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Streszczenie
Praca zawiera opisy budowy i dziaáania najnowszych máynów stosowanych w procesach mielenia surowców mineralnych do produkcji cementu i klinkieru cementowego, a takĪe wapna, gipsu i wĊgla. Są to nowe konstrukcje máynów grawitacyjnych rurowo-kulowych,
máynów wysokoenergetycznych wibracyjnych i planetarnych oraz wysokociĞnieniowych máynów walcowych, zwanych prasami. Máyny te
uĪytkowane są jako máyny wstĊpne lub máyny ¿nalne. Máyny wysokoenergetyczne cechuje ponad dwukrotnie wiĊksza moc jednostkowa
przypadająca na jednostkĊ objĊtoĞci komory máyna. W máynach wibracyjnych moc ta jest 3-5 razy wiĊksza od mocy jednostkowej máyna
kulowego, a w máynach planetarnych Hicom 100-150 razy. DuĪe moce umoĪliwiáy budowĊ máynów o duĪych wydajnoĞciach, mniejszych
wymiarach i masie oraz mniejszym jednostkowym poborze energii. Inny kierunek rozwoju máynów dotyczy wysokociĞnieniowych máynów
walcowych, do których naleĪą máyny Beta Mill, Horo Mill i Premill. W pracy zamieszczono gáówne kierunki rozwoju konstrukcji tych máynów obejmujące wzrost wymiarów komór mielących i mocy ukáadów napĊdowych, nowe rozwiązania gáównych zespoáów roboczych oraz
niektóre parametry máynów.
Sáowa kluczowe: máyn kulowy, máyn autogeniczny, máyn semiautogeniczny, máyn planetarny walcowy

DIRECTIONS IN DEVELOPMENT OF MILLS FOR RAW MATERIALS AND MINERAL BINDERS GRINDING
The paper presents main directions in development of mills used in milling processes of mineral raw materials for cement production
and cement clinker, lime, gypsum, and coal. These are new constructions of gravity (ball-pipe) mills and high energy mills, including
vibratory, planetary and high pressure roll mills also called presses. These mills are used as preliminary or ¿nal mills. The high-energy
mills have more than twice output power per volume unit of the mill chamber, when compared to the gravity mills. The vibratory mills are
characterized by 3-5 times bigger output power, whereas the Hicom planetary mills have 100-150 bigger output power. The bigger power
made possible the construction of mills with larger capacities, smaller sizes and weight, and lower power consumption. The other direction
concerns the development of high pressure grinding rolls (HPGR) that include Beta Mill, Horo Mill and Premill. The paper reports some
parameters of the mentioned mills and the main directions in development of their construction, that is, an increase in dimensions of grinding chambers and power of drive systems, and new solutions of main working units.
Keywords: Ball mill, Autogenous mill, Semi-autogenous mill, Vibrating mill, Planetary mill

1. Wprowadzenie
Uziarnione surowce i spoiwa mineralne, a takĪe wĊgle jako paliwa wymagają odpowiedniego rozdrobnienia
– w szczególnoĞci zmielenia. Rozdrabniane surowce
i póáprodukty wykorzystywane są we wszystkich rodzajach przemysáu ceramicznego, czyli spoiw mineralnych,
materiaáów ogniotrwaáych, ceramiki budowlanej (czerwonej), sanitarnej, szlachetnej, izolacyjnej i specjalnej. NajwiĊksze koszty rozdrabniania (mielenia) ponoszone są
w przemyĞle spoiw mineralnych (rozdrabnianie surowców,
klinkieru cementowego, wapna i gipsu) ze wzglĊdu na koniecznoĞü duĪej wydajnoĞci, skutkującej duĪymi mocami
máynów. Najbardziej energocháonny jest proces mielenia.
Jednostkowe zapotrzebowanie energii w tym procesie
uwarunkowane jest rodzajem surowca, wymaganiami jakoĞciowymi spoiwa, budową i parametrami technicznymi
máyna i ukáadu mielącego. WskaĨnik ten roĞnie potĊgowo
wraz ze zmniejszaniem siĊ wymaganych technologicznie
wymiarów ziaren [1], przy czym znacznie silniejszy wzrost

ma miejsce przy wytwarzaniu produktu mielenia o ziarnach
poniĪej 50 ȝm [2].
W 2012 roku w Ğwiecie wyprodukowano 3736 mln Mg
cementu [3]. JeĞli uwzglĊdni siĊ surowiec i wĊgiel [4], to áącznie zmielono ponad 10 mld Mg materiaáów do uziarnienia
poniĪej 100 ȝm. IloĞü mielonych materiaáów naleĪy jeszcze
uzupeániü o surowce mielone w innych przemysáach ceramicznych, rudy mielone w przemyĞle górniczym, surowce
i produkty mielone w innych branĪach.
Wzrost zapotrzebowania na tak drobno uziarnione materiaáy, w szczególnoĞci poniĪej 100 ȝm, koniecznoĞü redukcji
kosztów energii oraz wymóg zmniejszania emisji CO 2 wymuszają postĊp techniczny w zakresie opracowania nowych
máynów o korzystniejszych parametrach technologicznych,
a w szczególnoĞci bardziej ekonomicznych i przyjaznych dla
miejsca pracy i Ğrodowiska.
W technologiach wytwarzania proszków stosuje siĊ setki
rozwiązaĔ konstrukcyjnych máynów oraz ich ukáadów mielenia [2]. Zastosowanie odpowiedniego máyna, funkcjonującego w najkorzystniejszym ukáadzie mielenia (zwanym takĪe
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instalacją), w konkretnej technologii mielenia determinują:
wáaĞciwoĞci ¿zyczne, gáównie mechaniczne (podatnoĞü na
mielenie, twardoĞü, wáaĞciwoĞci Ğcierne, wilgotnoĞü) oraz
chemiczne mielonego materiaáu, a takĪe wymagania technologiczne surowców i spoiw, dostĊpnoĞü i warunki serwisu,
moĪliwoĞci ¿nansowe, a czĊsto równieĪ przyzwyczajenie
i konserwatyzm inwestora máyna [5].
W pracy omówiono gáówne kierunki rozwoju konstrukcji
máynów grawitacyjnych, wysokoenergetycznych (mieszadáowych i wibracyjnych planetarnych) i walcowych o wydajnoĞci powyĪej 50 Mg/h, stosowanych w przemyĞle spoiw
mineralnych, a takĪe w przemyĞle górniczym, chemicznym
(w szczególnoĞci do produkcji surowców chemicznych, nawozów mineralnych i sorbentów) oraz energetyce.

2. Máyny stosowane w procesach drobnego
mielenia
Ze wzglĊdu na mechanizm przekazywania energii w procesie mielenia máyny moĪna sklasy¿kowaü na piĊü grup
[6, 7]:
– z mielnikami swobodnymi z przekazywaniem energii
przez ruchomą komorĊ: grawitacyjne, wibracyjne, planetarne,
– z mielnikami swobodnymi z przekazywaniem energii
przez ruchomy wirnik,
– udarowe z ruchomymi (obrotowymi) elementami roboczymi – wirnikami z przekazywaniem energii przez te
elementy,
– z mielnikami prowadzonymi (rolowo-misowe, walcowe),
– strumieniowe z przekazywaniem energii przez medium
gazowe.
W ostatnich latach pojawiáy siĊ nowe rozwiązania máynów, którymi są: máyn obrotowo-magnetyczny [8] oraz máyn
elektromagnetyczny [9]. Máyny te ze wzglĊdu na niewielką
wydajnoĞü nie znalazáy szerszego zastosowania.
W procesach drobnego mielenia – o wydajnoĞci powyĪej
50 Mg/h stosuje siĊ máyny:
– grawitacyjne (kulowe, prĊtowe, autogeniczne, semiautogeniczne) [10, 11, 12],
– mieszadáowe nazywane w Polsce: atrytorami, máynami
kulkowymi, kuleczkowymi, pereákowymi, mieszadáowo-kulkowymi, [2, 6, 13, 14, 15, 16],
– wibracyjne [6, 7, 17, 18],
– planetarne – Hicom Mill [19],
– rolowo-misowe zwane teĪ pionowymi lub ĞredniobieĪnymi o bardzo zróĪnicowanych konstrukcjach rolek i mis [6,
20, 21, 22, 23],
– walcowe, zwane teĪ prasami – budowane są w kilku
odmianach o handlowych nazwach HPGR [24, 25], BetaMill
[26], Horomill [27, 28] i Premill [29].
Máyny udarowe – bezmielnikowe produkowane są w wielu
rozwiązaniach. Są to máyny: máotkowe, bijakowe, odĞrodkowe i wentylatorowe, stosowane są gáównie przy mieleniu
wĊgli energetycznych oraz surowców o twardoĞci poniĪej
3,5 w skali Mohsa.
W pracy skupiono siĊ na máynach grawitacyjnych, wibracyjnych, planetarnych i walcowych, a pominiĊto ze wzglĊdu
na zróĪnicowanie konstrukcji obszerną grupĊ máynów rolowo-misowych oraz grupĊ máynów udarowych i strumieniowych.
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3. Máyny grawitacyjne – rurowe,
autogeniczne, semiautogeniczne
Nazwa „máyny grawitacyjne” związana jest ze sposobem
ich dziaáania. W literaturze nazywane są w zaleĪnoĞci od
stosowanych w nich mielników máynami kulowymi (z mielnikami w ksztaácie kul lub cylpepsów), prĊtowymi (z mielnikami prĊtowymi), autogenicznymi, w których mielnikami
są wiĊksze ziarna materiaáu mielonego oraz semiautogenicznymi, w których wiĊkszą czĊĞü (80%-90%) mielników
stanowią wiĊksze ziarna mielonego materiaáu, a pozostaáą
czĊĞü mielniki w ksztaácie kul. UĪywane są jeszcze inne ich
nazwy związane z budową komory mielącej, to jest bĊbnowe, w których stosunek dáugoĞci komory do jej Ğrednicy jest
mniejszy od 2 oraz rurowe lub rurowo-kulowe, w których ten
stosunek wynosi powyĪej 2.
Efektywne máyny grawitacyjne znane są i powszechnie
stosowane od ponad 100 lat i znajdują siĊ w programach
produkcyjnych wszystkich ¿rm produkujących máyny dla
potrzeb przemysáów: górniczego, hutniczego, spoiw mineralnych, ceramicznego, chemicznego i energetyki. Máyny te
stosuje siĊ do otrzymywania materiaáów o uziarnieniu poniĪej 150 ȝm. Wytwarzanie w nich materiaáów o uziarnieniu
poniĪej 50 ȝm jest technicznie bardzo trudne, a materiaáów
o uziarnieniu poniĪej 10 ȝm praktycznie niemoĪliwe [5].
ĝrednice produkowanych obecnie máynów grawitacyjnych
przekraczają 7 m, dáugoĞci 18 m, a zainstalowane moce
20 MW [10, 11, 16, 30]. ĝrednice komór máynów autogenicznych (AG) i semiautogenicznych (SAG) dochodzą do
13,4 m, a zainstalowane moce do 35 MW [31].
WydajnoĞü máynów grawitacyjnych w procesach masowych wynosi od 50 Mg/h do 500 Mg/h. Wzrost wymiarów
Ğrednic komór grawitacyjnych zdeterminowany jest gáównie
wzrostem sprawnoĞci máyna, spowodowanym charakterem
wpáywu Ğrednicy komory máyna na wydajnoĞü i pobór mocy
(Rys. 1). Analiza máynów pracujących w ukáadach zamkniĊtych z obiegiem pneumatycznym i mechanicznym wykazaáa, Īe pobór mocy wzrasta wraz ze wzrostem Ğrednicy do
potĊgi 2,5, natomiast wydajnoĞü roĞnie wraz ze wzrostem
Ğrednicy do potĊgi 2,6-2,8, czyli wyraĨnie silniej [32]. Efekt

Rys. 1. Wpáyw Ğrednicy komory máyna kulowego na wydajnoĞü i pobór mocy, kq , kN – wspóáczynniki ukáadu jednostek.
Fig. 1. Effect of chamber diameter of a ball mill on capacity and
power consumption; kq , kN – coef¿cients of unit system.
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a)

b)

Rys. 2. Dwukomorowy máyn kulowy do mielenia cementu z napĊdem obwodowym z uáoĪyskowaniem walczaka na czterech áoĪyskach
hydrodynamicznych [33].
Fig. 2. A two chamber ball mill for grinding cement with a peripheral drive and drum bearing arrangement for four hydrodynamic bearings [33].

Rys. 3. Dwukomorowy máyn kulowy z napĊdem obwodowym [11].
Fig. 3. A two chamber ball mill with a peripheral drive [11].

ten powoduje wzrost wydajnoĞci z jednostki objĊtoĞci komory máyna, obniĪenie kosztów eksploatacyjnych (energii)
i kosztów personelu przeznaczonego do obsáugi mniejszej
liczby ukáadów mielenia o wiĊkszej wydajnoĞci.
Rozwój máynów kulowych obejmuje równieĪ doskonalenie konstrukcji komory máyna, w szczególnoĞci zastąpienie
silnie obciąĪonych dennic z drąĪonymi czopami, osadzonymi w dwóch áoĪyskach Ğlizgowych, nieobciąĪonymi i lĪejszymi pokrywami komór i wprowadzenie uáoĪyskowania
walczaków za pomocą czterech hydrodynamicznych áoĪysk,
co zmniejsza masĊ máyna o kilka procent. Takie rozwiązanie
ma najwiĊkszy máyn kulowy w Europie, który zainstalowano
w Cementowni „GóraĪdĪe” w 2012 roku. Máyn ten (Rys. 2)
ma komorĊ o Ğrednicy Ø 5,2 m, dáugoĞci 16,75 m, moc
2 × 4,2 MW, masĊ mielników 500 Mg, wydajnoĞü 200 Mg/h
– przy mieleniu cementu [33]. Cementownia ta jest takĪe
najwiĊkszą cementownią w Europie.
Doskonali siĊ takĪe napĊdy máyna, poniewaĪ duĪe moce
generują znaczne obciąĪenia przekáadni zĊbatych napĊdu.
Stosowane są trzy rodzaje napĊdów: obwodowy, centralny
i bezprzekáadniowy (wieĔcowy). Najmniej skomplikowany

mechanicznie jest napĊd bezprzekáadniowy, w którym wirnikiem silnika jest walczak máyna. NapĊd ten jest jednak
najdroĪszy, dlatego stosuje siĊ go tylko do napĊdów o mocy
powyĪej 10 MW. Natomiast najtaĔszym napĊdem jest napĊd obwodowy, który ma pewne ograniczenia ze wzglĊdu
na trwaáoĞü przekáadni. Dlatego stosuje siĊ go jako napĊd
pojedynczy o mocy do 4,5 MW lub podwójny o mocy do
9 MW. Aby zwiĊkszyü trwaáoĞü tego napĊdu, ¿rma Polysius
zastosowaáa oryginalne rozwiązanie konstrukcyjne, pokazane na Rys. 3. Jest to napĊd pojedynczy, w którym jedno
czynne koáo zĊbate zastąpiono dwoma koáami, co umoĪliwiáo
wyeliminowanie drugiego napĊdu i obniĪenie kosztu máyna
oraz zmniejszenie powierzchni zabudowy.
Doskonali siĊ równieĪ elementy robocze máyna (wykáadziny, przegrody sitowe). Przy mieleniu surowców i spoiw
mineralnych stosuje siĊ wyáącznie wykáadziny metalowe
z odpornego na zuĪycie staliwa. W pierwszej komorze máyna mielącego na sucho stosuje siĊ wykáadziny pro¿lowane
lub progowe, w drugiej pro¿lowane o mniejszych wystĊpach
oraz wykáadziny samosortujące. Przy mieleniu rud na mokro stosuje siĊ trzy rodzaje wykáadzin: metalowe, gumowe
i hybrydowe gumowo-stalowe magnetyczne.
DuĪe máyny grawitacyjne eksploatowane są tylko w ukáadach mielenia pracujących w cyklu zamkniĊtym. Jako klasy¿katory ziarnowe stosuje siĊ separatory turbinowe, a w starszych ukáadach mielenia separatory cyrkulacyjne.

4. Máyny mieszadáowe
Máyny mieszadáowe stosowane są gáównie w procesach
najbardziej drobnego mielenia. W literaturze wystĊpują
jeszcze inne ich nazwy, tj. atrytory, máyny kulkowe, kuleczkowe, pereákowe, mieszadáowo-kulkowe i ciĞnieniowo-kulkowe. Uzyskuje siĊ w nich produkt mielenia o uziarnieniu
d90 = 8 ȝm przy wydajnoĞci do 100 Mg/h, co praktycznie nie
jest moĪliwe do uzyskania w máynach grawitacyjnych. WiĊkszoĞü tych máynów zastosowano do mielenia na mokro, ale
znane są konstrukcje do mielenia na sucho. Elementami ro-
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boczymi są swobodne mielniki (kulki o Ğrednicy 0,5-20 mm),
które otrzymują energiĊ kinetyczną od obracającego siĊ wirnika nazywanego takĪe mieszadáem. WĞród tych máynów
wystĊpuje znaczne zróĪnicowanie budowy w szczególnoĞci
dotyczące rozwiązania konstrukcyjnego wirnika. Niemniej
jednak wyróĪniü moĪna trzy najczĊĞciej stosowane rozwiązania máyna róĪniące siĊ usytuowaniem wirnika oraz jego
budową, pokazane na Rys. 4.
Uziarnienie nadawy do tego máyna jest znacznie drobniejsze od nadawy do máynów grawitacyjnych i uzaleĪnione
od rodzaju procesu mielenia; wynosi 2-5 mm i 0,1-0,3 mm
przy mieleniu odpowiednio poniĪej 200 ȝm i poniĪej 10 ȝm.
Przy mieleniu bardzo drobnym i koloidalnym w máynie
mieszadáowym zachodzi praktycznie tylko domielanie materiaáu. Stosowane są dwa rozwiązania konstrukcyjne duĪych máynów mieszadáowych uwarunkowane poáoĪeniem
osi geometrycznej mieszadáa i komory roboczej (pionowe
i poziome). W tych máynach stosuje siĊ kilkadziesiąt rozwiązaĔ konstrukcyjnych wirników (mieszadeá) [6]. W niektórych

a)

mniejszych máynach [15] stosuje siĊ dwa wirniki tarczowe
lub trzpieniowe (Rys. 5).
NajwiĊksze máyny stosowane są w przemyĞle górniczym
do mielenia rud [2, 5]. W máynach o wydajnoĞci powyĪej
50 Mg/h stosuje siĊ tylko trzy rodzaje wirników: Ğlimakowe
(Rys. 4a), trzpieniowe (Rys. 4b) oraz tarczowe (Rys. 4c).
NajczĊĞciej máyny te budowane są z wirnikiem o osi geometrycznej pokrywającej siĊ z osią geometryczną zbiornika
(komory mielącej). Mielnikami w nich są kulki wykonane
z odpornych na Ğcieranie staliw, Īeliw, wĊglików, tlenków,
a nawet z piasku kwarcowego.
Máyny dla potrzeb przemysáu ceramicznego (Rys. 5) mają
wirniki, wykáadziny i mielniki ceramiczne, stąd moĪna w nich
wytwarzaü proszki bez zanieczyszczeĔ Īelaza. Do mielenia
rud zastosowano máyny z wirnikiem pionowym Vertimill typ
VTM. NajwiĊksze mają moc 600-3360 kW, masĊ od 100,4725 Mg oraz wysokoĞü 13,5-18,9 m [34]. Firma Metso prowadzi prace nad máynem VTM-6000 o mocy okoáo 4500 kW.
Jeszcze wiĊksze moce (8 MW) mają máyny poziome IsaMill

b)

c)

Rys. 4. Schemat budowy i dziaáania máynów mieszadáowych: a) i b) z wirnikiem pionowym, c) z wirnikiem poziomym: 1 – mielony materiaá,
mielniki i ciecz, 2 – wirnik, 3 – komora, 4 – wlot nadawy, 5 – wylot produktu mielenia, 6 – napĊd, 7 – klasy¿kator ziarnowy, 8 – pompa,
9 – separator mielników.
Fig. 4. Schematic of design and operation of stirred mills: a) and b) with vertical rotors, and c) with a horizontal rotor; 1 – ground material,
grinding media and liquid, 2 – rotor, 3 – chamber, 4 – feed inlet, 5 – milling product outlet 6 – drive, 7 – classi¿er, 8 – pump, 9 – separator
of grinding media.

a)

b)

Rys. 5. Máyny mieszadáowe dla przemysáu ceramicznego i chemicznego: a) z dwoma wirnikami trzpieniowymi, b) z wirnikiem tarczowym;
1 – komora, 2 – mielniki z materiaáem mielonym, 3 – wlot nadawy, 4 – wylot produktu mielenia, 5 – wirnik trzpieniowy, 6 – wirnik tarczowy [15].
Fig. 5. Stirred mills tank for ceramics and chemical industry: a) with two mandrel rotors mounted, b) with a disc rotor; 1 – chamber, 2 – grinding media and material, 3 – feed inlet, 4 – milling product outlet, 5 – mandrel rotor, 6 – disc rotor [15].
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(Rys. 4c). NajwiĊkszy standardowy máyn M 10 000 o pojemnoĞci komory 10 m3 ma moc wynosząca aĪ 3 MW [2, 5,
14, 35]. Taką moc ma máyn kulowy o Ğrednicy 5 m i dáugoĞci
7,3 m i objĊtoĞci komory 143 m3.
NajwiĊkszym máynem mieszadáowym jaki dotychczas
zbudowano jest máyn M 50 000 o pojemnoĞci komory 46 m3,
dáugoĞci 34 m i mocy 8 MW [35]. Máyn kulowy z silnikiem
o tej samej mocy ma ĞrednicĊ 6,3 m i pojemnoĞü komory
310 m3 [36], czyli okoáo 7 razy wiĊkszą.
DuĪa szybkoĞü procesu mielenia w máynach mieszadáowych skutkuje wiĊkszym poborem energii (do 10 razy
Tabela 1. Podstawowe parametry techniczne przemysáowych
máynów mieszadáowych.
Table 1. Basic technical parameters of industrial stirred mills.
Parametr

Zakres

PojemnoĞü komory
[m3]

1-46

WydajnoĞü máyna
[Mg/h]

25-350

PrĊdkoĞü obwodowa wirnika
[m/s]

5-23

Moc silnika
[MW]

0,5-8,0

Masa máyna
[Mg]

25-750

Masa ukáadu mielącego
[Mg]

60-1100

a)

wiĊkszym niĪ w starszych rozwiązaniach máynów kulowych)
[6]. W nowych máynach wskaĨnik ten maleje wraz z uzyskiwaniem coraz drobniejszego produktu mielenia juĪ od 5080 ȝm [6, 37]. Wynika to ze sposobu dziaáania máyna oraz
mocy jednostkowej przypadającej na jeden m3 komory, która
w tych máynach wynosi 150-300 kW/m3; w kulowych – 1517 kW/m3, a w wibracyjnych – 45-70 kW/m3.
Podstawowe parametry duĪych máynów mieszadáowych
podano w Tabeli 1.

5. Máyny wibracyjne
Najbardziej uniwersalne technologicznie, przeznaczone
do mielenia materiaáów o twardoĞci w zakresie caáej skali
Mohsa, są máyny wibracyjne. W tych máynach mielniki energiĊ – kilkakrotnie wiĊkszą niĪ w máynach grawitacyjnych –
otrzymują od drgającej komory. EnergiĊ tĊ moĪna zwiĊkszaü przez zmianĊ przyspieszenia ruchu drgającego, to jest
wzrost czĊstotliwoĞci i amplitudy drgaĔ mielącej komory.
Ruch drgający zespoáu roboczego, w którym znajduje siĊ
jedna lub wiĊcej komór mielących (maksymalnie szeĞü) generuje wibrator, zwykle bezwáadnoĞciowy. WydajnoĞü starszych typów máynów wynosi 40-60 Mg/h [39, 40]. Obecnie
máyny te produkowane są w Niemczech, Czechach, Japonii,
Chinach, Indiach, Turcji, Korei, Rosji, USA i Kazachstanie.
W Polsce do koĔca lat 90. ubiegáego wieku nie byáy produkowane. W 2000 roku zastosowano w Zakáadach Chemicznych
„Alwernia” dwa prototypowe máyny wibracyjne opracowane
w AGH [7, 17, 18]. Licencyjne konstrukcje máynów są ofe-

b)

Rys. 6. Schemat budowy i dziaáania rurowych máynów wibracyjnych: a) dwukomorowego i b) szeĞciokomorowego; 1 – komora, 2 – áadunek,
3 – przegroda sitowa, 4 – wlot nadawy, 5 – wylot produktu mielenia, 6 – wibrator, 7 – wspornik, 8 – podparcie sprĊĪyste, 9 – rama, 10 – silnik, 11 – przekáadnia.
Fig. 6. Schematic of design and operation of vibratory tube mills: a) two-chamber solution, b) six-chamber solution; 1 – chamber, 2 – charge,
3 – bulkhead sieve, 4 – feed inlet, 5 – milling product outlet, 6 – vibrator, 7 – bracket, 8 – spring support, 9 – frame, 10 – engine, 11 – gear.

a)

b)

Rys. 7. Schemat budowy i dziaáania máynów wibracyjnych o eliptycznej trajektorii drgaĔ: a) máyny ESM i MPV i b) máyn Vibra Drum;
1 – komora, 2 – áadunek, 3 – wibrator, 4 – wlot nadawy, 5 – wylot produktu mielenia, 6 – przegroda sitowa, 7 – wspornik, 8 – podparcie
sprĊĪyste, 9 – silnik, 10 – obciąĪnik.
Fig. 7. Schematic of design and operation of vibratory mills on the elliptical trajectory of vibration: a) ESM and MPV mills, b) Vibra Drum
mill; 1 – chamber, 2 – charge, 3 – vibrator, 4 – feed inlet, 5 – milling product outlet 6 – bulkhead sieve, 7 – bracket, 8 – spring support,
9 – engine, 10 – inertial mass.
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rowane przez polskie ¿rmy FPM S.A. i Piomar. Ich zaletą
w stosunku do máynów mieszadáowych jest moĪliwoĞü mielenia nadawy o uziarnieniu nawet do 40 mm. Obecnie oferowane są nowe konstrukcje tych máynów [40, 41] o mocach
dochodzących do 2 MW. Niestety brak jest informacji o ich
parametrach technologicznych.
Na Rys. 6 zamieszczono schematy máynów o quasi-koáowej trajektorii drgaĔ, a na Rys. 7 o eliptycznej, które są
rozwijane w ostatnich latach w Niemczech, Chinach i USA
[42-44].
Máyny wibracyjne w stosunku do máynów grawitacyjnych
o tych samych wskaĨnikach technologicznych charakteryzują siĊ [7]:
– wiĊkszymi moĪliwoĞciami technologicznymi, w tym
moĪliwoĞcią uzyskania produktu mielenia o znacznie drobniejszym uziarnieniu, wĊĪszej klasie ziarnowej i ostrych
krawĊdziach ziaren oraz moĪliwoĞcią mielenia ziaren páytkowych i igáowych;
– niĪszym o okoáo 4-10 razy zapotrzebowaniem energii
na proces mielenia;
– niĪszą o okoáo 4-5 razy masą máyna i 6-8 razy niĪszym
kosztem mielników;
– 3-4 razy mniejszą powierzchnią zabudowy máyna oraz
4-20 razy mniejszą kubaturą;
– prostotą áączenia komór máyna z zasilaczem i odbiorem
produktu mielenia.
W stosunku do máynów mieszadáowych máyny wibracyjne
cechują siĊ [7, 17]:
– wiĊkszym o okoáo 4-10 razy maksymalnym wymiarem
ziaren nadawy;

– kilkakrotnie mniejszym zuĪyciem elementów roboczych
(mielników, wirnika i wykáadziny komory).
Proces mielenia w tych máynach zachodzi w Ğrodowisku
powietrza lub wody. Gáówna wada klasycznych máynów wibracyjnych to emisja haáasu o ciĞnieniu akustycznym 95-110 dB.
Prace nad nowymi máynami o mniejszej szkodliwoĞci na otoczenie prowadzone są w wielu oĞrodkach m. in. w Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie [7, 17] oraz w Technische
Universität w Clausthal [43]. Gáównymi celami tych prac są
zwiĊkszenie moĪliwoĞci technologicznych máynów oraz obniĪenie szkodliwoĞci oddziaáywania na otoczenie. Najnowsze
konstrukcje máynów wibracyjnych to máyny ESM ¿rmy Siebtechnik [40, 44], MPV Lyvenus [41] i Vibra Drum ¿rmy General
Kinematics [42] (Rys. 7). W máynie Vibra Drum do napĊdu
komory zastosowano handlowe elektrowibratory. Wykonano
kilkanaĞcie prototypów oraz wiele máynów przemysáowych.
Máyn ten cechuje niĪszy o okoáo 40% pobór energii w stosunku
do klasycznych máynów wibracyjnych. Podstawowe parametry
duĪych máynów wibracyjnych podano w Tabeli 2.
Máyny Vibra Drum zastosowano do mielenia wielu materiaáów, w tym rudy miedzi. NiĪszy pobór energii w stosunku
do typowych máynów wibracyjnych uzyskano dziĊki pracy
máyna w pobliĪu czĊstotliwoĞci rezonansowych. NajwiĊksze
máyny wibracyjne oferuje chiĔska ¿rma Lyvenus. W ofercie
¿rma ta ma szeĞü typoszeregów duĪych máynów, zawierających po szeĞü máynów kaĪdy, o mocy od 75 kW do 2 MW.
Maksymalna pojemnoĞü komór przekracza 140 m3. Niestety,
¿rma ta nie podaje dokáadniejszych informacji o tych máynach. Jeden z takich máynów zastosowano w cementowni
do mielenia cementu.

Tabela 2. Podstawowe parametry techniczne duĪych máynów wibracyjnych.
Table 2. Basic technical parameters of big vibratory mills.
Parametr

Palla 65U

GSM 2506

ESM – 856

Vibra Drum

MPV

ĝrednica komory [m]

0,65

0,53

0,82

1,83

3,5

DáugoĞü komory [m]

4,0

2,12

5,9

4,57

15

Liczba komór w máynie [szt.]

2

6

1

1

1

PojemnoĞü komór [m ]

2,66

2,82

1,90

12,0

144

CzĊstotliwoĞü drgaĔ [Hz]

16

16

16

20

---

3

Masa máyna [Mg]

---

14,5

17

---

---

Masa mielników stalowych [Mg]

11

10,8

7,1

---

---

Moc silnika wibratora [kW]

160

160-200

160

74

2000

WydajnoĞü [Mg/h]

5-30

40-60

6,3

---

---

Tabela 3. Podstawowe parametry techniczne máynów Hicom [19].
Table 3. Basic technical parameters of Hicom mills [19].
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Model,
Moc
[kW]

Masa
[Mg]

WysokoĞü
[mm]

Powierzchnia
zabudowy
[mm × mm]

PrĊdkoĞü obrotowa
[obr./min]

PojemnoĞü komory
[dm3]

25

2,8

1 600

990 × 1 970

960

11

55

7,5

3 800

1 260 × 2 620

815

30

110

8,2

4 050

1 260 × 2 620

730

60

350

33,7

4 700

3 970 × 5 100

425

200

500

36,5

4 900

3 970 × 5 650

350

300

750

74,2

6 400

4 950 × 6 400

280

420

1 000

78,0

6 600

4 950 × 7 000

250

600
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6. Máyny planetarne

1780 kW/m3, która jest 6 razy wiĊksza niĪ w przypadku máynów mieszadáowych i okoáo 100 razy wiĊksza niĪ máynów
grawitacyjnych. W jednym przypadku osiągniĊto moc 2500
kW/m3 [19]. Máyny te są przydatne do bardzo drobnego mielenia, to jest poniĪej 10 m, a nawet mielenia koloidalnego.
Máyn Hicom 1000 w komorze o pojemnoĞci 0,6 m3 osiągnąá
wydajnoĞü 27 Mg/h przy mieleniu wapienia do rozmiaru
cząstki d97 = 20 m i 8 Mg/h przy wytwarzaniu produktu
o uziarnieniu d97 = 5 m.

Znany jest tylko jeden typ máyna planetarnego o nazwie
Hicom [19]. Jego nazwa angielska centrifugal mill uĪywana
jest równieĪ do máynów odĞrodkowych i wibracyjnych o kinematycznym wymuszeniu drgaĔ i jest niejednoznaczna,
bowiem przy tak niewielkim promieniu ruchu obrotowego
jarzma komory máyn ten powinno siĊ nazwaü obrotowo-wibracyjnym lub wibracyjnym o pionowej osi komory. Schemat
budowy i dziaáania tego máyna zamieszczono na Rys. 8.
Podstawowe parametry techniczne produkowanych máynów
podano w Tabeli 3.
Máyny Hicom uĪytkowane są takĪe jako máyny autogeniczne. Máyny te mają najwiĊkszą moc jednostkową 1500-

7. Máyny walcowe – ciĞnieniowe
Máyny walcowe zwane teĪ prasami walcowymi znajdują
w ostatnich latach coraz powszechniejsze zastosowanie.
NajwiĊkszy w Polsce máyn walcowy zastosowano w Cementowni GóraĪdĪe. NajczĊĞciej produkowane i stosowane
są máyny z dwoma walcami o tej samej Ğrednicy o osiach
geometrycznych usytuowanych równolegle w páaszczyĨnie
poziomej (Rys. 9a), zwane HPGR (ang. high pressure grinding rolls) [24, 25]. Odmiany tego máyna to Beta Mill z osiami
rolek usytuowanymi w páaszczyĨnie nachylonej pod pewTabela 4. Podstawowe parametry techniczne máynów walcowych
HPGR [46].
Table 4. Basic technical parameters of roller mills HPGR [46].

Rys. 8. Schemat budowy i dziaáania máyna planetarnego Hicom:
1 – komora, 2 – áadunek (mielniki z mielonym materiaáem), 3 – wlot
nadawy, 4 wylot produktu mielenia, 5 – napĊd komory, 6 – silnik,
7 – pokrywa z áoĪyskiem, 8 – podstawa, 9 – masa inercyjna.
Fig. 8. Schematic of structure and operation of the planetary mill
Hicom: 1 – chamber, 2 – charge (grinding media with minced material), 3 – inlet feed, 4 – outlet ground product, 5 – drive the chamber,
6 – engine, 7 – cover with bearing, 8 – base, 9 – inertial mass.

a)

b)

Parametr

Najmniejsze

NajwiĊksze

ĝrednica robocza walca
[m]

0,75

2,6

DáugoĞü robocza walca
[m]

0,25

1,8

Zabudowa: dáugoĞü ×
szerokoĞü
[m]

3,8 × 3,0

13,65 × 7,75

WysokoĞü instalacji
[m]

2,0

5,2

WydajnoĞü
[Mg/h]

10

4200

Moc zainstalowana
[kW]

2 × 100

2 × 4000

Masa máyna
[Mg]

20

400

c)

Rys. 9. Schemat budowy i dziaáania máynów walcowych: a) HPGR, b) Beta Mill, c) Horomill; 1 – rolka o osi nieruchomej, 2 – rolka o osi
ruchomej, 3 – ukáad docisku, 4 – zasobnik nadawy, 5 – rama, 6 – dĨwignia, 7 – podajnik, 8 – bĊben, 9 – áoĪyskowanie bĊbna, 10 – zgarniak, 11 – odbojnik.
Fig. 9. Schematic of design and operation of roller mills: a) HPGR, b) Beta Mill, c) Horomill; 1 – roll with ¿xed axis, 2 – roller with movable
axis, 3 – system pressure, 4 – feed tray, 5 – frame, 6 – lever, 7 – tray, 8 – reel, 9 – bearing of drum, 10 – scraper, 11 – bumper.
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nym kątem do poziomu (Rys. 9b) [26] oraz máyn Horo Mill
z jedną rolką dociskaną do wewnĊtrznej walcowej komory
mielącej (Rys. 9c) [27, 28]. Máyn ten stosowany jest gáównie
w przemyĞle spoiw mineralnych [28]. Sposób dziaáania máynów walcowych wskazuje, Īe bardziej odpowiednią, ogólną
nazwą powinna byü máyny ciĞnieniowe. Najmniejsze wydajnoĞci uzyskuje máyn Premill o budowie zbliĪonej do wersji
Multiroler máyna Beta Mill [27, 28, 45].
Máyny walcowe stosuje siĊ gáównie na wstĊpnym stopniu
rozdrabniania. Drugim stopniem jest máyn kulowy, mieszadáowy lub udarowy. Ze wzglĊdu na sposób mielenia szczególnie przydatny jest máyn wibracyjny. Máyny walcowe produkowane są przez kilka wiodących ¿rm gáównie z Niemiec,
USA, Francji, a takĪe Japonii i Chin. Podstawowe parametry
máynów HPGR podano w Tabeli 4 [46].

8. Podsumowanie
Procesy drobnego i bardzo drobnego mielenia surowców
i spoiw mineralnych, a takĪe wĊgli energetycznych, przeprowadza siĊ w máynach grawitacyjnych, walcowych, mieszadáowych, wibracyjnych, planetarnych i udarowych. W ostatnich latach nastąpiá znaczny wzrost wydajnoĞci wszystkich
rodzajów máynów. Wzrost ten osiągniĊto dziĊki zwiĊkszeniu
objĊtoĞci komór i mocy máynów. Znacznie wiĊkszy wzrost
wydajnoĞci máynów miaá miejsce w przypadku máynów mieszadáowych, wibracyjnych, planetarnych i walcowych niĪ
grawitacyjnych. NajwiĊksze moce (20-35 MW) mają máyny
grawitacyjne stosowane w przemyĞle górniczym; w przemyĞle spoiw mineralnych nie przekraczają 10 MW. Moc máynów mieszadáowych wzrosáa z 3 MW do 8 MW. NajwiĊkszą
moc jednostkową wynoszacą 1670 kW/m3 ma máyn Hicom
o mocy 1 MW, który przy bardzo drobnym mieleniu kamienia
wapiennego do uziarnienia d97 = 20 m osiąga wydajnoĞü
27 Mg/godz w komorze o objĊtoĞci zaledwie 0,6 m3. Ten sam
rezultat moĪna z duĪym trudem uzyskaü w máynie kulowym
o pojemnoĞci komory powyĪej 50 m3 i zainstalowanej mocy
3 MW.
Dobrą przydatnoĞü technologiczną, z moĪliwoĞcią mielenia na sucho i na mokro, do uziarnienia d97 = 10-50 m
i wydajnoĞü 40-100 Mg/godz mają máyny wibracyjne, których moc wzrosáa do 2 MW. Máyny te mają porównywalny
z máynami mieszadáowymi jednostkowy pobór energii przy
kilkakrotnie grubszym uziarnieniu nadawy. Máyny walcowe
budowane są w kilku odmianach konstrukcyjnych o szerokim spektrum wydajnoĞci. Wysokie koszty tych máynów
wynikają z zastosowania na ich elementy robocze (walce)
wysokiej jakoĞci materiaáów konstrukcyjnych. Jednak pomimo wysokich kosztów coraz szerzej są stosowane jako
máyny wstĊpne lub ¿nalne, czego przykáadem jest máyn
Horomill.
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