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Streszczenie
Badania procesu wytwarzania mikroproszku szkáa w procesie bardzo drobnego mielenia przeprowadzono w laboratoryjnym máynie wibracyjnym o niskiej czĊstotliwoĞci drgaĔ wynoszącej 10-16 Hz. Szkáo przed mieleniem wystĊpowaáo w postaci wáókna szklanego. Celem
badaĔ byáo uzyskanie mikroproszku szkáa o uziarnieniu charakteryzującym siĊ moĪliwie najwiĊkszym udziaáem klas ziarnowych 0-1 ȝm
i 0-2 ȝm oraz jak najwiĊkszej czystoĞci, przy moĪliwie najmniejszej czĊstotliwoĞci drgaĔ komory máyna. Nadawą do mielenia byáo wáókno
szklane o Ğrednicy okoáo 15 ȝm, pociĊte na kawaáki o dáugoĞci okoáo 10 mm. Badania procesu mielenia przeprowadzono w komorach
z wykáadziną z tworzywa polimerowego i z wykáadziną ceramiczną. Mielnikami byáy kulki ceramiczne – korundowe. Proces mielenia przeprowadzano w dwóch stadiach. W pierwszym, wstĊpnym, z wáókien szkáa otrzymywano proszek o uziarnieniu poniĪej 200 ȝm. W drugim
realizowano ¿nalny proces wytwarzania mikroproszku. Otrzymane wyniki badaĔ wskazują, Īe w máynie wibracyjnym o niskiej czĊstotliwoĞci drgaĔ moĪna otrzymaü mikroproszek szkáa o zawartoĞci (30-58)% klasy ziarnowej 0-1 ȝm oraz zawartoĞci (48-83)% klasy ziarnowej
0-2 ȝm, przy zachowaniu jego wysokiej czystoĞci. Oznacza to, Īe do wytwarzania mikroproszku w warunkach przemysáowych moĪna
zastosowaü máyn wibracyjny. Mikroproszek szkáa moĪe znaleĨü zastosowanie w uszlachetnianiu powierzchni opakowaĔ szklanych.
Sáowa kluczowe: proszek szkáa, mikroproszek, mielenie wibracyjne, mielenie bardzo drobne

PRELIMINARY STUDIES OF PRODUCTION OF GLASS MICROPOWDER IN A VIBRATORY MILL
Studies of glass micropowder manufacturing in a very ¿ne grinding process were carried out in a laboratory vibratory mill of low-frequency of vibrations (10-16 Hz). Before milling, glass was in the form of glass ¿bers. The purpose of this study was to obtain glass
micropowder which shows the greatest possible content of size fractions 0-1 ȝm and 0-2 ȝm and the highest level of purity, obtained at
minimum frequency vibrations of a mill chamber. The milling feed was glass ¿ber cut into pieces of a length of approximately 10 mm and
a diameter of about 15 ȝm. The research of the milling process was carried out in the chamber lined with plastic or ceramics. Grinding
media were ceramic balls made of corundum. The milling process was carried out in two stages. At ¿rst, glass ¿ber sizes were reduced
below 200 ȝm preliminary. In the second stage, the ¿nal process of micropowder producing was performed. The results indicate that the
glass micropowder containing (30-58)% of the grain class 0-1 ȝm and (48-83)% of the grain class 0-2 ȝm, and maintaining high purity can
be produced by using the vibratory mill of low frequency of vibrations. This means that vibratory mills may be used for the production of
glass micropowders from glass ¿bres for the industrial scale. The glass micropowder can be used in re¿ning the surface of glass package.
Keywords: Glass powder, Micropowder, Vibratory grinding, Very ¿ne milling

1. Wprowadzenie
Proszki o uziarnieniu 0-5 ȝm nazywane są czĊsto mikroproszkami. O technologii ich wytwarzania decydują ich
wáasnoĞci ¿zyczne: twardoĞü, zdolnoĞci Ğcierające, podatnoĞü na mielenie. W tych technologiach stosuje siĊ máyny:
wibracyjne, mieszadáowe, udarowe i strumieniowe [1-5]. Najbardziej uniwersalnymi są máyny wibracyjne [6, 7]. W tych
máynach proces mielenia moĪna przeprowadzaü w sposób
ciągáy lub okresowy, w Ğrodowisku dowolnej cieczy lub gazu
(powietrze lub gaz obojĊtny). Proces ten moĪna intensy¿kowaü w szerokim zakresie przez dobór najkorzystniejszych
parametrów technologicznych, to jest zestawu mielników,
parametrów ruchu drgającego komory mielącej, stopnia
napeánienia komory, konstrukcji komory oraz wykáadziny,
czy dodatku aktywatora procesu mielenia. Przy mieleniu
w sposób ciągáy na sucho - dodatkowo przez aeracjĊ komory oraz pneumatyczną klasy¿kacjĊ ziarnową produktu
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mielenia, a przy mieleniu na mokro przez dodatek upáynniacza i hydrauliczną klasy¿kacjĊ ziarnową.
Máyny te charakteryzują 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.
Przy wytwarzaniu proszków o uziarnieniu poniĪej 0-10 ȝm,
a zwáaszcza 0-3 ȝm pracują w ukáadach mielenia pracujących w cyklu zamkniĊtym, z separacją klasyczną lub z separacją na wlocie [8]. Produkuje je wiele ¿rm UE: KHD Humboldt, Gämmerler, Siebtechnik, Ratzinger, Aubema, Dragon,
Boulton, czy Prerovske Strojirny. W USA produkuje je ¿rma
Metso, a w ostatnich latach wiele konstrukcji oferują ¿rmy
azjatyckie z Japonii, Chin, Indii i Korei Poáudniowej [7-15].
Starsze konstrukcje máynów wibracyjnych cechowaáa
znaczna szkodliwoĞü oddziaáywania na otoczenie spowodowana wysoką czĊstotliwoĞcią drgaĔ (17-24 Hz), gáównie
ze wzglĊdu na wysoki poziom ciĞnienia akustycznego. Szko-

WSTĉPNE BADANIA WYTWARZANIA MIKROPROSZKU SZKàA W MàYNIE WIBRACYJNYM

dliwoĞü tĊ obniĪano przez stosowanie dĨwiĊkoszczelno-izolacyjnych obudów oraz specjalnych fundamentów.
W Akademii Górniczo-Hutniczej prowadzone są prace
nad nowymi konstrukcjami tych máynów, które przy zachowaniu moĪliwoĞci technologicznych cechowaáyby siĊ mniejszą szkodliwoĞcią oddziaáywania na otoczenie. Prowadzone są one w zakresie dwóch konstrukcji máynów. Máynów
obrotowo-wibracyjnych o czĊstotliwoĞci drgaĔ 10-15 Hz
i przyspieszeniu ruchu drgającego 60-100 m/s2, o duĪych
moĪliwoĞciach sterowania procesem mielenia, oraz máynów
wibracyjnych o czĊstotliwoĞci drgaĔ 12-16 Hz i przyspieszeniu ruchu drgającego 70-100 m/s2, w których ruch mielników intensy¿kuje siĊ eliptyczną trajektorią ruchu drgającego
komory oraz poprzez dodatkowe elementy komór [16, 17].
Praktycznym rezultatem tych prac byáo zastosowanie
w przemyĞle oĞmiu máynów obrotowo-wibracyjnych o pojemnoĞci komór od 15 dm3 do 200 dm3 oraz 36 máynów o pojemnoĞci komór od 0,4 dm3 do 10 dm3 w laboratoriach uczelni
i zakáadów przemysáowych. AplikacjĊ znalazáo równieĪ piĊü
przemysáowych máynów wibracyjnych o pojemnoĞci komór
od 80 dm3 do 350 dm3. Dobre rezultaty technologiczne uzyskano w eksploatacji dwóch konstrukcji máynów wibracyjnych w Zakáadach Chemicznych „Alwernia” w Alwerni. Są
to dwukomorowy máyn o pojemnoĞci dwóch komór 150 dm3,
przeznaczony do ¿nalnego mielenia na mokro tlenku chromu oraz jednokomorowy máyn o pojemnoĞci komory 80 dm3,
przeznaczony do wstĊpnego mielenia tlenku chromu na sucho [6, 18]. Oprócz zalet technologicznych máyny te cechuje
niska szkodliwoĞü oddziaáywania na otoczenie [19].
Stąd do wstĊpnych badaĔ wytwarzania mikroproszku
szkáa na drodze mechanicznej wybrano laboratoryjny máyn
wibracyjny o duĪych moĪliwoĞciach badawczych, przy okoáo
3-4 razy niĪszym przyspieszeniu ruchu drgającego zespoáu
roboczego o szybkoĞci mielenia porównywalnej z klasycznym máynem wibracyjnym.

zakresie zmian parametrów technologicznych, obejmujących Ğrodowisko mielenia (powietrze, gaz obojĊtnego, woda,
lub inne ciecze), stabilizacjĊ temperatury procesu mielenia
w zakresie 2080°C w komorach o zróĪnicowanej pojemnoĞci od 100 cm3 do 5 dm3 z wykáadziną stalową, ceramiczną
(korundową) lub poliamidową. Stanowisko ma takĪe moĪliwoĞü zmiany parametrów ruchu drgającego, dotyczących
czĊstotliwoĞci drgaĔ komory w zakresie 0-25 Hz, amplitudy
drgaĔ komory 2,5-14 mm, a takĪe wprowadzania komór
w dodatkowy ruch obrotowy wokóá swojej osi geometrycznej. Moc silnika wibratora wynosi 3,5 kW, a silnika komory
0,75 kW – poz. 14 na Rys. 2.

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.

2. Cel badaĔ
Gáównym cel badaĔ byáo uzyskanie mikroproszku
szkáa o najwiĊkszym udziale klasy ziarnowej 0-1 ȝm (minimum 50%) oraz o jak najmniejszym wymiarze ziarna d90 = 2 ȝm – minimum 70% – przy moĪliwie najmniejszej
czĊstotliwoĞci drgaĔ komory. Nadawą byáo pociĊte wáókno
szklane o Ğrednicy okoáo 15 ȝm i dáugoĞci 8-10 mm. Dla
uzyskania wymaganej czystoĞci, do realizacji procesu mielenia wybrano, jako elementy robocze, mielniki ceramiczne
korundowe oraz komory z wykáadziną ceramiczną korundową oraz wykáadziną z tworzywa polimerowego - poliamid. Celem dodatkowym badaĔ byáo uzyskanie informacji
w zakresie moĪliwoĞci zastosowania máyna wibracyjnego
w technologii wytwarzania mikroproszku szkáa w warunkach
przemysáowych.

3. Stanowisko badawcze máyna
Stanowisko badawcze laboratoryjnego máyna wibracyjnego przedstawiono na Rys. 1, a schemat jego budowy na
Rys. 2.
Stanowisko badawcze zapewnia moĪliwoĞü przeprowadzania badaĔ procesu mielenia wibracyjnego w szerokim

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.

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 66, 3, (2014)

293

J. SIDOR

4. Metoda, program, realizacja i wyniki badaĔ
Proces mielenia szkáa przeprowadzano w dwóch komorach: z wykáadziną korundową o pojemnoĞci 0,64 dm3 i polimerową o pojemnoĞci 2,2 dm3. Proces mielenia zachodziá
na sucho, okresowo, w komorze szczelnie zamkniĊtej. CzĊstotliwoĞü drgaĔ komory wynosiáa 14 Hz i 16 Hz. WstĊpne
próby mielenia szkáa wykazaáy koniecznoĞü przeprowadzania procesu wytwarzania mikroproszku w dwóch stadiach.
W pierwszym, wstĊpnym, rozdrabniano wáókno do uziarnienia poniĪej 200 ȝm, w odniesieniu do dáugoĞci otrzymanej cząstki. W drugim, ¿nalnym, wytwarzano mikroproszek
o wymaganym uziarnieniu, to jest o udziale klasy ziarnowej
0-1 ȝm powyĪej 50% oraz klasy ziarnowej 0-2 ȝm minimum
80%. Wáókno szklane, nadawĊ do pierwszego stadium mielenia, przestawiono na Rys. 3, a do drugiego stadium na
Rys. 4.
GĊstoĞü szkáa w badanych wáóknach wynosiáa 2,70 g/cm3,
gĊstoĞü nasypowa cząstek szkáa po pierwszym wstĊpnym stadium mielenia, wynosiáa w stanie luĨnym 1,02 ± 0,03 kg/dm3.
Materiaá ten byá jednoczeĞnie nadawą do mielenia ¿nalnego. Jej uziarnienie oznaczone metodą dyfraktometryczną
- granulometrem laserowym LAU-15 i podano w Tabeli 1.
Uziarnienie zmielonego proszku szkáa oznaczano tą samą
metodą i tym samym granulometrem.
KomorĊ z wykáadziną korundową oznaczono symbolem
K, komorĊ z wykáadziną polimerową symbolem P. Dla kaĪdej
z komór przyjĊto stopieĔ napeánienia 0,70 [4, 6] Do wstĊpnego mielenia wybrano kule o Ğrednicy 25 mm, do mielenia
¿nalnego kule o Ğrednicach 10-14 mm. MasĊ mielników wyznaczano odpowiednio do pojemnoĞci komory wedáug zaleĪnoĞci podanych w pracy [6]. Wyniki obliczeĔ áadunku, masy
mielników i szkáa dla kaĪdej z komór podano w Tabeli 2.
W programie badaĔ przyjĊto trzy serie. Pierwszą seriĊ
mieleĔ przeprowadzono w komorze K. W tej serii przyjĊto
czĊstotliwoĞü drgaĔ komory wynoszącą 16 Hz. Wyniki badaĔ tej serii zamieszczono w Tabeli 3. Drugą seriĊ badaĔ
przeprowadzono w komorze P. Wyniki zawiera Tabela 4.
W trzeciej serii badaĔ zwiĊkszono czĊstotliwoĞü drgaĔ komory P do 16 Hz. Wyniki tej serii badaĔ podano w Tabeli 5.
Na Rys. 5, 6, 7 i 8 przedstawiono kinetykĊ zmian zawartoĞci klas 0-1 ȝm i 0-2 ȝm oraz wymiarów ziaren d50 i d90. Na
Rys. 9 zamieszczono obrazy SEM uziarnienia najdrobniej
zmielonej próbki Te-6 .
Na proces redukcji udziaáu obu klas ziarnowych 0-1 ȝm
i 0-2 ȝm, bardzo silny wpáyw miaá rodzaj uĪytej komory
oraz czĊstotliwoĞü drgaĔ komory. W komorze korundowej
o Ğrednicy mniejszej o okoáo 50%, proces mielenia zachodziá
stosunkowo szybko w pierwszej fazie mielenia (do dwóch
godzin), a nastĊpnie caákowicie siĊ zatrzymywaá. W komorze
z wykáadziną polimerową proces zachodziá znacznie wolniej,
ale nie ulegaá zahamowaniu aĪ do 7,5 godziny mielenia.

Rys. 4. Rozdrobnione wstĊpnie wáókno - nadawa do drugiego stadium mielenia.
Fig. 4. Fiberglass after preliminary grinding - the feed to the second
stage of milling.

Rys. 3. Wáókno szklane wziĊte do badaĔ wytwarzania mikroproszku.
Fig. 3. Fiberglass taken to preparation of micropowder.
Tabela 2. Parametry technologiczne procesu mielenia.
Table 2. Technological parameters of milling process.
Rodzaj komory

Parametr

K

P

PojemoĞü komory [dm3]

0,60

2,2

Masa mielników [g]

1000

3 500

Masa szkáa [g]

140

500

Tabela 1. Uziarnienie nadawy szkáa do ¿nalnego mielenia.
Table 1. Feed grain size for ¿nal glass grinding.
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% p.n.s
100 m

% p.n.s
60 m

Udziaá klasy
0-1 m [%]

Udziaá klasy
0-2 m [%]

Ziarno
d50 [m]

Ziarno
d90 [m]

Ziarno
d97 [m]

1,8

6,7

1,5

1,7

22,9

54,1

84,6
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Tabela 3. Program i wyniki badaĔ skáadu ziarnowego w przypadku mielenia szkáa w komorze K.
Table 3. Program and results of size analysis for vibratory milling of glass in the chamber K
Próba

Czas mielenia [h]

Klasa 0-1 ȝm [%]

Klasa 0-2 ȝm [%]

Wymiar ziarna d50 [ȝm]

MK-1

1

MK-2

2

46,4

67,6

1,1

6,6

53,8

77,1

0,9

4,5

Wymiar ziarna d90 [ȝm]

MK-3

3

52,3

76,4

0,9

4,3

MK-4

4

51,3

78,9

0,9

4,3

MK-5

5

53,1

77,5

0,9

4,2

Tabela 4. Program i wyniki badaĔ skáadu ziarnowego w przypadku mielenia szkáa w komorze P (czĊstotliwoĞci drgaĔ 14 Hz).
Table 4. Program and results of size analysis for vibratory milling of glass in the chamber P (vibration frequency 14 Hz).

Próba

Czas mielenia [h]

Klasa 0-1 ȝm [%]

Klasa 0-2 ȝm [%]

Te-1

1

14,0

16,8

Wymiar ziarna d50 [ȝm] Wymiar ziarna d90 [ȝm]
13,2

37,0

Te-2

2

22,5

35,9

4,2

17,5

Te-3

3

42,0

62,7

1,3

8,0

Te-4

4

47,0

69,0

1,1

6,0

Te-5

5

48,6

74,5

1,0

4,1

Te-6

7,5

58,2

82,7

0,8

3,3

Tabela 5. Program i wyniki badaĔ skáadu ziarnowego w przypadku mielenia szkáa w komorze P (czĊstotliwoĞci drgaĔ 16 Hz).
Table 5. Program and results of size analysis for vibratory milling of glass in the chamber P (vibration frequency 16 Hz).
Klasa 0-1 ȝm [%]

Klasa 0-2 ȝm [%]

1

22,1

34,8

4,5

15,7

2

33,1

53,7

1,7

8,0

Ms-3

3

47,2

70,9

1,1

5,2

Ms-4

4

50,8

74,9

1,0

4,6

Ms-5

5

54,8

82,5

0,9

3,9

Próba

Czas mielenia [h]

Ms-1
Ms-2

Rys. 5. Wpáyw czasu mielenia na udziaá klasy ziarnowej 0-1 ȝm–
próby MK, Te i Ms
Fig. 5. The inÀuence of grinding time on mass fraction of the class
0-1 ȝm – the MK, Te and Ms samples.

Wymiar ziarna d50 [ȝm] Wymiar ziarna d90 [ȝm]

Rys. 6. Wpáyw czasu mielenia na udziaá klasy ziarnowej 0-2 ȝm –
próby MK, Te i Ms.
Fig. 6. The inÀuence of grinding time on mass fraction of the class
0-2 ȝm – the MK, Te and Ms samples.
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Rys. 7. Wpáyw czasu mielenia na wymiar ziarna d50 – próby MK,
Te i Ms.
Fig. 7. The inÀuence of grinding time on the grain size d50 – the MK,
Te and Ms samples.

Rys. 8. Wpáyw czasu mielenia na wymiar ziarna d90 – próby MK,
Te i Ms.
Fig. 8. The inÀuence of grinding time on the grain size d90 – the MK,
Te and Ms samples.

a)

b)

Rys. 9. Uziarnienie próbki Te-6: a) widok ogólny, b) detale morfologii ziaren.
Fig. 9. Grain sizes in the Te-6 sample: a) general view, b) details of grain morphology.

5. Ocena wyników badaĔ i wnioski
W procesie mielenia szkáa na sucho, w Ğrodowisku powietrza otrzymano mikroproszek szkáa o zawartoĞci klasy
0-1 ȝm wynoszącej ponad 58%, a klasy 0-2 ȝm okoáo 83%.
Na pogorszenie siĊ warunków mielenia w komorze 2,2 dm3
miaáy wpáyw dwukrotnie wiĊksza Ğrednica komory [6, 20]
oraz wáaĞciwoĞci ¿zyczne (mniejsza sztywnoĞü) materiaáu
wykáadziny.
W komorze P przy obu czĊstotliwoĞciach drgaĔ 14 Hz
i 16 Hz, proces mielenia zachodziá wolniej przez caáy czas
trwania próby. Najdrobniejsze uziarnienie proszku uzyskano przy niĪszej czĊstotliwoĞci drgaĔ (14 Hz) i najdáuĪszym
czasie mielenia - 7,5 godziny. Wówczas máyn miaá znacznie
niĪszą wydajnoĞü niĪ w komorze K. W komorze K w cza-
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sie 2 godzin mielenia i przy tej samej czĊstotliwoĞci drgaĔ
uzyskiwano podobny rezultat technologiczny jak w komorze
P po czasie mielenia wynoszącym 5 godzin (próby MK-2
i Ms-5). Otrzymany mikroproszek szkáa (Rys. 9) miaá udziaá
klasy 0-1 ȝm wynoszący okoáo 55% oraz wymiar ziarna d90
= 3,3 ȝm. Z tego proszku moĪna przez separacjĊ pneumatyczną wydzieliü wiĊcej klasy 0-1 ȝm.
W komorze z wykáadziną korundową moĪna otrzymaü
mikroproszek szkáa o udziale klas 0-1 ȝm i 0-2 ȝm wynoszącym odpowiednio okoáo 54% i okoáo 77% w czasie 2 godzin,
w komorze z wykáadziną polimerową taki wynik wymaga
czasu mielenia okoáo 5 godzin.
Proces mielenia przeprowadzano w szczelnie zamkniĊtej komorze. Brak aeracji komory powodowaá bardzo niekorzystne warunki procesu mielenia (aglomeracjĊ drobnych
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ziaren i coating). W máynach przemysáowych, aeracja zapewnia transport najdrobniejszych ziaren wzdáuĪ komory
máyna, co zwiĊksza szybkoĞü procesu mielenia.
Badania wykazaáy moĪliwoĞü zastosowania máyna wibracyjnego do procesu wytwarzania mikroproszku szkáa. Dobór
parametrów przemysáowego máyna wibracyjnego do tego
celu wymaga przeprowadzenia badaĔ o znacznie szerszym
programie.
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