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Streszczenie
W pracy zamieszczono dwa modele procesowe myna wibracyjnego o niskiej cz stotliwoci drga – poniej 16 Hz, a zatem o niskiej
szkodliwoci oddziaywania na otoczenie. Modele te opracowano na podstawie bada procesu mielenia przeprowadzonych w mynie
laboratoryjnym. Jeden z modeli obejmuje wpyw: cz stotliwoci drga, amplitudy drga, stopnia napenienia komory, rednicy komory,
czasu mielenia na kinetyczn powierzchni waciw. W drugim modelu uwzgl dniono: take g sto nasypow mielonego materiau, jego
udzia w adunku oraz obj to komory myna. Kryterium jakoci procesu mielenia jest w tym modelu wska nik skutecznoci jednostkowej
procesu mielenia. Oba modele uwzgl dniaj podatno materiau na mielenie wibracyjne oraz wska nik warunków procesu mielenia. Praca
zawiera metod adaptacji modelu do innych wska ników uziarnienia mielonego materiau. Modele te umoliwiaj projektowanie przemysowych mynów wibracyjnych o niskiej szkodliwoci oddziaywania na otoczenie oraz specjalnych wersji tych mynów przeznaczonych do
wytwarzania mikro i nanoproszków.
Sowa kluczowe: myn wibracyjny, model procesowy myna, wibracje, mielenie wibracyjne

THE PROCESS MODELS OF A VIBRATORY MILL OF LOW VIBRATION FREQUENCY
There are shown two process models of a vibratory mill of low vibration frequency (below 16 Hz) and low environmental harmfulness.
Both models were developed on the basis of the studies on milling process, which was performed in the laboratory mill. The rst one
contains the in uence of vibration frequency, vibration amplitude, lling ratio, diameter of a chamber and milling time on kinetic speci c
surface area. The second one considers also bulk density of the milling material, its content in a charge and volume of a mill chamber. The
gure of merit of the milling process is the unitary effectiveness index. The models take into account the material susceptibility to vibratory
of milling and index of milling process conditions. The paper contains also the method of models adaptation for different indexes of milling
material graining. The models enable development of industry vibratory mills of low environmental harmfulness, that are also used in the
production of micro- and nanopowders.
Keywords: Vibratory mill, process model of a mill, vibrations, vibratory milling

Wprowadzenie
Najwaniejsze zalety technologiczne i techniczne mynów
wibracyjnych, w porównaniu z mynami grawitacyjnymi, to
dua wydajno z jednostki obj toci komór myna, kilkakrotnie mniejsza masa myna - przy tej samej wydajnoci, wi ksza atwo uzyskiwania znacznie drobniejszego uziarnienia
produktu mielenia, dua intensywno mieszania mielonego
materiau, kilkakrotnie mniejsze jednostkowe zuycie energii
oraz mniejsze koszty inwestycyjne.
Szersze zastosowanie klasycznych mynów wibracyjnych
ogranicza gównie znaczna szkodliwo oddziaywania
myna na otoczenie: wysoki poziom cinienia akustycznego
i przenoszenie drga na podoe.
Dzi ki swym niewtpliwym zaletom technologicznym,
technicznym i ekonomicznym, myny wibracyjne o wydajnoci
1÷60 Mg/godz [1, 2, 3] opracowane w latach 1965÷1975
zaczynay skutecznie wypiera myny grawitacyjne, w szczególnoci w procesach bardzo drobnego mielenia na sucho.
Byy to maszyny o bardzo zwartej konstrukcji, o cz stotliwoci
drga zespou roboczego 17÷23 Hz, a zainstalowane moce

mynów mieciy si w zakresie 10÷200 kW. Pod koniec XX
wieku pojawiy si nowe konstrukcje mynów wibracyjnych
o drganiach eliptycznych [4] oraz niskiej cz stotliwoci drga
[5, 6]. Badania mynów wibracyjnych [1], przeprowadzano
w zakresie cz stotliwoci 17÷50 Hz. Dolny poziom cz stotliwoci drga przyjmowano 17 Hz [1], ze wzgl du na spadek
efektywnoci procesu mielenia poniej tej cz stotliwoci.
W Katedrze Urzdze Technologicznych i Ochrony
rodowiska przeprowadzono badania myna wibracyjnego
o cz stotliwoci drga 10÷16 Hz [5, 6, 7, 8]. Rezultaty tych
bada to opracowanie dwóch projektów przemysowych
mynów wibracyjnych o niskiej cz stotliwoci drga, które
zastosowano w praktyce przemysowej do mielenia tlenku
chromu [5, 9] oraz nowe modele matematyczne – procesowe
myna [5].

Przegld znanych modeli procesowych
myna wibracyjnego
Najbardziej znany model procesowy opracowali Rose
i Sullivan [1, 5]. Model ten zawiera wpyw szesnastu para-
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metrów myna wibracyjnego na powierzchni waciw mielonego materiau. Opracowano go dla mynów wibracyjnych
o wymuszeniu bezwadnociowym ruchu drgajcego, amplitudzie drga zespou roboczego poniej 5 mm i ksztacie
zblionym do koa.
Oryginalny model procesowy, o postaci (1) opracowali
Tamura i Tanaka [10]:
⎛
k 1' d m b
dS
⎜
≈ b d − 2 A   d m+ 1  s ⎜1 − 2 3 0  's
dt
E m d A 2  2
⎜
⎝

⎞
⎟
⎟
⎟
⎠

1,5

(1)

gdzie:
S – powierzchnia waciwa produktu mielenia, m2/kg,
t – czas mielenia, h,
b – stopie napenienia komory, [-],
d – rednica mielników – kul, m,
A – amplituda przemieszcze drga, m,
– cz sto koowa wau wibratora, rad/s,
 – udzia czasu ruchu mielników w powietrzu podczas
jednego okresu, [-],
dm – wymiar ziaren mielonego materiau, mm,
, ks – stae, [-],
s – g sto mielonego materiau, kg/m3,
s – wytrzymao na ciskanie mielonego materiau, MN/m2,
E – modu Younga mielonego materiau, MN/m2,
m – g sto materiau mielników, kg/m3.
Model procesowy myna wibracyjnego o dziaaniu okresowym, o koowej trajektorii drga przedstawiono w pracy [11].
Model ten opracowano dla piasku kwarcowego na podstawie
bada przeprowadzonych w mynie laboratoryjnym. Jako
procesu mielenia okrelano kinetyczn powierzchni waciw produktu mielenia (wedug Blaine’a). Myn mia cz stotliwo drga 24 Hz, amplitud drga zmienn w zakresie
2,1÷14,5 mm oraz niewielkie rednice komory myna (81;
96 i 138 mm). Proces mielenia przeprowadzano na sucho
mielnikami w postaci kul o rednicy 13,5 mm. Model ten [11]
uwzgl dnia cz stotliwo i amplitudy drga, takie jakie miay
myny wibracyjne produkowane w latach 70-tych.
Model procesowy dla myna o trójpaszczyznowej trajektorii ruchu drgajcego o bardzo zblionej postaci do modelu
z pracy [11] podano w pracy [12]. Opracowano go dla myna
o cz stotliwoci drga 13,3 Hz, rednicy mielników 15 mm i
uziarnieniu nadawy 0÷3 mm.

Modele procesowe myna wibracyjnego
o niskiej czstotliwoci drga
Modele procesowe myna opracowano na podstawie
wyników bada procesu mielenia - 77 prób, przeprowadzonych w modelowym mynie wibracyjnym [5, 8] Pierwszy
model obejmuje wpyw pi ciu podstawowych parametrów
procesu mielenia i myna na powierzchni waciw materiau
modelowego, oznaczon metod permeabilimetrii aparatem
PT-1 [13]. Wasnoci zyczne mielonego materiau – piasku
kwarcowego, uwzgl dniono w modelu przez wspóczynnik
podatnoci materiau na mielenia wibracyjne. Warunki mielenia uwzgl dnia wspóczynnik wpywu warunków mielenia.
Dla materiau modelowego i warunków procesu mielenia
wska niki te przyjmuj warto 1. Stosowanie modelu dla
innych materiaów wymaga eksperymentalnego wyznaczenia
obu wska ników, wedug procedur podanych w pracy [5].
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Model procesowy myna opracowano za pomoc programu Statistica 6.0, przy zastosowaniu moduu estymacji
nieliniowej Levenberga-Marquardta. Model ten ma posta:
S w = S o + A 2 f 2 D −0 , 4 0 t 0 ,7 5 ( −0 ,0 0 4 0 + 0 ,0 1 3 b − 0 ,0 0 8 3 b 2 ) K s K w (2)

gdzie:
SW – powierzchnia waciwa produktu mielenia w mynie,
m2/kg,
So – powierzchnia waciwa nadawy – piasku przed mieleniem, m2/kg,
f – cz stotliwo drga, Hz,
Dk – rednica wewn trzna komory, mm,
Ks – wspóczynnik podatnoci mielonego materiau na mielenie wibracyjne, [-],
Kw – wspóczynnik wpywu warunków procesu mielenia, [-].
Udzia wariancji wyjanionej wynosi 0,90, a wspóczynnik
korelacji 0,95. redni bd wzgl dny dla wszystkich wyników
wynosi 12,3 %, odchylenie standardowe 6,1.
Model (3) ujmujcy wskanik skutecznoci jednostkowej
Wsw, uwzgl dniajcy take wspóczynnik uoenia mielników
oraz g sto nasypow mielonego materiau, wyznaczono
z modelu (2) oraz wyrae (4) i (5).
W sw = A 2 f 2 D −0 , 40 t 0 ,8 k u ρ s ( −0 ,0 0 4 0 + 0 ,0 1 3 b − 0 ,0 0 8 3 b 2 )K s K w

(3)
gdzie:
ku – wspóczynnik uoenia mielników, [-] – przy kulach o tej
samej rednicy 0,40 [-] [5]
s – g sto nasypowa mielonego materiau, kg/dm3.
Mas materiau podawanego do komory wyznacza si
z wyraenia:
(4)
m s = b k u Vk  s
gdzie:
ms – masa próby mielonego materiau, kg,
Vk – obj to komory, dm3.

Syntetyczny wskanik porównawczy, czyli wskanik
skutecznoci procesu mielenia ma posta :
W sw =

ΔS m s
Vk

(5)

gdzie:
WSW – wska nik skutecznoci jednostkowej, [m2/dm3],
S – przyrost powierzchni waciwej materiau podczas
procesu mielenia, [m2/kg].
Powierzchnia waciwa produktu mielenia jest wska nikiem dominujcym nad wydajnoci myna, czy wska nikiem
energetycznym, w szczególnoci w technologiach zaawansowanej ceramiki, inynierii materiaowej, biomateriaów,
pigmentów i rodków farmaceutycznych.
Do korzystania z modeli (2) i (3) przy innych wska nikach uziarnienia materiau (d97, d90 i d50), wyznaczonych
np. metod dyfraktometryczn (granulometrem laserowym
LAU-97), opracowano zalenoci (6), (7) i (8), pomi dzy tymi
wska nikami a powierzchni waciw [5]:

gdzie:

d 97 = 386 − 50,8 S 0,31
w

(6)

d 9 0 = 1 4 8 ,9 − 5 0 ,8 S 0w,7 4

(7)

d 5 0 = 8 1,4 − 0 ,2 1 S w + 0 ,0 0 0 1 4 S 2w

(8)

MODELE PROCESOWE MYNA WIBRACYJNEGO O NISKIEJ CZSTOTLIWOCI DRGA

d97 – wymiar ziarna poniej którego wyst puje 97% udziau
ziaren zbioru, [μm],
SW – powierzchnia waciwa produktu mielenia, [m2/kg],
d90 – wymiar ziarna poniej którego wyst puje 90% udziau
ziaren zbioru, [μm],
d50 – wymiar ziarna poniej którego wyst puje 50% udziau
ziaren zbioru, [μm].

nizacji polegajcej na zmianie konstrukcji wibratora i ukadu
zasilania. Pracuje on obecnie jako myn nalny. Rzeczywiste
parametry dwóch komór tego myna to: rednica 292 mm,
dugo 2240 mm i pojemno 150 dm3. Ostatnie dwa wiersze dotycz parametrów myna MW-B-80, do wst pnego
mielenia tlenku chromu na sucho. Rzeczywiste parametry
komory tego myna to: rednica 374 mm, dugo 760 mm
i pojemno 80 dm3.

Werykacja modeli procesowych
Opracowane modele procesowe porównano z wynikami eksperymentalnymi w formie gra cznej. Na Rys. 1
przedstawiono wyniki kinetyki procesu mielenia przy trzech
wartociach cz stotliwoci drga, a na Rys. 2 wyniki kinetyki
procesu mielenia dla trzech rednic komory. Na Rys. 3 zobrazowano wyniki w zakresie wpywu amplitudy drga komory
na powierzchni waciw, na Rys. 4 w zakresie wpywu
stopnia napenienia i rednicy komory na powierzchni waciw uzyskan w czasie 20 minut , a na Rys. 5 porównanie
wska nika skutecznoci jednostkowej.

Rys. 3. Porównanie wyników otrzymanych z modelu i z eksperymentu w zakresie wpywu amplitudy drga

Rys. 1. Porównanie wyników z modelu i z eksperymentu w zakresie
kinetyki mielenia i czstotliwoci drga

Rys. 4. Porównanie wyników otrzymanych z modelu i z eksperymentu w zakresie wpywu stopnia napenienia

Rys. 2. Porównanie wyników z modelu i z eksperymentu w zakresie
kinetyki mielenia i rednicy komory

W dwóch pierwszych wierszach - Tab. 1. porównano
parametry wyjciowe prototypowego myna MW-A-150
uytkowanego w Zakadach Chemicznych ALWERNIA przez
jeden rok do mielenia tlenku chromu na sucho, z parametrami
wyznaczonymi z modeli. Dwa nast pne wiersze dotycz tego
samego myna o symbolu MW-A-150m przystosowanego go
do mielenia na mokro - po przeprowadzonej planowej moder-

Rys. 5. Porównanie wyników otrzymanych z modelu i z eksperymentu w zakresie wpywu czstotliwoci drga na wskanik skutecznoci
jednostkowej
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Tab. 1. Parametry mynów wibracyjnych projektowanych z wykorzystaniem modeli procesowych

Typ myna

Cz stotliw.
drga, [Hz]

Amplituda
drga [mm]

Stopie
napen.
[-]

KS
[-]

Kw
[-]

Powierzch.
waciwa
[m2/kg]

rednica
komory,
[m]

Dugo
komory,
[m]

Pojemn.
komory,
[dm3]

Wydajno
[kg/h]

MW-A-150

10,0

14,0

0,70

0,80

1,10

195

0,292

2,240

150

195

Model MW-A-150

10,0

14,0

0,70

0,80

1,10

195

0,294

1,987

135

200

MW-A-150m

16,0

8,0

0,70

0,95

1,05

195

0,292

2,240

150

210

Model MW-A-150m

16,0

8,0

0,70

0,90

1,20

195

0,314

1,832

142

200

MW-B-80

16,0

7,0

0,70

0,70

1,20

100

0,374

0,750

80

200

Model MW-B-80

16,0

7,0

0,70

0,60

1,30

97

0,361

0,764

78

195

Podsumowanie
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