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Streszczenie
Praca zawiera wyniki badaĔ nad wpáywem dodatkowych elementów konstrukcyjnych, w ksztaácie walca, umieszczonych w komorze
rurowego máyna wibracyjnego na intensywnoĞü procesu mielenia. Badania przeprowadzono w máynie laboratoryjnym o dziaáaniu okresowym. Materiaáem mielonym byá piasek kwarcowy. Proces mielenia przeprowadzono w Ğrodowisku powietrza w komorze z wymiennym
elementem w ksztaácie walca usytuowanym wspóáosiowo z osią geometryczną komory. Przeprowadzono równieĪ porównawczo badania
procesu mielenia w komorze bez tego elementu. Program badaĔ obejmowaá równieĪ okreĞlenie wpáywu zestawu mielników na kontrolne
wymiary ziaren i powierzchniĊ wáaĞciwą zmielonego materiaáu. Otrzymane wyniki badaĔ wskazują, Īe zastosowanie elementu roboczego
intensy¿kującego ruch mielników w Ğrodku komory powoduje znaczące zwiĊkszenie szybkoĞci procesu mielenia oraz obniĪenie wymiarów
ziaren kontrolnych mielonego materiaáu.
Sáowa kluczowe: máyn wibracyjny, mielenie wibracyjne, proces mielenia

PRELIMINARY EXPERIMENTAL STUDIES OF THE GRINDING PROCESS INTENSIFICATION IN A VIBRATORY
MILL BY MEANS OF AN ADDITIONAL WORKING PART INSTALLED IN THE CHAMBER
The work contains the results of studies on the inÀuence of additional structural parts having the shape of a cylinder and placed in the
chamber of a vibratory mill on intensity of the grinding process. The investigations were performed by using a laboratory vibratory mill for
periodic operation. Quartz sand was used in the experiments. The milling process was carried out in the air environment in the chamber
equipped in its geometrical axis with the replaceable cylindrical part. For comparison, the investigations were also performed in the chamber without the additional part. The research program enclosed also the study on effects of grinding media on the control grain size and
the speci¿c surface of the milled material. The research results indicate that the use of the additional structural part in the chamber of the
vibratory mill causes a signi¿cant increase of the grinding process intensity and a decrease of the control grains size.
Keywords: Vibratory mill, Vibratory grinding, Grinding process

1. Wprowadzenie
Máyny wibracyjne są maszynami przeróbczymi stanowiącymi istotną czĊĞü grupy máynów z mielnikami swobodnymi.
W máynach tych mielniki otrzymują energiĊ od drgającej
komory o okreĞlonej amplitudzie i czĊstotliwoĞci drgaĔ.
Charakteryzują siĊ one duĪymi moĪliwoĞciami technologicznymi, a proces mielenia moĪe w nich byü przeprowadzany
na sucho lub na mokro, w obniĪonej i podwyĪszonej temperaturze, przy obniĪonym lub podwyĪszonym ciĞnieniu, czy
teĪ w atmosferze gazu obojĊtnego. Mogą pracowaü w cyklu
otwartym lub zamkniĊtym - zwykle z separatorem turbinowym
lub hydrocyklonem. Máyny wibracyjne mogą byü stosowane jako urządzenia laboratoryjne o pojemnoĞciach komór
od kilku cm3 do 5 dm3, natomiast przemysáowe jednostki,
w zaleĪnoĞci od gaáĊzi przemysáu, w której są stosowane,
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mają pojemnoĞü komór mielących od 20 dm3 do 3 m3 [1].
Maszyny te stosowane są we wszystkich rodzajach procesu
mielenia, obejmujących aktywizacjĊ niektórych procesów
technologicznych, mechanochemiczną syntezĊ, w procesach wytwarzania mikroproszków, nanoproszków oraz nanostruktur. Máyny wibracyjne stosowane są w wiĊkszoĞci
technologii wytwarzania materiaáów drobno uziarnionych
o zróĪnicowanych wáasnoĞciach ¿zycznych. Ich wydajnoĞü
uwarunkowana jest rodzajem mielonego materiaáu, warunkami mielenia, uziarnieniem nadawy oraz produktu mielenia
i wynosi od kilku kg/godz. do 60 Mg/godz.
Stosuje siĊ je we wszystkich rodzajach procesu mielenia,
najczĊĞciej w procesach mielenia drobnego - do uziarnienia
produktu mielenia wynoszącego 0-100 ȝm oraz 0-50 m,
bardzo drobnego - 0-20 ȝm oraz 0-10 ȝm i koloidalnego
– 0-5 ȝm oraz 0-1 ȝm. Máyny wibracyjne wykorzystuje siĊ
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w technologiach o wydajnoĞci masowej - 20-60 Mg/godz.,
Ğredniej - 2-20 Mg/godz., maáej 0,01-2 Mg/godz., w technologiach specjalnych o wydajnoĞci 0,02-2 Mg/godz., a takĪe
w mikrotechnologiach, gdzie wydajnoĞü mieĞci siĊ w przedziale 0,1-20 kg/godz. Uzyskanie duĪej wydajnoĞci tych
máynów wymaga zastosowania w nich komór o moĪliwie
duĪych Ğrednicach. Badania eksperymentalne wykazaáy jednak, Īe wzrost Ğrednicy komory powoduje spadek szybkoĞci
procesu mielenia [2]. WyjaĞnienie przyczyny wystĊpowania
negatywnego wpáywu wzrostu Ğrednicy komory na efektywnoĞü procesu mielenia zawarto m.in. w pracach [3] i [4],
w których wykazano, Īe wzrost Ğrednicy komory powoduje
powiĊkszanie siĊ stref obniĪonej aktywnoĞci mielników. Przy
duĪej Ğrednicy komory moĪe wystĊpowaü strefa, w której
proces mielenia praktycznie nie zachodzi. Záagodzenie
negatywnego skutku wystĊpowania tych stref uzyskuje siĊ
przez budowĊ máynów o wiĊkszej iloĞci komór (od 2. do
6.) o Ğrednicy od 0,2 m do 0,5 m [5]. Innym sposobem na
zwiĊkszenie efektywnoĞci procesu mielenia oraz wydajnoĞci
máyna jest zastosowanie dodatkowego elementu w ksztaácie
walca montowanego w komorze máyna wibracyjnego [6].
Wyniki sondaĪowych badaĔ wpáywu elementu walcowego
na parametry procesu mielenia, podane w pracach [7-9],
potwierdziáy celowoĞü jego zastosowania.
Prezentowana praca jest kontynuacją badaĔ nad procesem mielenia w laboratoryjnym máynie wibracyjnym o niskiej
czĊstotliwoĞci drgaĔ z komorą wyposaĪoną w wymienny
element w ksztaácie walca, usytuowany wspóáĞrodkowo
w komorze i sztywno z nią poáączony.

2. Wpáyw Ğrednicy komory na efektywnoĞü
procesu mielenia w rurowym máynie
wibracyjnym
Sposób w jaki wpáywa Ğrednica komory máyna wibracyjnego na efektywnoĞü procesu mielenia byá przedmiotem
wielu prac teoretycznych i eksperymentalnych dotyczących
zarówno máynów laboratoryjnych, jak i przemysáowych.
Model procesowy laboratoryjnego máyna wibracyjnego
o niskiej czĊstotliwoĞci drgaĔ i dziaáaniu okresowym, opracowany na podstawie analizy statystycznej, ma postaü [1]:

Model (1) zwery¿kowano dla szerszego zakresu wymienionych wyĪej parametrów i sprawdzono praktycznie
w metodzie projektowania zastosowanej przy projektowaniu
trzech przemysáowych máynów wibracyjnych [1].
Przedstawiony model potwierdza negatywny wpáyw
wzrostu Ğrednicy komory máyna wibracyjnego na kinetyczną
powierzchnie wáaĞciwą produktu mielenia - krzywa potĊgowa
z wykáadnikiem ujemnym.

3. Cel, metoda badaĔ, stanowisko
laboratoryjnego máyna wibracyjnego
Schemat budowy stanowiska laboratoryjnego máyna wibracyjnego uĪytego w badaniach zamieszczono na Rys. 1.
NapĊd ruchu obrotowego komory, zaznaczony cieĔszą linią,
nie byá wykorzystywany w badaniach. Cel badaĔ obejmowaá
wyznaczenie wpáywu zestawu mielników w komorze o Ğrednicy 210 mm, wyposaĪonej w wymienny element walcowy
o Ğrednicach 48 mm (komora A), 77 mm (komora B) oraz
w komorze bez elementu (komora S), na intensywnoĞü procesu mielenia, którą charakteryzowaáy nastĊpujące kontrolne
wymiary ziaren zmielonego materiaáu: d97, d90 i d50, oraz powierzchnia wáaĞciwa oznaczona metodą dyfraktometryczną
aparatem LAU-15.
Jako materiaá badany wybrano piasek kwarcowy, szklarski klasy 1 o Ğwiadectwie jakoĞci nr 2855/2011 pochodzący
z Osiecznicy. GĊstoĞü piasku wynosiáa 2,66 ± 0,02 kg/dm3,
gĊstoĞü nasypowa 1,50 ± 0,02 kg/dm3, a kinetyczna powierzchnia wáaĞciwa 31,6 ± 0,5 m2/kg - oznaczona aparatem
PT-1. [1, 10]. Uziarnienie nadawy, piasku przed mieleniem,
zgodnie ze Ğwiadectwem jakoĞci podano w Tabeli 1.
Proces mielenia przeprowadzano na sucho w szczelnie
zamkniĊtych komorach. Charakterystyka techniczna stanowiska laboratoryjnego máyna wibracyjnego w odniesieniu do
zakresów regulacji byáa nastĊpująca: czĊstotliwoĞü drgaĔ

Sw = So + A 2 f 2 b −0,26 Dk-0,40 t 0,75
( −0,0040 + 0,013b − 0,0083b 2 ) K s K w ,

(1)

gdzie:
Sw – kinetyczna powierzchnia wáaĞciwa produktu mielenia
[m2/kg],
S0 – kinetyczna powierzchnia wáaĞciwa piasku przed mieleniem – 31,6 m2/kg,
f – czĊstotliwoĞü drgaĔ – (10-16) Hz,
A – amplituda drgaĔ – (2,5-14,0) mm,
b – stopieĔ napeánienia – (0,65-0,85) [-],
Dk – Ğrednica komory – 0,123 m, 0,210 m i 0,310 m,
T – czas mielenia – (2,5-20) min,
Ks – wspóáczynnik podatnoĞci mielonego materiaáu na mielenie wibracyjne,
Kw – wspóáczynnik uwzglĊdniający warunki procesu mielenia.
W nawiasach podano zakresy wartoĞci parametrów, dla
których opracowano model zgodny z równaniem (1).

Rys. 1. Stanowisko badawcze laboratoryjnego máyna wibracyjnego
[9]: 1 – komora, 2 – pokrywa komory, 3 – element walcowy, 4 – áadunek, 5 – tarcza, 6 – waá mimoĞrodowy, 7 – przekáadnia pasowa,
8 – element sprĊĪysty, 9 – obciąĪnik, 10 – tarcza ustalająca, 11 – moduá napĊdu, 12 – silnik wibratora, 13 – ukáad zasilania i sterowania,
14 – czujnik czĊstotliwoĞci drgaĔ, 15 – silnik komory, Wr – watomierz.
Fig. 1. Test stand of the laboratory vibratory mill [9]: 1 – chamber,
2 – chamber cover, 3 - cylindrical part, 4 – charge, 5 – disk, 6 – eccentric shaft, 7 – belt transmission, 8 – elastic element, 9 – weight,
10 – settling disk, 11 – drive module, 12 – vibrator motor, 13 – power
and control system, 14 – vibration frequency sensor, 15 – chamber
rotation motor, Wr – wattmeter.
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Tabela1. Uziarnienie piasku kwarcowego przed mieleniem.
Table 1. Graining of quartz sand before the grinding process.

4. Program, realizacja i wyniki badaĔ

Klasa [mm]

+0,50

0,50-0,10

-0,1

Udziaá [%]

1,2

97,65

1,15

Tabela 2. Parametry i symbole komór uĪytych w eksperymencie.
Table 2. Parameters and symbols of chambers used in the experiment.
Rodzaj i symbol komory

A

B

S

ĝrednica elementu [mm]

48

77

-

ObjĊtoĞü komory [dm ]

2,09

1,91

2,20

Udziaá objĊtoĞci roboczej komory [%]

95

87

100

3

komory – 8-25 Hz, amplituda drgaĔ komory – 2,5-14 mm,
prĊdkoĞü obrotowa komory – 0-500 obr./min, przyspieszenie ruchu drgającego komory – 30-300 m/s2, moc napĊdu
wibratora – 3,5 kW. Stanowisko dawaáo moĪliwoĞü pomiaru
czĊstotliwoĞci drgaĔ, mocy i rejestracji ¿lmowej ruchu áadunku. ĝrednice walcowych elementów i objĊtoĞü komór
podano w Tabeli 2.

Jako staáe parametry procesu mielenia i máyna wibracyjnego przyjĊto czĊstotliwoĞü drgaĔ wynoszącą 12 Hz i stopieĔ
napeánienia komory 0,80 (najkorzystniejszy dla komory
klasycznej S), obliczany dla rzeczywistej objĊtoĞci komory.
Proces mielenia przeprowadzano w komorze A, B oraz
w komorze klasycznej S. Gáównym parametrem zmiennym
byá zestaw mielników. Dla komory S oraz komory A wziĊto
cztery zestawy mielników stanowiących jednakowe kulki
stalowe o Ğrednicy: 10,0 mm, 12,0 mm, 13,5 mm i 15,0 mm.
Drugim parametrem zmiennym byá czas mielenia: 2,5 min,
5 min, 10 min oraz 20 min. Dla komory oznaczonej symbolem
B przyjĊto trzy zestawy mielników: 12,0 mm, 13,5 mm oraz
15,0 mm oraz przyjĊto dwa czasy mielenia: 10 min i 20 min.
Program i wyniki badaĔ zostaáy przedstawione w Tab. 3-6.
Krzywe uziarnienia wybranych próbek zmielonego piasku
kwarcowego przedstawiono na Rys. 2-5.
AnalizĊ báĊdów statystycznych przeprowadzono metodą
testu t-Studenta w przypadku dwóch prób mielenia. Dla kaĪdej próby wykonano piĊü oznaczeĔ uziarnienia i powierzchni

Tabela 3. Wypáyw rodzaju mielników i czasu mielenia na wymiar ziarna d50.
Table 3. Impact of the type of grinding media and grinding time on d50 grain size.
Komora klasyczna S
Rodzaj
mielników
Ø [mm]

Komora A

Komora B

Czas mielenia [min]
2,5

5

10

20

2,5

5

10

106,69

64,45

36,29

15,80

106,61

75,25

20

10

20

37,82

13,11

-

-

Uziarnienie produktu mielenia d50 [m]
10
12

101,61

67,73

34,91

16,22

102,91

76,66

35,64

11,17

32,20

10,31

13,5

103,56

74,25

38,24

13,97

97,9

68,01

32,20

9,69

27,63

9,01

15

101,67

56,73

31,58

9,29

84,93

53,93

17,95

6,7

27,03

8,24

Tabela 4. Wypáyw rodzaju mielników i czasu mielenia na wymiar ziarna d90.
Table 4. Impact of the type of grinding media and grinding time on d90 grain size.
Komora klasyczna S

Komora A

Komora B

Czas mielenia [min]

Rodzaj mielników
Ø [mm]

2,5

5

10

20

10

171,63

129,77

83,01

53,30

2,5

5

10

20

10

20

50,69

-

-

Uziarnienie produktu mielenia d90 [m]
172,05

141,38

86,86

12

170,38

135,76

83,67

54,40

169,85

144,80

85,83

48,75

83,12

47,60

13,5

169,39

141,94

95,09

54,03

167,12

135,91

84,52

48,59

77,44

45,67

15

171,09

137,45

83,62

45,84

162,37

134,47

65,44

39,81

79,44

44,87

Tabela 5. Wypáyw rodzaju mielników i czasu mielenia na wymiar ziarna d97.
Table 5. Impact of the type of grinding media and grinding time on d97 grain size.
Komora klasyczna S
Rodzaj mielników
Ø [mm]

Komora A

Komora B

Czas mielenia [min]
2,5

5

10

20

2,5

5

10

20

10

20

Uziarnienie produktu mielenia d97 [m ]
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10

191,48

170,33

109,58

67,49

191,62

182,44

115,21

64,01

-

-

12

191,11

176,93

109,56

68,90

190,95

183,11

111,45

62,80

115,93

60,83

13,5

190,82

181,24

117,29

69,24

190,01

177,14

110,15

63,33

109,47

57,36

15

191,33

179,19

119,47

56,45

188,71

177,38

87,04

51,68

112,79

56,29
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Tabela 6. Wypáyw rodzaju mielników i czasu mielenia na powierzchniĊ wáaĞciwą zmielonego materiaáu.
Table 6. Impact of the type of grinding media and grinding time on speci¿c surface area.
Komora klasyczna S
Rodzaj mielników
Ø [mm]

Komora A

Komora B

Czas mielenia [min]
2,5

5

10

20

2,5

5

10

20

10

20

Powierzchnia kinetyczna [m2/kg]
10

42,79

127,17

417,12

695,66

45,07

95,38

386,35

754,50

-

-

12

48,80

119,35

433,16

674,35

45,82

108,52

411,77

824,98

492,12

884,36

13,5

46,71

112,10

399,95

705,30

53,18

126,73

448,05

883,35

558,81

968,42

15

63,23

166,33

573,78

989,39

107,63

202,37

713,05

1183,67

584,56

1024,45

Rys. 2. Uziarnienie produktu mielenia: komora S, mielniki Ø 15 mm,
t = 20 min.
Fig. 2. Graining of product ground in the S chamber using Ø 15 mm
grinding media and t = 20 min.

Rys. 4. Uziarnienie produktu mielenia: komora B, mielniki Ø 15 mm,
t = 20 min.
Fig. 4. Graining of product ground in the B chamber B using Ø 15 mm
grinding media and t = 20 min.

Rys. 3. Uziarnienie produktu mielenia: komora A, mielniki Ø 15 mm,
t = 20 min.
Fig. 3. Graining of product ground in the A chamber using Ø 15 mm
grinding media and t = 20 min.

Rys. 5. Uziarnienie produktu mielenia: komora S, mielniki Ø 15 mm,
t = 10 min.
Fig. 5. Graining of product ground in the S chamber using Ø 15 mm
grinding media and t = 10 min.

wáaĞciwej. ĝredni báąd przy poziomie ufnoĞci 0,95 wynosiá:
4,3% dla ziarna d50, 1,4% dla ziarna d90 i 1% dla ziarna d97,
natomiast dla powierzchni wáaĞciwej - 2,8%.

rametry uziarnienia zmielonego materiaáu. PrzyjĊty stopieĔ
napeánienia (0,80) byá najkorzystniejszy dla komory klasycznej - bez zamontowanego dodatkowego elementu [1, 11].
WstĊpne (nie prezentowane) wyniki badaĔ wskazują, Īe
najkorzystniejszy stopieĔ napeánienia dla komory wyposaĪonej w dodatkowy element walcowy wynosi 0,70.
Do porównania parametrów uziarnienia zmielonego materiaáu przyjĊto wymiary ziaren d50 i d90. PoniĪej zestawiono
porównanie tych parametrów dla komór zawierających elementy walcowe o Ğrednicach 48 mm lub 77 mm, czyli komór
A i B, z komorą bez tych elementów – S, przy zachowaniu

4.1. Porównanie wyników badaĔ uzyskanych
w komorach z elementami z wynikami
uzyskanymi w komorze klasycznej
Wyniki badaĔ pokazują, Īe zastosowanie elementów
walcowych, których zadaniem byáa intensy¿kacja ruchu
mielników, a tym samym procesu mielenia, poprawia pa-
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tych samych parametrów technologicznych i kinematycznych
procesu mielenia.
1. Wymiar ziarna kontrolnego d50 (Tabela 3):
a) dla zestawu mielników Ø 10 mm, komory A i czasów
mielenia 2,5-10 min. wymiar ten miaá zbliĪoną wartoĞü
do wymiaru otrzymanego w komorze S, natomiast przy
czasie mielenia 20 min byá mniejszy o 17%;
b) dla zestawu mielników Ø 12 mm w przypadku komory A
i czasów mielenia 2,5-10 min. wymiar ten miaá zbliĪoną
wartoĞü do wymiaru otrzymanego w komorze S, natomiast przy czasie mielenia 20 min byá mniejszy o 31%,
dla komory B przy czasie mielenia 10 min uzyskano wynik
mniejszy o 28%, natomiast dla czasu mielenia 20 min,
wynik okazaá siĊ mniejszy o 36%;
c) dla zestawu mielników Ø 13,5 mm w przypadku komory A
i kaĪdego czasu mielenia wymiar ten byá mniejszy w kolejnoĞci czasowej odpowiednio o 5%, 8%, 16% i 31%, dla
komory B przy czasie mielenia 10 min uzyskano wynik
mniejszy o 28%, natomiast dla czasu mielenia 20 min
wynik byá mniejszy o 36%;
d) dla zestawu mielników Ø 15 mm w przypadku komory A
i kaĪdego czasu mielenia wymiar ten byá mniejszy w kolejnoĞci czasowej odpowiednio o 16%, 5%, 43% i 28%,
dla komory B przy czasie mielenia 10 min uzyskano wynik
mniejszy o 14%, natomiast dla czasu mielenia 20 min
wynik byá mniejszy o 11%.
2. Wymiar ziarna kontrolnego d90 (Tabela 4):
a) dla zestawu mielników Ø 10 mm w przypadku komory A
i czasów mielenia 2,5-10 min. wymiar ten miaá zbliĪoną
wartoĞü do wymiaru otrzymanego w komorze S, natomiast przy czasie mielenia 20 min byá mniejszy o 5%;
b) dla zestawu mielników Ø 12 mm w przypadku komory A
i czasów mielenia 2,5-10 min. wymiar ten miaá zbliĪoną
wartoĞü do wymiaru otrzymanego w komorze S, natomiast dla czasu mielenia 20 min uzyskano wynik mniejszy
o 10%, dla komory B przy czasie mielenia 10 min wymiar
ten byá zbliĪony do wymiaru otrzymanego w komorze S,
natomiast dla czasu mielenia 20 min, uzyskano wynik
mniejszy o 13%;
c) dla zestawu mielników Ø 13,5 mm w przypadku komory A
i kaĪdego czasu mielenia wymiar ten byá mniejszy w kolejnoĞci czasowej odpowiednio o 1%, 4%, 11% i 10%,
dla komory B przy czasie mielenia 10 min wymiar ten byá
mniejszy o 19%, natomiast dla czasu mielenia 20 min byá
mniejszy o 15%;
d) dla zestawu mielników Ø 15 mm w przypadku komory A
i kaĪdego czasu mielenia wymiar ten byá mniejszy w kolejnoĞci czasowej odpowiednio o 5%, 2%, 22% i 13%,
dla komory B przy czasie mielenia 10 min wymiar byá
mniejszy o 5%, natomiast dla czasu mielenia 20 min
wymiar ten byá porównywalny – mniejszy o 2%.

5. Wnioski
Z przedstawionych badaĔ wynika, Īe zastosowanie
dodatkowych elementów walcowych we wnĊtrzu komory
powinno zdecydowanie polepszyü rezultaty technologiczne
máyna, w szczególnoĞci poprawĊ parametrów uziarnienia,
a przy tym samym uziarnieniu produktu mielenia zwiĊkszyü
wydajnoĞü máyna.
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W przypadku przyjĊtych parametrów procesu mielenia
oraz parametrów pracy máyna, najkorzystniejszym zestawem
mielników dla komory wyposaĪonej w element walcowy
o Ğrednicy 48 mm byáy kulki o Ğrednicy 15,0 mm. Przy tym
elemencie przy czasie mielenia 10 minut uzyskano wymiary
kontrolne ziaren d50 mniejsze o 43%, d90 o 22% i d97 o 27%,
a przy czasie mielenia 20 minut d50 mniejsze o 28%, d90
o 13% i d97 o 8% w porównaniu do odpowiednich wymiarów
uzyskanych w przypadku komory bez elementu.
Analogicznie dla komory wyposaĪonej w element walcowy o Ğrednicy 77 mm najlepsze byáy kulki o Ğrednicy 13,5 mm.
Przy tym elemencie przy czasie mielenia 10 minut uzyskano
wymiary kontrolne ziaren d50 mniejsze o 28%, d90 o 19% i d97
o 7%, a przy czasie mielenia 20 minut d50 mniejsze o 36%, d90
o 15% i d97 o 17% w porównaniu do odpowiednich wymiarów
uzyskanych w przypadku komory bez elementu.
Jak wykazaáy wyniki badaĔ Ğrednica kulek ma istotny
wpáyw na parametry uziarnienia i ten czynnik wymaga szerszego potraktowania.
Jako kierunki dalszych badaĔ zastosowania elementów walcowych w komorze máyna wibracyjnego przyjĊto
wyznaczenie wpáywu na intensywnoĞü procesu mielenia
nastĊpujących czynników:
– parametry kinematyczne máyna: czĊstotliwoĞü i amplituda
drgaĔ,
– stopieĔ napeánienia komory i rodzaj mielników,
– wymiary elementów walcowych,
– warunki procesu mielenia (np. na mokro),
– rodzaj mielonego materiaáu i skáad ziarnowy nadawy.
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