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Katedra Urzdze Technologicznych i Ochrony rodowiska

Wprowadzenie
Jednym z etapów opracowania nowych technologii,
w których stosuje si materiay ziarniste, a w szczególnoci
mikroproszki i nanoproszki, s badania przeprowadzane
zwykle w skali laboratoryjnej. Zdecydowana wikszo
proszków otrzymywana jest metodami mechanicznymi, czyli
przez mielenie. W wielu technologiach nastpuje równie
potrzeba otrzymania proszków dla potrzeb kontroli jakoci
póproduktu lub produktu nalnego.
W metodach mechanicznych realizowanych w skali laboratoryjnej proszki wytwarza si w nastpujcych rodzajach
mynów z mielnikami swobodnymi [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]:
 kulowych, planetarnych, wibracyjnych oraz obrotowo-wibracyjnych – z przekazywaniem energii przez komor:
 obrotowo-magnetycznych – z przekazywaniem energii
przez solenoid,
 mieszadowych – z przekazywaniem energii przez wirnik.
Stosuje si równie inne myny:
 wibracyjne piercieniowe,
 bezmielnikowe: udarowe, motkowe, bijakowe, palcowe
i inne.
Warunkiem otrzymania wyej wymienionych proszków
jest odpowiednio dua energia kinetyczna mielników lub
innych elementów roboczych, na któr producent myna ma
wpyw, oraz wspóczynnik tarcia pomidzy rozdrabnianym
materiaem a mielnikami na który uytkownik myna wpywu
nie ma. Swobodne mielniki maj najczciej ksztat kuli,
rzadko cylpebsów (walców o wysokoci równej rednicy) lub
prtów. Procesowi mielenia towarzyszy wzrost temperatury
wewntrz komory, który ogranicza si odpowiednim system
chodzenia komory, zwykle odpowiednim nadmuchem powietrza.
Najbardziej uniwersalnymi mynami s myny z mielnikami swobodnymi, w których mona otrzymywa proszki
materiaów o twardoci praktycznie w zakresie caej skali
Mohsa. Wród tej grupy wyróni mona grup mynów
obrotowo-wibracyjnych o niskiej szkodliwoci oddziaywania
na otoczenie, nad którymi prace prowadzone s od ponad
20 lat w Katedrze Urzdze Technologicznych i Ochrony
rodowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
W tym czasie opracowano 28 mynów laboratoryjnych oraz 9
przemysowych mynów obrotowo-wibracyjnych, chronionych
picioma patentami [3].
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Najwicej laboratoryjnych mynów obrotowo-wibracyjnych zastosowano w Katedrze Ceramiki Specjalnej AGH.
Uytkuje si tam sze mynów: LAMOW-B-5/2 o pojemnoci
komór 5 i 2 dm3 (od 1986 roku), LAMOW-C-5x2 o pojemnoci komór 10 i 5 dm3 (od 1988 roku), oraz cztery myny
o pojemnoci komór 1 i 0,5 dm3 – LAMOW-D-1/05 (od 1993
roku), LAMOW-P-2x1/05 (od 2005 roku) oraz LMWo-2x1/05
(od 2007 roku). W Politechnice lskiej uytkowane s
trzy myny. Pozostae stanowi wyposaenie laboratoriów:
instytutów PAN, instytutów resortowych oraz zakadów
przemysowych [3].
W mynach obrotowo-wibracyjnych otrzymywano proszki, mikroproszki oraz submikroproszki szeregu materiaów,
takich jak: piasek kwarcowy [3], ruda miedzi [8], wglik krzemu [9], tlenek glinu [10, 11], popioy [12], biomateriay [13,
14, 15], wglik tytanowo-krzemowy [16], korund i krzem [17],
tlenek chromu [18], szka, szkliwa ceramiczne, w tym szkliwo
stosowane w produkcji kineskopów tv i szkliwo do emaliowania proszkowego [19], które w jednym procesie mielono,
mieszano z pigmentem oraz z substancj „otoczkujc”. W
tych mynach mielono take: biotyt, kalcyt, skale, kamie
wapienny, dolomit, marmur, serpentynit, kaolin, odpady przemysowe rud cynku i oowiu, szlamy poekstrakcyjne, masy
ceramiczne, gra t, selen, ferryty, pigmenty, chrom metaliczny,
wglik wolframu, azotek boru, azotek glinu, tlenki: elaza,
cyrkonu, cyny, cynku, oowiu, krzemian cyrkonu, klinkiery
cementowe, tworzywa cyrkonowo-korundowe, ferryty, tonery,
bursztyn, kosmetyki, farmaceutyki oraz materiay organiczne
takie jak: skrobie, czy skorupki jajek. W laboratoryjnym mynie
obrotowo-wibracyjnym przeprowadzono proces mechanicznego stapiania niklu z cyrkonem [20], proces wytwarzania
stopów krystalicznych niklu z cyrkonem oraz samego niklu
[21], a take proces aktywacji fazy zbrojonej [22]. W jednym
przypadku myn obrotowo-wibracyjny zastosowano take
jako bardzo szybk mieszark piciu skadników.
Otrzymane w mynach obrotowo-wibracyjnych proszki
charakteryzoway si bardzo szerokim spektrum wymiarów
ziaren, których caa populacja wynosia odpowiednio dla produktu, poniej: 100 Pm; 30 Pm; 10 Pm, 5 Pm i 1 Pm. W tych
mynach wytwarzano równie nanoproszki o uziarnieniu
poniej 100 nm.
Gówne zalety mynów obrotowo-wibracyjnych to uniwersalno uytkowania, czyli moliwo mielenia w sposób
cigy lub okresowy, „na sucho” lub „na mokro”, a w szczególnoci znacznie mniejsza zawarto górnych niepodanych
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klas ziarnowych, bardziej jednorodny
skad ziarnowy zmielonego materiau,
dua intensywno procesu mieszania
oraz znacznie wiksze moliwoci
sterowania procesem mielenia w celu
uzyskania wymaganych parametrów
uziarnienia proszków.
W porównaniu z klasycznymi mynami wibracyjnymi [1, 2, 3] myny te maj
o poow nisz czstotliwo drga
i przyspieszenie ruchu drgajcego, co
powoduje ich nisk szkodliwo oddziaywania na otoczenie, czyli niewielki
poziom cinienia akustycznego oraz
przenoszenie obcie dynamicznych
na podoe [3, 8, 10] oraz znacznie
wiksze moliwoci technologiczne – przy
szybkoci procesu mielenia.

Rys. 1. Sposoby dziaania mynów z mielnikami swobodnymi: a – myna obrotowowibracyjnego, b – myna wibracyjnego o odcinkowej trajektorii drga, c – myna
grawitacyjnego, A – amplituda drga, f – czstotliwo drga, k. – prdko ktowa
komory

porównywalnej

Dziaanie i budowa mynów obrotowowibracyjnych

Na rys. 2 zamieszczono schemat budowy laboratoryjnych
mynów obrotowo-wibracyjnego o pojemnoci komór: 2 dm3,
1 dm3 i 0,5 dm3. Laboratoryjne myny obrotowo-wibracyjne o
pojemnociach komór: 2 dm3, 5 dm3, 7,5 dm3 miay budow
zblion do budowy przemysowych mynów obrotowo-wibracyjnych o dziaaniu okresowym, których schemat budowy zamieszczono na rys. 3. Myn laboratoryjny odróniay
od myna przemysowego wyjmowane komory do operacji
zaadunku i wyadunku oraz rozwizanie konstrukcyjne
napdu, skadajce si zwykle z jednego silnika, z którego
realizowany by napd ruchu drgajcego – przez przekadni
pasow oraz napd ruchu obrotowego komór przez przekadnie zbat i pasow.
W zalenoci od potrzeb, komory mynów miay wykadzin z tworzywa sztucznego (poliamidu, poliuretanu, PCV,
te onu, polipropylenu), korundu lub wykonywano je ze stali
odpornej na zuycie – w przypadku mynów przemysowych,
a do mielenia tworzyw metalicznych w mynach laboratoryjnych ze stali o podwyszonej odpornoci na korozj. Oprócz
podstawowych pojemnoci komór mynów laboratoryjnych,
wykonywano równie komory o innych pojemnociach,
które mona atwo umieszcza w mynach, których schemat
podano na rys. 2.
Natomiast w mynach przemysowych komora bya integraln czci zespou roboczego, a operacje jej zaadunku

W mynach obrotowo-wibracyjnych i wibracyjnych proces
mielenia zachodzi w komorze o ksztacie walca wypenionej
swobodnymi mielnikami, zwykle kulami, rzadko cylpebsami. Komora wprawiana jest w ruch zoony, skadajcy si
z ruchu drgajcego o kierunku amplitudy drga prostopadym
do osi geometrycznej komory i ruchu obrotowego komory
zachodzcego wokó osi geometrycznej komory. Ruchoma
komora przekazuje energi kinetyczn swobodnym mielnikom, które przez uderzanie i cieranie ziaren materiau na
swoich powierzchniach rozdrabniaj go. Proces rozdrabniania - mielenia zachodzi take na pobocznicy walcowej
komory, a mniej intensywnie na cianach bocznych, które
tworz pokrywy komory w mynie laboratoryjnym lub przegrody sitowe w mynie przemysowym.
Zestaw mielników tworz mielniki o jednakowych wymiarach. Jednak podczas eksploatacji zachodzi samoczynne
zrónicowanie wymiarów mielników – wskutek ich niejednakowego zuycia.
Sposób dziaania myna
obrotowo-wibracyjnego o odcinkowej trajektorii amplitudy
drga zamieszczono na rys.
1 a. Na rysunku tym przedstawiono sposoby dziaania
innych mynów z mielnikami
swobodnymi, czyli myna wibracyjnego o odcinkowej trajektorii amplitudy drga – rys.
1 b oraz myna grawitacyjnego – rys. 1 c, zwanego czsto
kulowym, który jest najczciej stosowanym mynem
w przemysach: górniczym,
ceramicznym (spoiw mineralnych, ceramiki sanitarnej,
Rys. 2. Schemat laboratoryjnego myna obrotowo-wibracyjnego: 1 – komora, 2 – obsada komory, 3 – adunek, 4 – wspornik, 5 – wibrator, 6 – przekadnia zbata, 7 – obci niki, 8 – wahacz,
szlachetnej, technicznej),
9 – przegub, 10 – ukad spr ysty, 11 – przekadnia wibratora, 12 – silnik, 13 – przekadnia komory,
energetyce oraz w inynierii
14 – zderzak, 15 – obudowa d wikoszczelno-izolacyjna, 16 – podstawa z wibroizolatorami,
chemicznej.
17 – wentylator chodzenia
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i rozadunku wykonywano przez
otwór zaadowczo-rozadowczy.
W mynach o dziaaniu cigym
nadawa podawana bya do komory przez drony czop wlotowy,
a odprowadzana z komory przez
drony czop wylotowy.
Podstawowe parametry mynów laboratoryjnych wyznaczano
eksperymentalnie na stanowisku
badawczym laboratoryjnego myna obrotowo-wibracyjnego [3].
W analogiczny sposób postpowano przy opracowywaniu konRys. 3. Schemat budowy przemysowego myna obrotowo-wibracyjnego o dziaaniu okresostrukcji mynów przemysowych.
wym: 1 – komora, 2 – wibrator, 3 – rama komory i zespou roboczego, 4 – adunek (mielniki
W tym przypadku same badania
z mielonym materiaem), 5 – otwór zaadowczo-rozadowczy, 6 – przegub, 7 – silnik napdu
byy niewystarczajce. Dlatego
komory, 8 – silnik napdu wibratora, 9 – przekadnia pasowa wibratora, 10 – przekadnia
pasowa komory, 11 – ukad spr ysty, 12 – podstawa z wibroizolatorami, 13 – obudowa
do projektowania mynów przed wikoszczelno-izolacyjna, 14 – drzwi obsugowe obudowy
mysowych opracowano metod
projektowania tych mynów, której
podstaw s modele procesowe
myna obrotowo-wibracyjnego, modele mechaniczne
myna, metoda wyznaczania podatnoci na mielenie
wibracyjne, metoda wyznaczania warunków procesu
mielenia oraz programy symulacji komputerowej.

Mechanizmy procesu rozdrabniania
w mynach z mielnikami swobodnymi
Schemat fenomenologiczny procesu rozdrabniania w mynie obrotowo-wibracyjnym przedstawiono na rys. 4. Mielniki, które otrzymay energi
kinetyczn od ruchomej komory, zuytkowuj j na
proces rozdrabniania zbioru ziaren, które znalazy
si pomidzy mielnikami oraz pomidzy mielnikami
Rys. 4. Schemat procesów: przekazywania energii i rozdrabniania:
1 – mielniki, 2 – komora, Vm1,2p – pocztkowe prdkoci mielników 1 i 2,
a komor. Procesowi rozdrabniania towarzyszy
Vm1,2k – kocowe prdkoci mielników 1 i 2,
w tym mynie bardzo intensywny proces mieszania
Vkp – pocztkowe prdkoci komory, Vkk – kocowe prdkoci komory
adunku oraz straty energii na wzrost temperatury
adunku oraz na cinienie akustyczne. Liniami kreswymiarów ziaren kontrolnych, np.: dmax, d97, d90, d80, d67,
kowymi przedstawiono kierunki prdkoci mielników
d50 d10,
i komory.

ksztat ziaren,
Na proces rozdrabniania ziaren materiau wpywaj ob
podatno na konsolidacj, prasowanie, spiekanie,
cienia normalne i styczne. Udzia i wartoci tych obcie

i inne.
mona w mynie obrotowo-wibracyjnym zmienia w bardzo
szerokim zakresie przez dobór parametrów: kinematycznych
obu ruchów komory (wibracyjnego i obrotowego), geomeMetody wyznaczania energii mielników
trycznych (rednica i dugo komory) oraz technologicznych
w mynach obrotowo-wibracyjnych
(stopie napenienia komory, zestaw i materia mielników).
Najwikszy wpyw udziau poszczególnych obcie moEnergia kinetyczna mielników jest podstawowym czynna uzyskiwa przez zmian parametrów kinematycznych
nikiem, który determinuje moliwo wystpienia procesu
ruchów komory, czyli czstotliwoci, amplitudy drga oraz
rozdrabnia oraz jego szybko . Drugim czynnikiem jest
jej prdkoci obrotowej oraz stopnia napenienia komory.
sposób przekazywania energii na realizacj procesu mieleZmiana parametrów ruchu drgajcego jest najatwiejszym
nia. Sposób ten decyduje o sprawnoci energetycznej tego
sposobem zmiany energii mielników. Dziki temu uytkowprocesu. Dlatego w literaturze mona znale duo prac
nik myna ma moliwo sterowania procesem mielenia
dotyczcych tej problematyki. Tym zagadnieniem zajmowa
w celu otrzymania proszków o wymaganych parametrach,
si równie autor, który opracowa dwie metody wyznaczania
takich jak:
energii kinetycznej mielników [3]:
 skad ziarnowy,
 metod symulacji komputerowej,
 powierzchnia waciwa,
 metod wizualizacji.
 odpowiednich pozostaoci na sitach kontrolnych lub
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Obie metody zostay zwery kowane eksperymentalnie
na obiekcie rzeczywistym, czyli na stanowisku badawczym
myna laboratoryjnego [3].
Metoda symulacji komputerowej polegaa na opracowaniu modelu matematycznego opisujcego zderzenia
mielników, uwzgldniajcego parametry kinematyczne,
geometryczne i fizyczne komory i mielników, pomidzy
którymi znajduje si rozdrabniany materia oraz modelu rozdrabnianego materiau uwzgldniajcego jego waciwoci
zyczne dla wyznaczenienia energii kinetycznej mielników
posugujc si technik komputerow.
W pracy [23] podano obszerny opis tej metody, zastosowany w niej model materiau oraz inne modele znane
w literaturze. Na rys. 5 zamieszczono przykad chwilowego
pooenia mielników w komorze myna obrotowo-wibracyjnego uzyskany w symulacji komputerowej, a na rys. 6 przykad
wyznaczania energii kinetycznej mielników przy ustalonych
parametrach myna i procesu mielenia.
Górna cz rys. 6 przedstawia chwilowe, sumaryczne
energie kinetyczne kadej kul (ruchu prostoliniowego i obrotowego), a rysunek dolny chwilowe energie cakowite wszystkich kul oddziaywujcych wzajemnie oraz z komor.

Rys. 5. Chwilowe poo enie mielników (kul) w mynie obrotowo-wibracyjnym

Metod wizualizacji obszernie opisano w pracy [24].
Na rys. 7 zamieszczono stanowisko badawcze laboratoryjnego myna obrotowo-wibracyjnego wraz z systemem
rejestracji obrazów chwilowych pooe mielników
w komorze myna.
Sposób wyznaczania
energii kinetycznej ruchu postpowego mielników – kul
zamieszczono na rys. 8,
a niektóre wyniki wyznaczania tej energii podano, cznie z wynikami otrzymanymi
z symulacji komputerowej,
w tab. 1.
Tabela w dolnej czci
rysunku zawiera drogi przebyte przez zaznaczon kul
w cigu 10 ms. Czstotliwo drga komory 10 Hz,
parametry myna takie same
jak w symulacji komputerowej podanej na rys. 6.
rednia energia kinetyczna kulek wyznaczona
z wizualizacji jest mniejsza

Rys. 6. Chwilowe poo enie mielników (kul) w mynie obrotowo-wibracyjnym, czstotliwo drga
12 Hz, amplituda drga 7,5 mm, prdko ktowa 10,5 rad/s, stopie napenienia 0,40, rednica
komory 123 mm, rednica kuli 13,5 mm, materia kuli: korund, materia komory: stal

Stopie
napenienia,
[-]

Liczba
kul,
szt.

Czstotliwo
drga, Hz

Prdko
ktowa,
rad/s

rednia energia
kulek z symulacji,
x10-3 J

0,20

14

12

16,8

14,1

0,40

28

10

10,5

16,4

0,40

28

12

10,5

20,1

0,60

42

10

7,8

26,4

rednia energia
kulek z wizualizacji,
x10-3 J

Rónica energii
symulacja-wizualizacja
x10-3 J

%

11,0

3,1

-22,0

14,2

2,2

-13,4

18,8

1,3

-6,5

20,2

6,2

-23,5

Tab. 1. Porównanie energii kinetycznej kul wyznaczanej metodami symulacji komputerowej i wizualizacji
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od redniej energii wyznaczonej z symulacji komputerowej. Jest to zgodne
z rzeczywistoci, poniewa energia
wyznaczona z wizualizacji zawiera tylko
energi ruchu postpowego, natomiast
energia wyznaczona z symulacji zawiera jeszcze energi ruchu obrotowego
kul.

Podstawowe parametry
i przykady konstrukcji
laboratoryjnych mynów
obrotowo-wibracyjnych
Podstawowe parametry niektórych
laboratoryjnych mynów obrotowo-wibracyjnych opracowanych i zastosoRys. 7. Stanowisko badawcze laboratoryjnego myna obrotowo-wibracyjnego z systewanych w latach 1986÷2007 podano
mem komputerowym rejestracji chwilowych poo e mielników: 1 – komora myna, 2
w tab. 2.
– mielniki korundowe, 3 – kamera, 4 – dioda strobujca, 5 – ukad elektryczny sterowania i zasilania, 6 – komputer archiwizujcy obrazy
Na rys. 10 zamieszczono fotografie trzech laboratoryjnych
mynów obrotowo-wibracyjnych. S to myny LMOWL-2x1, LMOW-L-7,5x2 oraz
LMOW-P-2x1. Najwiksze
moliwoci badawcze ma
wysokoenergetyczny myn
LMOW-L-2x1, opracowany
dla materiaów metalicznych,
w szczególnoci do realizacji
procesów: mechanicznego
stapiania MA (mechanical
alloying), reaktywnego mielenia RM reactive milling)
oraz wysokoenergetycznego
rozdrabniania HEBM (high
energy ball milling). Do realizacji tych procesów myn
wyposaono w specjalne
komory wykonane ze stali
Rys. 8. Metoda wyznaczania dróg kul z sekwencji chwilowych poo e rodka ich ci koci
odpornej na korozj. Pokrywy komór posiadaj zawory
iglicowe i kró ce umoliwiajce prowadzenie wymienionych procesów w atmosferze gazu obojtnego, bez
koniecznoci uywania komory manipulacyjnej. Myn ten
ma niezalene napdy ruchu drgajcego i obrotowego,
wydajny ukad chodzenia oraz ukady programowania
i kontroli czasu procesu jak równie kontroli temperatury
wewntrz obudowy myna. Myn LMOW-M-7,5x2 jest najwikszym mynem laboratoryjnym, który w przemysach
farmaceutycznym lub kosmetycznym moe by mynem
przemysowym. Myn ten wyposaony jest w komory
poliamidowe zamykane zatrzaskiem bez uycia klucza
i opracowany zosta do bardzo drobnego mielenia szkie.
Myn LMOW-P-2x1 jest najnowsz konstrukcj opracowan do otrzymywania mikro- oraz submikroproszków
materiaów o twardoci powyej 8 w skali Mohsa.
W pierwszych próbach mielenia w tym mynie otrzymano
proszek tlenku glinu o uziarnieniu poniej 0,5 Pm.
Rys. 9. Histogram rozkadu liczby zmian energii kulek w dolnej
czci komory myna obrotowo-wibracyjnego: Er – rednia energia kul
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Typ myna

Parametry myna

LAMOW-B-5/2 LAMOW-C-5x2

LAMOW-D-1/0,5

LMOW-L-2x1

LMOW-M-7,5x2

LMOW-P-2x1

Czstotliwo drga, Hz

12

14

14

10÷16

14

10÷16

Pojemno komory, dm3

2i5

5 i 10

1 i 0,5

2i1

7,5

1

3

czna pojemno komór, dm

4÷5

10

2÷1

4÷2

15

2

Moc silnika, kW

0,75

1,5

0,37÷0,55

1,1+0,37

1,5

0,55

Masa myna, kg

180

340

95

200

350

150

Wymiary: dugo x szeroko x
wysoko , mm

920x650x 800

1270x 800x960

750x620 x620

1050x610 x760

1240x970x940

840x540x530

Tab. 2. Podstawowe parametry laboratoryjnych mynów obrotowo-wibracyjnych
Wszystkie laboratoryjne myny wyposaone s
w wibroizolatory i przystosowane do uytkowania
bez fundamentu w zwykym
pomieszczeniu laboratoryjnym. Poziom cinienia akustycznego w odlegoci 1 m
od mynów mieci si w zakresie 74÷78 dB. Najwyszy
poziom 76÷78 dB wystpuje
przy mynie LMOW-L-2x1,
w którym proces mielenia
wykonuje si stalowymi mielRys. 10. Niektóre konstrukcje laboratoryjnych mynów obrotowo-wibracyjnych do otrzymywania
nikami w stalowych komomikro- i submikroproszków materiaów ceramicznych i metalicznych
rach.
W tab. 3. podano podstawowe parametry niektórych przemysowych
mynów obrotowo-wibracyjnych opracowanych w latach 1983÷1996, a na rys. 11
przykady dwóch konstrukcji tych mynów.
Przykady rozwiza konstrukcyjnych
komór laboratoryjnych mynów obrotowowibracyjnych podano na rys. 12.

Rys.11. Niektóre konstrukcje przemysowy mynów obrotowo-wibracyjnych:
a – myn do mielenia tlenku glinu, b – myn do wytwarzania dyspersji wodnej
Typ myna
Parametry myna
Czstotliwo drga, Hz
Pojemno komory, dm

3

Moc silników myna, kW

MOW-B-52/26

MOW-E-125

MOW-H-200

MWok-I-20

12

12

14

15

2 u 26

125

200

20

5,5

7,5

12,6

1,5

Masa myna, Mg

0,50

1,2

2,5

0,31

Uziarnienie produktu mielenia, m

20% p.n.s. 40

d90 = 45,0 d50 = 18,0

d90 = 8,0 d50 = 3,5

d99 = 21 d50 = 2,8

Materia mielony

szkliwo

dolomit

tlenek glinu

dyspersja wodna

rodowisko mielenia

powietrze

powietrze

woda

woda

Wydajno , kg/h

11

250

10

2,5

Sposób pracy

okresowy

cigy

okresowy

okresowy

Wymiary: dugo u szeroko u
wysoko , m

1,35 u 1,3 u 2,0

2,2 u 2,0 u 1,35

2,2 u 2,0 u 1,4

1,2 x 0,82 x 0,93

Tab. 3. Podstawowe parametry przemysowych mynów obrotowo-wibracyjnych
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i wodorotlenku glinu, a na rys. 14
skad ziarnowy skrobii.

Podsumowanie

Rys. 12. Komory laboratoryjnych mynów obrotowo-wibracyjnych

Typ myna

Materia

Twardo
wg Mohsa

Czas/sposób mielenia
rodowisko

Laboratoryjny

Hydroksyapatyt

5,5

0,5h/powietrze

Laboratoryjny

Kwarc

7,0

5h/woda

Laboratoryjny

Ti3SiC2

7

1,5h/powietrze

Laboratoryjny

D Al203

9

4h/woda

Laboratoryjny

Korund

9

7h/woda

Laboratoryjny

Sic

9,5

12h/alkohol etyl.

Laboratoryjny

Siarka

2

15 min/woda

Przemysowy

Dolomit

6,5

cigy/powietrze

Przemysowy

D Al203

9

4h/woda

a)

1. Przedstawione wyniki skadu
ziarnowego zmielonych proszków o bardzo zrónicowanych wasnociach zycznych,
w tym proszków materiaów
bardzo twardych o twardoci
8÷9,5 w skali Mohsa, wskazuj
na szerokie moliwoci technologiczne mynów obrotoWymiary ziaren, m
wo-wibracyjnych.
dmax
d90
d50
2. W laboratoryjnych
45,0
15,0
0,64
i przemysowych
6,0
3,2
1,0
mynach obrotowo12,0
4,9
2,3
wibracyjnych mona
otrzyma proszki ma4,6
2,2
1,4
teriaów o twardoci
28,9
10,17
2,6
powyej 7 w skali
2,1
0,19
0,13
Mohsa o uziarnie63
27
6,8
niu poniej: 60 Pm,
250
88
32
20 Pm, 10 Pm, 5 Pm,
1 Pm, a nawet nano15,0
8,4
2,5
proszek o uziarnieniu
poniej 100 nm.

b)

Rys.13. Obrazy mikroskoowe proszków: a – wodorotlenku glinu (proszek otrzymany przez autora, 2007), b – SiC (proszek otrzymany
przez L. Stobierskiego, 2007)

Przykady efektów procesu mielenia
w mynach obrotowo-wibracyjnych
Wybrane parametry uziarnienia proszków otrzymanych
w laboratoryjnych mynach obrotowo-wibracyjnych podano
w tab. 4, na rys. 13 – obrazy mikroskopowe proszków SiC
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3. Zoony ruch komór mynów obrotowo-wibracyjnych
umoliwia sterowanie procesem mielenia w celu uzyskania proszków o wymaganym skadzie ziarnowym oraz
wysokiej czystoci, a jednoczenie dobrej homogenizacji
proszku, co jest szczególnie wane przy jednoczesnym
mieleniu kilku komponentów.
4. Myny laboratoryjne daj moliwo mielenia w rodowisku cieczy, powietrza, gazu obojtnego, w komorach

METODY PRODUKCJI

o bardzo zrónicowanej pojemnoci od 0,1 do 7,5
dm3.
5. Przedstawione moliwoci wyznaczania energii
kinetycznej mielników umoliwiaj konstrukcj mynów obrotowo-wibracyjnych o bardzo zrónicowanej
(w tym wysokiej) energii kinetycznej mielników.
6. Niska czstotliwo drga oraz niski poziom cinienia akustycznego czyni je bardzo przyjaznymi dla
rodowiska w porównaniu z klasycznymi mynami
wibracyjnymi, a koszty wykonania tych mynów s
o ponad poow nisze od kosztów zakupu importowanych mynów planetarnych. Opracowane myny
odznaczaj si du trwaoci potwierdzon w toku
20-letniej eksploatacji.

Rys. 14. Uziarnienie nanoproszku skrobii mielonej w alkoholu etylowym (otrzymanego przez autora, 2007)
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