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Streszczenie
Máyny mieszadáowe zwane teĪ atrytorami są to máyny, w których swobodne mielniki otrzymują energiĊ od obracającego siĊ wirnika
umieszczonego w nieruchomej komorze. Cechują siĊ niĪszą szkodliwoĞcią oddziaáywania na otoczenie w porównaniu z innymi máynami.
Máyny te mają zróĪnicowaną budowĊ i szerokie moĪliwoĞci technologiczne. Proces mielenia zachodzi w nich w powietrzu lub cieczy, z klasy¿kacją ziarnową lub bez niej. Máyny przemysáowe mają pojemnoĞci komory od 5 dm3 do 10 m3, laboratoryjne od 0,5 dm3 do 5 dm3. Máyny te
stosowane są we wszystkich rodzajach procesu mielenia, obejmujących mielenie drobne i bardzo drobne, równieĪ koloidalne i wytwarzanie
nanoproszków. WydajnoĞü máynów mieszadáowych wynosi od 0,1 Mg/godz do 150 Mg/godz przy uziarnieniu produktu mielenia poniĪej
7-10 m. W pracy podano opis budowy, dziaáania oraz klasy¿kacje máynów mieszadáowych. Zamieszczono przegląd rozwiązaĔ nowych
konstrukcji máynów, budowy wirników oraz ukáadów mielenia, w których máyny te są uĪytkowane. Podano równieĪ przykáady zastosowaĔ
w przemyĞle ceramicznym.
Sáowa kluczowe: mielenie drobne, máyn mieszadáowy, atrytor, mielenie bardzo drobne

APPLICATION OF STIRRED BALL MILLS IN VERY FINE MILLING PROCESSES
Stirred ball mills, also called attritors, are the mills, in that the free energy of milling medium is replaced by a rotating impeller mounted
in a stationary chamber. Their harmfulness on the environment has lower impact in comparison to other mills. These mills are of different
construction, and have extensive technological capabilities. The milling process takes place in air or liquid, with or with no granular classi¿cation. The industrial mills are composed of the chamber having the volume ranging from 5 dm3 to 10 m3. Laboratory mills are equipped
with the chambers of 0,5-5 dm3 volume. They are used in ¿ne, very ¿ne and colloidal milling processes, and for the production of nanopowders. The stirred ball mills have capacity from 0,1 Mg/h to 150 Mg/h when milling product particles below 7-10 m are produced. The
paper describes the construction, operation and classi¿cation of the stirred ball mills. It provides also an overview of new construction
solutions of the mills, rotors and grinding systems in that these mills are used. It also gives examples of applications of the stirred ball mills
in the ceramic industry.
Keywords: Fine milling, Stirred ball mill, Attritor mill, Very ¿ne milling

1. Wprowadzenie
Máyn mieszadáowy zwany jest atrytorem, máynem kulkowym, kuleczkowym, pereákowym, mieszadáowo-kulkowym,
czy máynem ciĞnieniowo-kulkowym [1-3].
Zasadnicze rozwiązanie techniczne tego máyna opracowaá Andrew Szegvari w 1920 roku. DwadzieĞcia lat póĨniej
udoskonaliá on proces technologiczny i konstrukcjĊ máyna
mieszadáowego, która dziĊki temu znalazáa zastosowanie
w praktyce. Máyn ten moĪe byü uĪytkowany w kilku wariantach technologicznych: jako máyn o dziaáaniu okresowym,
dziaáaniu ciągáym w cyklu otwartym zwykáym, z cyrkulacją
mlewa, czy w cyklu zamkniĊtym z klasy¿katorem ziarnowym. NajczĊĞciej stosowany jest przy mieleniu na mokro,

ale znanych jest szereg konstrukcji do mielenia na sucho.
Elementami roboczymi są swobodne mielniki wprawiane
w ruch obracającym siĊ mieszadáem.
Máyn ten wystĊpuje w dwóch podstawowych wersjach
uwarunkowanych poáoĪeniem osi geometrycznej mieszadáa (poziomej i pionowej), z kilkudziesiĊcioma rodzajami
rozwiązaĔ komory i wirnika oraz ukáadów mielących [4-7].
Máyny mieszadáowe produkowane są przez szereg ¿rm [812]. Zbiorcze opracowanie dotyczące tych máynów podano
w pracach [7, 13, 14].
Máyny mieszadáowe stosuje siĊ do bardzo drobnego - koloidalnego oraz w skali nano - mielenia materiaáów miĊkkich
(2-4 w skali Mohsa), Ğrednio-twardych (5-6 w skali Mohsa)
oraz twardych i bardzo twardych (7-9,5 w skali Mohsa).
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a)

b)

Rys. 1. Schemat budowy i dziaáania máynów mieszadáowych: a) o pionowym usytuowaniu komory i wirnika, b) o poziomym usytuowaniu komory i wirnika; 1 – komora, 2 – páaszcz wodny, 3 – mielniki z mielonym materiaáem i cieczą, 4 – wirnik, 5 – trzpienie, 6 – tarcze,
7 – uszczelnienie waáu.
Fig. 1. Schematic of the structure of stirred ball mills: a) with vertical location of chamber and rotor, b) with horizontal location of chamber
and rotor; 1 – chamber, 2 – water jacket, 3 – grinding medium with ground material and liquid, 4 – rotor, 5 – pins, 6 – discs, 7 – shaft seal.

Uziarnienie nadawy uwarunkowane jest przeznaczeniem
máyna i wynosi od poniĪej 10 mm - przy mieleniu drobnym,
poniĪej 0,3 mm - przy mieleniu bardzo drobnym i koloidalnym oraz poniĪej 30 ȝm - przy mieleniu w skali nano, którego celem jest uzyskanie proszku zawierającego powyĪej
90% ziaren o rozmiarze poniĪej 100 nm. Máyny te znalazáy
zastosowanie w przemysáach: ceramicznym, chemicznym,
elektronicznym, farmaceutycznym, biotechnologiach, górniczym i metalurgicznym.
NajwiĊksze máyny do mielenia wĊgla i rud zastosowano
w ostatnim dziesiĊcioleciu w przemyĞle górniczym [6]. Jako
mielniki stosuje siĊ kulki o Ğrednicy od 0,5 mm do 10 mm.

2. Ogólna budowa máynów mieszadáowych
Máyn mieszadáowy zbudowany jest z komory wyposaĪonej w páaszcz cháodzący. W komorze umieszczony jest
obrotowy wirnik, mielniki i mielony materiaá, a mielenie
moĪe byü prowadzone na mokro w cieczy lub na sucho
w Ğrodowisku powietrza oraz gazów obojĊtnych. Przykáady
dwóch podstawowych rozwiązaĔ konstrukcyjnych máynów
mieszadáowych zamieszczono na Rys. 1. Są to: máyn z pionowym usytuowaniem osi geometrycznych komory i wirnika
z wirnikiem trzpieniowym (Rys. 1a) oraz máyn z poziomym
usytuowaniem osi geometrycznych komory i wirnika z wirnikiem tarczowym, z tarczami posiadającymi otwory (Rys. 1b).
Komora, w której zachodzi proces mielenia moĪe byü
integralną czĊĞcią konstrukcji máyna lub umieszczana w niej
jako zespóá staáy, co praktykowane jest w najwiĊkszych máynach oraz w máynach z komorą poziomą. W Ğredniej wielkoĞci máynach moĪe byü umieszczona na dwóch trzpieniach,
usytuowanych po obu stronach pobocznicy zewnĊtrznej
komory, tworzących oĞ obrotu komory i umoĪliwiających, po
rozáączeniu napĊdu, zmianĊ poáoĪenia komory z poáoĪenia
w pionie do poáoĪenia w poziomie, co uáatwia rozáadunek
mielników i przegląd komory. W maáych máynach komora
moĪe byü umieszczona na páycie z czterema rolkami, które
po rozáączeniu napĊdu umoĪliwiają wysuniĊcie (wyjechanie)
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komory z máyna wraz z caáym áadunkiem. W máynach laboratoryjnych i máynach o pojemnoĞci komory do 5 dm3 komora
z áadunkiem i wirnikiem moĪe byü wyjmowana z máyna bez
páaszcza wodnego lub razem z nim.
Komory máynów mieszadáowych, ze wzglĊdu na powstawanie podczas mielenia duĪych iloĞci ciepáa, wyposaĪone
są zawsze w ukáad cháodzenia - páaszcz wodny z kontrolą
temperatury. W niektórych máynach cháodzony jest równieĪ
wirnik, którego waá wykonany jest z rury.
Gáówny podziaá, ze wzglĊdu na rozwiązania konstrukcyjne, rozróĪnia máyny poziome i pionowe, co wiąĪe siĊ
z poáoĪeniem osi geometrycznej komory i wirnika. Podziaá
drugi, ze wzglĊdu na Ğrodowisko mielenia, wyróĪnia máyny do
mielenia na mokro i na sucho. Ze wzglĊdu na zastosowanie,
rozróĪniamy máyny przemysáowe (najczĊĞciej o dziaáaniu
ciągáym) i laboratoryjne (zwykle okresowe).
Podziaá czwarty dotyczy prĊdkoĞci obwodowej zewnĊtrznych elementów wirnika i dzieli máyny mieszadáowe na [11]:
– wolnobieĪne (o prĊdkoĞci obwodowej wirnika 0,53,0 m/s),
– ĞredniobieĪne (o prĊdkoĞci obwodowej wirnika 3-8 m/s),
– szybkobieĪne (o prĊdkoĞci obwodowej wirnika 8-12 m/s),
– wysokiej energii (o prĊdkoĞci do 21-23 m/s).
Wirniki mają kilkadziesiąt rozwiązaĔ, a najczĊĞciej stosowane są nastĊpujące wirniki:
– trzpieniowe,
– tarczowe zwykáe z tarczami umieszczonymi na wale
wspóáosiowo, które mogą byü peáne lub z otworami,
– tarczowe zwykáe z tarczami umieszczonymi na wale
mimoĞrodowo, które mogą byü peáne lub z otworami,
– tarczowe z tarczami ksztaátowymi, peánymi, z otworami,
wyciĊciami lub nadlewami,
– Ğlimakowe z powierzchnią Ğlimakową ciągáą lub z przerwami, pojedynczą lub podwójną,
– ksztaátowe, na przykáad walcowo-stoĪkowe,
– w ksztaácie torusa o przekroju trójkąta (Coball-Mill),
– kielichowe,
– turbinowe.

a)

b)

c)

Rys. 2. Schematy budowy máynów mieszadáowych: a) z wirnikiem trzpieniowym z nieruchomymi trzpieniami w zbiorniku, b) z dwoma
wirnikami trzpieniowymi, c) z wirnikiem tarczowym z tarczami peánymi; 1 – komora, 2 – wirnik, 3 – mielniki z materiaáem mielonym,
4 – trzpienie, 5 – trzpienie nieruchome, 6 – tarcze.
Fig. 2. Schematics of attrition mills: a) with a pin rotor and ¿xed pins in the tank, b) with two pin rotors, c) with a disc rotor and solid discs;
1 – chamber, 2 – rotor, 3 – milling medium with ground material, 4 – pins, 5 – stationary pins, 6 – discs.

Ksztaát komory dostosowany jest do rozwiązaĔ wirnika.
Stąd wyróĪniü moĪna komory walcowe gáadkie lub z trzpieniami, walcowo-stoĪkowe, toroidalne i ksztaátowe.
Kolejny podziaá dotyczy napĊdu máyna. Ze wzglĊdu na
duĪy moment rozruchowy wymagany jest napĊd, który speániáby te wymagania. Stąd do napĊdu tych máynów stosuje
siĊ specjalne silniki elektryczne o powiĊkszonym momencie
rozruchowym, a do napĊdu najwiĊkszych jednostek stosuje
siĊ silniki hydrauliczne.
ZróĪnicowanie wystĊpuje równieĪ w budowie ukáadów
mielących tych máynów. Najprostszym ukáadem jest ukáad
z máynem o dziaáaniu okresowym, który po wypeánieniu
mielnikami, mielonym materiaáem i cieczą pracuje okresowo
aĪ do uzyskania odpowiedniego uziarnienia mielonego materiaáu. W wiĊkszych máynach wystĊpują dwa warianty rozáadunku. Przy komorze wychylnej komora jest przechylana z
pozycji pionowej do poziomej, w której zawiesina zmielonego
materiaáu wypáywa do zbiornika. Przy nieruchomej komorze,
po otwarciu zaworu spustowego odprowadza siĊ zawiesinĊ

grawitacyjnie lub za pomocą pompy do zbiornika, a mielniki
i wirnik pozostają w komorze.
Przy mieleniu w sposób ciągáy stosuje siĊ cztery rozwiązania konstrukcyjne ukáadu. Wariant pierwszy, jako typowy
ukáad otwarty, do którego dozowane są materiaá (jeden lub
kilka) oraz ciecz. Po „przejĞciu” przez máyn, czyli zmieleniu,
wsad odprowadzany jest w postaci zawiesiny do zbiornika
gotowego produktu mielenia. Wariant drugi, bez klasy¿katora
ziarnowego z cyrkulacją zawiesiny, czĊsto w odmianie z dodatkowym zbiornikiem, którego pojemnoĞü moĪe byü do 10
razy wiĊksza od pojemnoĞci komory máyna mieszadáowego.
W tym zbiorniku zachodzi dodatkowe mieszanie i cháodzenie
mielonego materiaáu. Wariant trzeci to máyn z wbudowanym
separatorem, pracujący jako máyn separujący. Wariant
czwarty, pracujący jako klasyczny ukáad zamkniĊty, czyli
z klasy¿kacją ziarnową. Oprócz tych podstawowych czterech wariantów wystĊpują jeszcze inne odmiany ukáadów
mielących.

a)
b)
c)
Rys. 3. Schematy budowy máynów: a) z wirnikiem walcowo-stoĪkowym, b) z wirnikiem z wąskoszczelinowym, c) z wirnikiem kielichowym;
1 – komora, 2 – wirnik, 3 – mielniki z mielonym materiaáem i cieczą.
Fig. 3. Schematics of mill structures : a) with a roller-cone rotor, b) with a tight-gap rotor, c) with a goblet rotor; 1 – chamber, 2 – rotor,
3 – milling medium with ground material and liquid.
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a)

b)

c)

Rys. 4. Schematy budowy máynów: a) z wirnikiem Ğlimakowym, b – z wirnikiem Ğlimakowym podwójnym, c - z wirnikiem turbinowym,
1 – komora, 2 – wirnik, 3 – mielniki z mielonym materiaáem i cieczą
Fig. 4. Schematics of mill structures: a) with a screw rotor, b) with a double screw rotor, c) with a turbine rotor; 1 – chamber, 2 – rotor,
3 – milling medium with ground material and liquid.

3. Rozwiązania konstrukcyjne máynów
mieszadáowych

NaprĊĪenia jednostkowe, które powodują proces mielenia w máynie mieszadáowym, oblicza siĊ z wyraĪenia [5]:

Obecnie stosowanych i produkowanych jest kilkadziesiąt
typowych rozwiązaĔ konstrukcyjnych máynów mieszadáowych. Na Rys. 2-4 przedstawiono dziewiĊü rozwiązaĔ
konstrukcyjnych máynów mieszadáowych. Máyn z wirnikiem
trzpieniowym, który ma dodatkowe nieruchome trzpienie
przymocowane do zbiornika przedstawiono na Rys. 2a; máyn
z dwoma wirnikami trzpieniowymi stosowanymi przez ¿rmĊ
Eirich, budowany równieĪ z jednym wirnikiem usytuowanym
niewspóáosiowo z komorą - na Rys. 2b oraz máyn z wirnikiem
tarczowym z tarczami peánymi (jeden z najbardziej popularnych) – na Rys. 2c.
Máyn z wirnikiem walcowo-stoĪkowym przedstawia
Rys. 3a, z wirnikiem wąskoszczelinowym pionowym – Rys. 3b,
a Rys. 3c przedstawia máyn z mieszadáem kielichowym.
Rys. 4a przedstawia máyn z wirnikiem Ğlimakowym, Rys. 4b –
z wirnikiem Ğlimakowym podwójnym tzw. Tower Mill i napĊdem
hydraulicznym, a Rys. 4c - z wirnikiem turbinowym.
Zapotrzebowanie mocy Pm przez máyn mieszadáowy
oblicza siĊ z wyraĪeĔ [11]:
Pm = KmD5ns3Ul,
Pm = KV1,67ns3Ul,

(1)
(2)

gdzie: Km – liczba mocy mieszadáa,
D – Ğrednica zewnĊtrzna mieszadáa [m],
ns – prĊdkoĞü obrotowa mieszadáa [obr/s],
3
U – gĊstoĞü mlewa (áadunku) [kg/m ],
l

Kv – moc jednostkowa przypadająca na jednostkĊ objĊtoĞci
komory mielenia.
Znacznie wiĊksza szybkoĞü procesu mielenia w máynie
mieszadáowym okupiona jest znacząco wiĊkszym jednostkowym zapotrzebowaniem na energiĊ, nawet do 10. razy [1].
Wynika to z jednej strony ze sposobu dziaáania máyna,
a z drugiej z koncentracja energii przypadającej na 1 m3
komory. W máynach grawitacyjnych kulowych wskaĨnik ten
wynosi od 15 kW/m3 do 17 kW/m3, w máynach wibracyjnych
od 45 kW/m3 do 70 kW/m3, obrotowo-wibracyjnych strumieniowych od 50 kW/m3 do 62 kW/m3, a w mieszadáowych od
150 kW/m3 do 300 kW/m3.
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SIm = d 3 (Uk - Uz)v2,

(3)

gdzie: SIm – naprĊĪenia jednostkowe przypadające na jednostkĊ objĊtoĞci kulki [Nm],
d – Ğrednica kulki [m],
rk – gĊstoĞü materiaáu kulki [kg/m3],
rz – gĊstoĞü zawiesiny [kg/m3],
Ȟ – prĊdkoĞü kulki [m/s].
Podstawowe parametry máynów mieszadáowych podano
w Tabeli 1.
Tabela 1. Podstawowe parametry techniczne przemysáowych máynów mieszadáowych.
Table 1. Basic technical parameters of industrial stirred ball mills.
Parametr

Jednostka

Zakres

PojemnoĞü komory

dm

5-10 000

WydajnoĞü máyna

Mg/h

PrĊdkoĞü obwodowa wirnika

m/s

3-23

Moc silnika

kW

5-3 000

3

0,1-250

Masa máyna

Mg

0,2-250

Masa ukáadu mielącego

Mg

0,3-400

Ze wzglĊdu na duĪe moĪliwoĞci technologiczne oraz
cichą pracĊ, máyny mieszadáowe stosowane wykorzystuje siĊ
w praktyce laboratoryjnej. Na Rys. 5a przedstawiono máyn laboratoryjny MM-B-1 o pojemnoĞci komory 1 dm3 opracowany
do mielenia biomateriaáów [15], a na Rys. 5b máyn MM-C-2
o pojemnoĞci komory 2 dm3. Máyn ten przystosowany jest
do mielenia materiaáów ceramicznych i metalicznych w atmosferze gazu obojĊtnego.

4. Ukáady mielenia máynów mieszadáowych
Rozwiązania ukáadów mielących máynów mieszadáowych
podano na Rys. 6 i 7.

a)

b)

Rys. 5. Máyn mieszadáowy: a) MM-B-1 [15], b) MM-C-2 [16].
Fig. 5. Stirred ball mills: a) MM-B-1 [15], b) MM-C-2 [16].

a)

b)

Rys. 6. Ukáady mielenia máynów mieszadáowych: a) z cyrkulacją mlewa, b) z cyrkulacją mlewa i zbiornikiem; 1 – máyn, 2 – napĊd, 3 – zbiornik
nadawy, 4 – pompa wody, 5 – pompa mlewa, 6 – zbiornik homogenizacyjny.
Fig. 6. Schematics of milling systems of stirred ball mills: a) with grist circulation, b) with circulation and an extra tank; 1 – mill, 2 – drive
3 – feed tank, 4 – water pump, 5 – grist pump, 6 – homogenization tank.

a)

b)

Rys. 7. Ukáady mielenia máynów mieszadáowych pracujących w cyklu zamkniĊtym: a) mielący na mokro, b) mielący na sucho; 1 – máyn,
2 – napĊd, 3 – zbiornik nadawy, 4 – pompa wody, 5 – pompa mlewa, 6 – zbiornik homogenizacyjny, 7 – klasy¿kator hydrauliczny, 8 – klasy¿kator pneumatyczny.
Fig. 7. Schematics of milling systems of stirred ball mills operating in a closed cycle: a) wet milling, b) dry milling; 1 – mill, 2 – drive, 3 – feed
tank, 4 – water pump, 5 – grist pump, 6 – homogenization tank , 7 – hydraulic classi¿er, 8 – pneumatic classi¿er.
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Ukáady mielenia zamieszczone na Rys. 6 i 7 są najczĊĞciej stosowane. W przemyĞle wystĊpuje jeszcze szereg
odmian tych ukáadów specjalizowanych do konkretnych technologii. Na przykáad do mielenia na mokro stosuje siĊ ukáady
otwarte i ukáady z podwójnym obiegiem (cyrkulacją) mlewa.
Przy mieleniu na sucho máyny mogą pracowaü w ukáadach
otwartych, lub z klasy¿katorami ziarnowymi, którymi mogą
byü przesiewacze wibracyjne (przy mieleniu drobnym) lub
separatory turbinowe (przy mieleniu bardzo drobnym).

5. Podsumowanie
Wzrost zapotrzebowania na proszki, mikroproszki oraz
nanoproszki w technologiach materiaáowych, chemicznych
i farmaceutycznych spowodowaá postĊp w dziedzinie máynów umoĪliwiających wytwarzanie tego rodzaju proszków
obejmujący równieĪ máyny mieszadáowe.
Obserwowany w ostatnich dwudziestu latach postĊp
w rozwoju konstrukcji máynów mieszadáowych stymulowany
byá przez:
– zwiĊkszenie nakáadów na prace badawcze, zwáaszcza
przez przemysá górniczy, ceramiczny, elektroniczny oraz
rozwój nanotechnologii,
– postĊp w inĪynierii materiaáowej – opracowanie nowych
materiaáów konstrukcyjnych (metalicznych, ceramicznych
i polimerowych), a dziĊki temu nowych rozwiązaĔ konstrukcyjnych wirników, komór, separatorów i instalacji,
– rozwój nowych technologii wytwarzania, w tym wirników
i mielników odpornych na zuĪycie oraz silników elektrycznych i hydraulicznych,
– rozwój technologii wzbogacania rud, wymagających
produktów rozdrabniania o uziarnieniu poniĪej 7 m,
zwáaszcza przy rudach záota, cynku, czy miedzi,
– praktykĊ przeróbki mechanicznej bardzo drobnego
mielenia w górnictwie: wykazano, Īe uziarnienia produktu mielenia 0-7 m, a nawet 0-15 m jest w máynach
grawitacyjnych (kulowych) bardzo trudne do uzyskania,
– mniejsze koszty eksploatacji máyna mieszadáowego
w porównaniu z máynem kulowym, w szczególnoĞci
mniejsze jednostkowe zapotrzebowanie na energiĊ przy
wytwarzaniu produktów mielenia o uziarnieniu 0-7 m,
a nawet 0-15 m.
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