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Streszczenie
Proces mielenia w mynach z mielnikami swobodnymi, w tym w mynie wibracyjnym, zachodzi dziki ruchowi adunku - mielników
z mielonym materiaem. Ruch ten powoduje drgajca komora. Proces mielenia ma charakter dynamiczny, a jego intensywno uwarunkowana jest czstotliwoci zderze mielników, wielkoci si wzajemnych zderze i mechanizmem transmisji energii na rozdrabnianie
materiau znajdujcego si pomidzy mielnikami. W pierwszej kolejnoci i najwiksz energi otrzymuj mielniki znajdujce si w warstwie stykajcej si z drgajc komor. Mielniki z nastpnych warstw, usytuowanych bliej osi geometrycznej komory o ksztacie walca,
otrzymuj energi od mielników zewntrznej warstwy. Dlatego maj one energi pomniejszon o cz wydatkowan na proces mielenia i procesy mieszania i transportu materiau. Zjawisko to powoduje spadek intensywnoci procesu mielenia w kierunku do osi komory.
To determinuje budow wielokomorowych mynów wibracyjnych z komorami o niewielkich rednicach, skomplikowan przez du liczb
komór dochodzc do szeciu.
Przedmiotem pracy s badania ruchu adunku zachodzcego w komorze klasycznego myna wibracyjnego i w komorach z wbudowanym elementem konstrukcyjnym, w postaci walca, zwikszajcym intensywno procesu mielenia w rodku komory. Badania przeprowadzono metod wizualizacji z rejestracj lmow i fotogra czn w laboratoryjnym mynie wibracyjnym. Parametrami zmiennymi byy
rednice mielników o ksztacie kul, stopie napenienia komory, czstotliwo i amplituda drga komory oraz trzy warianty elementu konstrukcyjnego. Badania przeprowadzono w komorze o rednicy 0,21 m, przy czstotliwoci drga komory 10-16 Hz i amplitudzie drga komory 5-10 mm. Wyniki bada przestawiono w postaci materiau fotogra cznego. Potwierdziy one wystpowanie w komorze klasycznego
myna strefy niskiej aktywnoci mielników. Wykazay take znaczny wzrost intensywnoci ruchu mielników w komorach z wbudowanym
elementem konstrukcyjnym. Element ten, umieszczony w osi geometrycznej komory, likwidowa stref niskiej aktywnoci mielników, przekazujc im tak sam energi jak komora dostarcza najbliszej warstwie mielników. Praktycznym aspektem tych wyników jest moliwo
budowy mynów wibracyjnych o mniej skomplikowanej konstrukcji, charakteryzujcych si mniejszym poborem energii na proces mielenia.
Sowa kluczowe: myn wibracyjny, rozdrabnianie, mielenie, ruch mielników

INVESTIGATION OF LOAD MOVEMENT IN A VIBRATORY MILL
A movement of load composed of the grinding media and the material that is comminuted causes the milling process in mills with free
grinding media, including a vibratory mill. Chamber vibrations are responsible for the load movement. The milling process has a dynamic
character, and its intensity is governed by the crash frequency of grinding media, the magnitude of force spent on mutual crashes and the
mechanism of energy transmission from grinding media to the comminute material. The grinding media in a layer neighbouring the vibrating
chamber receive energy in the rst place and the largest amount. The grinding media from further layers situated closer to a geometrical
axis of the cylinder-shaped chamber receive energy originated from grinding media in the external layer. Therefore, they have smaller energy, reduced by a part used for the milling, mixing and material transport processes. Such a phenomenon causes a decrease in intensity
of the milling process in the direction towards the chamber axis. As a result, it determines the construction of multi-chamber vibratory mills
containing small diameter chambers, which is already complicated due to the presence of large number of the chambers, coming to six.
The research objective of the work is to investigate a movement of load in the chamber of classic vibratory mill and in chambers modi ed
with a constructional unit of cylindrical shape built-in the centre of chamber to enlarge intensity of the milling process. The investigations
were performed on the laboratory vibratory mill by using movie and photographic recording for visualization. The variable parameters were
as follows: diameter of ball-shaped grinding media, degree of lling of the chamber, frequency and amplitude of chamber vibrations, and
diameter of the constructional unit applied. The chamber of 0.21 m in diameter, the frequency of chamber vibrations of 10-16 Hz and the
amplitude of chamber vibrations of 5-10 mm were applied. The results shown in the form of photographic material proved the presence of
a low activity central zone of grinding media in the chamber of classic mill. A signi cant increase of movement intensity in the chambers
equipped with the constructional unit was detected. The unit placed in geometrical axis of the chamber eliminated the low activity central
zone of grinding media by delivering the same energy that the chamber delivers to the nearest layer of grinding media. The possibility of
developing the vibratory mills of less complicated construction, having decreased energy consumption for the milling process, creates
a practical aspect of the presented results.
Keywords: Vibratory mill, Comminution, Grinding media movement

1. Wprowadzenie
Proces mielenia w mynie wibracyjnym, tak jak w kadym
mynie z mielnikami swobodnymi (grawitacyjnym, czyli ku-

lowym, planetarnym czy mieszadowym), zachodzi wskutek
spoytkowania czci energii kinetycznej mielników. Energia ta jest sum energii ruchu postpowego i obrotowego
mielników, najczciej o ksztacie kuli, i jest funkcj prd-
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koci liniowej i ktowej mielnika w drugiej potdze. Mielniki
rozdrabniaj mechanicznie materia znajdujcy si pomidzy nimi oraz na wykadzinie komory i, razem z materiaem
mielonym, stanowi adunek. Proces mielenia ma charakter
dynamiczny, a jego intensywno zdeterminowana jest prdkoci liniow i ktow, czstotliwoci zderze mielników,
wynikajc z nich wartoci si zderze i mechanizmem przekazywania energii potrzebnej na rozdrabnianie znajdujcego si pomidzy nimi materiau. W przypadku myna wibracyjnego z komorami w ksztacie walca, wykonujcych ruch
drgajcy o koowej lub quasi-koowej trajektorii amplitudy
drga, ruch adunku powoduje drgajca komora. Najwiksze wartoci prdkoci i energii uzyskuj mielniki znajdujce si w warstwie stykajcej si z drgajc komor. Mielniki z nastpnej warstwy usytuowanej bliej osi geometrycznej komory w ksztacie walca, posiadaj energi mniejsz.
Wynika to z pracy rozdrabniania materiau znajdujcego si
w pierwszej warstwie mielników. Kolejne warstwy mielników
znajdujce si coraz bliej osi geometrycznej komory maj
coraz mniejsz energi. Wykaza to w swojej pracy Kurrer
[1]. Negatywnym skutkiem tego zjawiska jest zmniejszenie
intensywnoci procesu mielenia w warstwach znajdujcych
si coraz bliej osi geometrycznej walcowej komory. Rezultatem tego jest silny spadek wydajnoci jednostkowej myna wraz ze wzrostem rednicy jego komory. Potwierdzaj to
równie badania eksperymentalne procesu mielenia [1-6].
W celu czciowego zapobieenia temu niekorzystnemu
zjawisku buduje si myny wielokomorowe o zoonej budowie z liczb komór od 2 do 6 [1, 7]. rednica komór tych mynów rzadko przekracza 550 mm, co ogranicza ich wydajno.
Podejmuje si take próby zwikszenia intensywnoci
ruchu mielników, które zmierzaj w dwóch kierunkach:
– zmiany parametrów ruchu drgajcego komory,
– zmiany konstrukcji komory.
Praca dotyczy drugiego kierunku, to jest wprowadzenia do komory elementu konstrukcyjnego w ksztacie walca, który bdzie dodatkowo aktywizowa ruch mielników.
Element ten, zwany dalej ‚wkadk’, mocowany jest trwale
w komorze w ten sposób, e jego o geometryczna pokrywa si z osi geometryczn komory. Praca zawiera wyniki
obserwacji, rejestracji fotogra cznej i lmowej ruchu adunku w komorze rurowego myna wibracyjnego - klasycznego
oraz z walcow wkadk. W badaniach stosowano wkadki
o zmiennej rednicy.

gdzie D – rednica komory myna [m], R – wspóczynnik
korelacji.
W mynie laboratoryjnym o czstotliwoci drga 25 Hz,
wpyw rednicy komory w zakresie 0,088-0,138 m, przy mieleniu piasku kwarcowego mielonego w sposób okresowy na
sucho, z uwzgldnieniem powierzchni waciwej produktu
mielenia (S) ma posta [5]:
 dla S = 300 m2/kg m3 rednia wydajno jednostkowa
Qj1 = 0,244D1,688 przy R = 0,99
(3)
 dla S = 400 m2/kg m3 rednia wydajno jednostkowa
Qj2 = 0,310D1,443 przy R = 0,99
(4)
Model procesowy laboratoryjnego myna wibracyjnego
o czstotliwoci drga 10-16 Hz, amplitudzie drga 2,514,0 mm, rednicy komory 0,123-0,310 m, w którym mielono piasek kwarcowy w sposób okresowy na sucho, podano
w pracy [2] w postaci:

Sw

So  A2f 2 b 0 ,26 Dk- 0 ,40t 0 ,75
 0,0040  0,013b  0,0083b 2 K s Kw ,

(5)

gdzie
Sw – powierzchnia waciwa produktu mielenia w mynie obrotowo-wibracyjnym [m2/kg],
So – powierzchnia waciwa nadawy – piasku przed mieleniem [m2/kg],
f – czstotliwo drga [Hz],
A – amplituda drga [mm],
b – stopie napenienia [-],
Dk – rednica wewntrzna komory [mm],
t – czas mielenia [min],
Ks – wspóczynnik podatnoci mielonego materiau na mielenie wibracyjne [-],
Kw – wspóczynnik uwzgldniajcy warunki procesu mielenia [-].
Dla tego modelu wspóczynnik korelacji wynosi 0,947.

3. Model transmisji energii w komorze
rurowego myna wibracyjnego
Model transmisji energii swobodnych mielników w rurowym mynie wibracyjnym opracowa Kurrer [1]. Model ten nosi
nazw „model transportu impulsów energii” i opisuje przeka-

2. Wpyw rednicy komory myna
wibracyjnego na efektywno
procesu mielenia
Szkodliwy wpyw rednicy komory rurowego myna wibracyjnego na efektywno procesu mielenia by przedmiotem
prac eksperymentalnych i teoretycznych [1-4, 6].
W przypadku mynów przemysowych o rednicy komór
0,2-0,5 m i dugoci 1,35-2,5 m, redniej wydajnoci jednostkowej 0,20-0,75 Mg/h m3 oraz maksymalnej wydajnoci 0,30-1,0 Mg/h m3, zalenoci ujmujce wpyw rednicy
komory maj posta [5]:
 rednia wydajno jednostkowa
Qjs = 0,6660D-0,192 przy R = 0,93
(1)
 maksymalna wydajno jednostkowa
Qjm = 0,707D-0,459 przy R = 0,79
(2)
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Rys. 1. Model „transportu impulsów energii” swobodnym mielnikom
w rurowej komorze myna wibracyjnego wedug Kurrera [1]: Fn – normalne impulsy siy, Ft – styczne impulsy siy, I-IV – wiartki komory.
Fig. 1. Model of „the transportation of energy impulses” to free milling
medium in a tubular chamber of vibratory mill according to Kurrer
[1]: Fn – normal impulses of the force, Ft – tangential impulses of
the force, I - IV – quarters of the chamber.
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Rys. 2. Model transmisji energii swobodnych mielników w komorze myna wibracyjnego [1]: 1; 2; 3; i; m – kolejne warstwy mielników,
k – liczba kul, N – impuls siy oddziaywania na warstw.
Fig. 2. Model of energy transmission for free grinding media in a chamber of vibratory mill [1]: 1; 2; 3; i; m – consecutive layers of grinding
media, k – number of balls, N – force impulse inuencing the layer.

zywanie energii od komory do stykajcej si z ni pierwszej
warstwy mielników, a nastpnie innym mielnikom znajdujcych si warstw usytuowanych wspórodkowo w kierunku
osi geometrycznej (rodka) komory (Rys. 1).
Kurrer opracowa swój model dla myna o rednicy komory 0,3 m, a nastpnie zwery kowa dla rednic w zakresie 0,2-0,7 m. Myn mia czstotliwo drga 15-30 Hz, amplitud drga 2,0-4,5 mm, a mielnikami byy kule o rednicy
20 mm, 25 mm i 40 mm [1]. Wyniki jego bada potwierdzaj
efekt powikszania si rozmiaru strefy o obnionej aktywnoci mielników wraz ze wzrostem rednicy komory.
Opis gra czny tego zjawiska zamieszczono na Rys. 2.
Model Kurrera, opisuje ruch mielników w przypadku mynów o amplitudzie drga poniej 5 mm.
Coraz czciej jednak stosuje si myny, których amplituda drga mieci si w zakresie 6-12 mm, a czstotliwo
drga ich zespoów roboczych moe wynosi 12-14 Hz, std
strefy przekazywania energii mog mie inne pooenie, ale
dalej istniej [2, 3, 7-9].
Model ruchu adunku w mynie o amplitudzie drga
5-12,5 mm podano w pracy [4]. Model ten opracowano przy
jednej, wysokiej czstotliwoci drga 25 Hz dla niewielkiej
rednicy komory 0,088-0,138 m.

4. Stanowisko badawcze laboratoryjnego
myna wibracyjnego, metoda bada
Schemat budowy i dziaania komory klasycznego rurowego myna wibracyjnego oraz komory z wkadk walcow
zamieszczono na Rys. 3. Schemat budowy stanowiska badawczego laboratoryjnego myna wibracyjnego przedstawiono na Rys. 4, jego widok przestawia Rys. 5. W Tabeli 1 podano podstawowe parametry komór myna.
Myny z wkadk w ksztacie walca produkuje tylko jedna
rma [10]. S to maszyny o zwartej konstrukcji z jedn ko-

mor, której stosunek dugoci do rednicy mieci si w zakresie 1,1-1,2. W typowych mynach stosunek ten wynosi
3-4. Firma nie podaje adnych informacji o wymiarach komory oraz ich wpywie na proces mielenia.
Dlatego podjto prace nad doborem korzystnych
wymiarów wkadki, majc na wzgldzie równie jej negatywne oddziaywanie, to jest zwikszenie masy myna, zmniejszenie objtoci roboczej komory oraz zwikszenie zuycia mielników.
Uzyskano ju pozytywne wyniki wstpnych bada mielenia piasku kwarcowego przeprowadzonych w tym mynie
[11], w komorze o rednicy 0,21 m z zastosowaniem mielników stalowych (kul o rednicy 12,0 mm) oraz wkadek o rednicach podanych w Tabela 1.
Czstotliwo drga myna wynosia 12 Hz. Bya mniejsza od czstotliwoci drga typowych mynów wibracyjnych
(16-24 Hz). Wszystkie wkadki (A, B i C; Tabela 1) day dobry rezultat technologiczny i powodoway korzystne obnienie poboru mocy.
Z uwagi na du pracochonno bada, zdecydowano
na ich kontynuacj metod wizualizacji, majc na wzgldzie
dobre dowiadczenia z badaniami wizualizacyjnymi przeprowadzonymi w mynie obrotowo-wibracyjnym [12].
Badania obejmoway przeprowadzenie obserwacji oraz
rejestracji lmowej (kamera Samsung typ SMX-F-40) i fotogra cznej (aparat Canon A620) ruchu adunku w komorze
Tabela 1. Parametry i symbole komór uytych w eksperymencie.
Table 1. Parameters and symbols of chambers used in the experiment.
Rodzaj i symbol komory

S

A

B

C

–

48

75

94

Objto komory [dm3]

2,25

2,09

1,97

1,81

Udzia uytecznej objtoci
komory [%]

100

93

87

80

rednica wkadki [mm]
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a)

b)

Rys. 3. Schemat dziaania i budowy komór myna wibracyjnego: a) – klasycznego, b) – z wkadk walcow; 1 – komora, 2 – mielniki,
3 – wkadka, A – amplituda drga, f – czstotliwo  drga.
Fig. 3. Operation and constriction scheme of vibratory mill chambers: a) classic, b) with rolling liner; 1 – chamber, 2 – milling media,
3 – liner, A – the vibration amplitude, f – the vibration frequency.

Rys. 4. Schemat budowy myna wibracyjnego: 1 – modu napdu,
2 – wa wibratora, 3 – wa mimo rodowy, 4 – wa napdu komory,
5 – tarcza, 6 – komora, 7 – pokrywa komory, 8 – element sprysty,
9 – obcinik, 10 – silnik wibratora, 11 – silnik komory, 12 – wkadka, 13 – czujnik pomiaru czstotliwo ci drga.
Fig. 4. Scheme of construction of a vibratory mill: 1 – driving block,
2 – vibrator shaft, 3 – eccentric shaft, 4 - shaft of chamber drive,
5 –shield, 6 – chamber, 7 – cover of chamber, 8 - springy unit, 9 – deadweight, 10 - engine of vibrator, 11 – engine of chamber, 12 – liner,
13 – the sensor of measurement of vibration frequency.

o rednicy 0,21 m. Mielnikami byy kule korundowe. Do komór nie wprowadzano adnego materiau, ze wzgldu na
ograniczenie moliwoci obserwacji ruchu.

4. Program, realizacja i wyniki bada
Celem bada byy obserwacje ruchu adunku w komorze
klasycznego myna wibracyjnego oraz w komorze z wkadkami walcowymi. Przeprowadzono je pod ktem lokalizacji
rozmiarów stref intensywnoci ruchu adunku. Ich rezultatem bdzie dobór parametrów myna do bada ruchu mielników metod wizualizacji z zastosowaniem kamery o wikszych moliwociach rejestracji oraz parametrów technologicznych do bada procesu mielenia.
Program bada obejmowa obserwacje, rejestracj lmow i fotogra czn ruchu adunku (mielników) w komo-
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Rys. 5. Stanowisko laboratoryjnego myna wibracyjnego: 1 – komora o rednicy 0,21 m – bez wkadki, 2 – klasyczne komory o rednicy 0,12 m, 0,21 m i 0,1 m, 3 – modu napdu, 4 – silnik wibratora 5 – silnik komory, 6 – ukad elektryczny zasilania i sterowania.
Fig. 5. The station of laboratory vibratory mill: 1 – chamber of 0,21 m
diameter - without liner, 2 – classic chambers of 0,12 m, 0,21 m and
0,1 m in diameter, 3 – driving block, 4 – engine of vibrator 5 – engine
of chamber, 6 – electric arrangement of admission and steering.

rze bez wkadki oraz w tej samej komorze z umieszczonymi
w niej wkadkami o wymiarach podanych w Tabeli 1. W badaniach przyjto czstotliwoci drga komory: 10 Hz; 12 Hz,
14 Hz i 16 Hz, dwie amplitudy drga: 5 mm i 10 mm oraz
dwa zestawy mielników korundowych: zestaw „a” - mieszanina kul o rednicy 8-12 mm i zestaw „b” - jednakowe kule
o rednicy 19 mm.
Przeprowadzano równie próby z innymi zestawami kul
korundowych i stalowych.
Na Rys. 6, 7, 8 i 9 zamieszczono zdjcia komór z zestawem mielników „a”, ze stopniem napenienia wszystkich komór wynoszcym 0,70, przy czym Rys. 6 przedstawia komor bez wkadki, Rys. 7 komor z wkadk A ( 48 mm),
Rys. 8 komor z wkadk B ( 75 mm), a Rys. 9 komor
z wkadk B ( 94 mm). Uyte w badaniach mielniki korundowe oznaczano kolorowymi znakami, które uatwiay obserwacje ich ruchu, niestety s one niewidoczne na zdjciach.
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Rys. 6. Komora bez wkadki, czyli klasycznego myna wibracyjnego.
Fig. 6. The chamber without the liner, classic vibratory mill.

Rys. 7. Komora z wkadk A ( 48 mm).
Fig. 7. Chamber with the liner A ( 48 mm).

Rys. 8. Komora z wkadk B ( 75 mm).
Fig. 8. The chamber with the liner B ( 75 mm).

Rys. 9. Komora z wkadk C ( 94 mm).
Fig. 9. The chamber with the liner C ( 94 mm)

Rys. 10. Komora bez wkadki; czstotliwo  drga 10 Hz, amplituda drga 10 mm.
Fig. 10. The chamber without the liner; vibration frequency 10 Hz,
vibration amplitude 10 mm.

Rys. 11. Komora bez wkadki czstotliwo  drga 12 Hz, amplituda drga 10 mm
Fig. 11. The chamber without the liner; vibration frequency 12 Hz,
vibration amplitude 10 mm.

Na Rys. 12 i 13 zamieszczono zdjcia chwilowych pooe adunku w komorze z wkadk A z dwoma wariantami pooenia adunku.
Na Rys. 14 i 15 zamieszczono zdjcia chwilowych pooe adunku w komorze z wkadk B, z dwoma wariantami pooenia adunku. Wykonane zostay przy tych samych
parametrach ruchu drgajcego przyjtych w zwykej komorze bez wkadki.
Pooenia adunku w tej komorze, wskazuj na wyra nie
intensywniejszy ruch mielników w jej rodku, a tym samym
praktyczn eliminacj szkodliwej strefy martwej.
Rysunki 16 i 17 przedstawiaj zdjcia chwilowych pooe adunku w komorze z wkadk C ( 94 mm). Na Rys. 16

mona zaobserwowa jeszcze intensywniejsze oddziaywanie wkadki na adunek.
Rysunek 16 przedstawia zdjcie chwilowych pooe adunku w komorze bez wkadki z mielnikami – jednakowymi kulami korundowymi o rednicy 19 mm, a Rys. 17 z wkadk A.
Ruch adunku zobrazowany na rys. 18 i 19 wskazuje, e
na jego charakter ma take wpyw relacja wymiarów pomidzy komor, mielnikami oraz wkadk.

4. Podsumowanie i wnioski
Przedstawione wyniki wstpnych bada ruchu adunku,
przeprowadzone metod wizualizacji, wykazay znaczny
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Rys. 12. Komora z wkadk A; czstotliwo  drga 10 Hz, amplituda drga 10 mm.
Fig. 12. The chamber with the liner A; vibration frequency 10 Hz,
vibration amplitude 10 mm.

Rys. 13. Komora z wkadk A; czstotliwo  drga 12 Hz, amplituda drga 10 mm.
Fig. 13. The chamber with the liner A; vibration frequency 12 Hz, vibration amplitude 10 mm.

Rys. 14. Komora z wkadk B; czstotliwo  drga 10 Hz, amplituda drga 10 mm.
Fig. 14. The chamber with the liner B; vibration frequency 10 Hz,
vibration amplitude 10 mm.

Rys. 15. Komora z wkadk B; czstotliwo  drga 12 Hz, amplituda drga 10 mm.
Fig. 15. The chamber with the liner B; vibration frequency 12 Hz, vibration amplitude 10 mm.

Rys. 16. Komora z wkadk C; czstotliwo  drga 10 Hz, amplituda drga 10 mm.
Fig. 16. The chamber with the liner C; vibration frequency 10 Hz,
vibration amplitude 10 mm.

Rys. 17. Komora z wkadk C; czstotliwo  drga 12 Hz, amplituda drga 10 mm.
Fig. 17. The chamber with the liner C; vibration frequency 12 Hz,
vibration amplitude 10 mm.

wzrost intensywnoci ruchu mielników w komorach z wbudowanym elementem konstrukcyjnym w postaci walcowej
wkadki. Potwierdziy to równie wyniki bada porównawczych procesu mielenia przeprowadzonych w obu rodzajach
komór [11]. Zebrano materia do kontynuacji bada z zastosowaniem kamer z moliwoci rejestracji obrazów minimum 1000 klatek na sekund.
Kierunki dalszych prac to: wyznaczenie wpywu rednicy
wkadki dla wikszych rednic komory, uwzgldnienie wpywu innych zestawów mielników oraz eksperymentalna optymalizacja parametrów wkadki i procesu mielenia.

Praktycznym rezultatem tych wyników bdzie moliwo
budowy mynów wibracyjnych o mniejszej liczbie komór,
a tym samym o mniej skomplikowanej konstrukcji, wikszej
wydajnoci jednostkowej, mniejszej masie, mniejszym zapotrzebowaniu na energi oraz mniejszej szkodliwoci oddziaywania na otoczenie.
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BADANIA RUCHU

Rys. 18. Komora bez wkadki; czstotliwo  drga 10 Hz, amplituda drga 10 mm.
Fig. 18. The chamber without the liner; vibration frequency 10 Hz,
vibration amplitude 10 mm.
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