 2, (2014)

195
195

J. SIDOR

Przedstawione w pracy wyniki badaĔ procesu mielenia
krysztaáu górskiego wykazaáy moĪliwoĞü zastosowania
máyna wibracyjnego do wytwarzania jego proszku. Dobór
najkorzystniejszych parametrów przemysáowego máyna wibracyjnego do mielenia krysztaáu górskiego w skali przemysáowej wymaga przeprowadzenia dodatkowych badaĔ w celu
wyznaczenia najkorzystniejszych parametrów tego máyna,
determinujących najniĪsze koszty jego wytworzenia.
Przy zapotrzebowaniu proszku krysztaáu górskiego do 10
kg dziennie, moĪna go wytwarzaü równieĪ w jednym z okresowych máynów obrotowo-wibracyjnych [6, 12, 13].
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