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Grupa Messer

1898

Adolf Messer tworzy w Höchst spółkę Frankfurter

Acetylen-Gas-Gesellschaft Messer & Cie. 

wytwarzającą urządzenia do produkcji acetylenu 

oraz opraw oświetleniowych. 
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Grupa Messer

CVC
42 %

Messer 

Group
58 %

Messer Industries
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Grupa Messer

Marki Messergroup:

ASCO Carbon Dioxide jest dostawcą indywidualnych i kompletnych 

rozwiązań CO2.

BIT jest partnerem w zakresie rozwoju, produkcji i serwisu w zakresie 
diagnostycznej technologii medycznej.

Cryogenic Engineering to wspólne przedsięwzięcie Messer Group i 
Hangzhou Hangyang (Chiny), wiodącego producenta zakładów 

produkcyjnych.

Messer Cutting Systems jest globalnym dostawcą urządzeń do cięcia 
autogenicznego, plazmowego i laserowego oraz partnerem dla przemysłu 

obróbki metali.

Messer Group to największa na świecie rodzinna firma specjalizująca się 

w gazach przemysłowych.

Messer Medical Home Care Holding opracowuje produkty i usługi 
umożliwiające opiekę nad pacjentami w ich środowisku domowym.

Spectron Gas Control Systems jest wiodącym specjalistą w zakresie 
systemów zasilania gazem.
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Messer w Polsce

Siedziba spółki

Oddział

Jednostka ASU

Produkcja acetylenu

Napełnialnia

Skład gazów  technicznych

Produkcja CO2

Messer Polska Sp. z o.o.

ul. Maciejkow icka 30
41-503 Chorzów
Tel. +48 32 77 26 000
Fax +48 32 77 26 115

kontakt.pl@messergroup.com
www.messer.pl

Eloros Sp. z o.o.

ul. Maciejkow icka 30
41-503 Chorzów
Tel. +48 32 73 62 064
Fax +48 32 73 62 064

eloros@eloros.pl
www.eloros.pl

MP Production Sp. z o.o.

ul. Maciejkow icka 30
41-503 Chorzów
Tel. +48 664 101 200
Fax +48 32 77 26 115

mpproduction@mpproduction.pl

www.mpproduction.pl

75 składów gazów technicznych

Police

Poznań

Środa Śląska

Warszawa

Kędzierzyn-Koźle

Chorzów

Rybnik

Turek
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Centra Badawczo - Rozwojowe

Gumpoldskirchen, Austria

Procesy 
wysokotemperaturowe

Krefeld, Niemcy

Chemia/środowisko,
Mielenie/recykling na zimno,

Żywność/farmaceutyki,
Spawanie i cięcie

Budapest, Hungary

Spawanie i cięcie

Chengdu, China

Spawanie i cięcie

Nanjing, China

Żywność,
przemysłowe oczyszczanie CO2,

Spawanie i cięcie

Cleveland, Ohio

Wszystkie aplikacje 
technologiczne
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Rozdrabnianie kriogeniczne - definicje

Mielenie kriogeniczne – rodzaj mielenia, który umożliwia rozdrobnienie cząstek poprzez zastosowanie schłodzenia 

mielonego / rozcieranego materiału za pomocą ciekłego azotu lub suchego lodu.

Krioseparacja - połączony proces separacji materiałów oraz mielenia produktu metodą kriogeniczną adekwatną 

dla materiału złożonego (kompozytu).

Polega na rozerwaniu wiązań pomiędzy materiałami  dzięki różnym współczynnikom rozszerzalności składników 

kompozytu



8_XX

Rozdrabnianie kriogeniczne - technologia

Mielenie produktów z użyciem ciekłego CO2

Użycie CO2 w procesie ma na celu kompensację ciepła 
wydzielanego podczas mielenia.

Przykład:
Młyn z aplikacją wtrysku CO2 – wtrysk na podstawie pomiaru 
temperatury
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Rozdrabnianie kriogeniczne - technologia

w ylot gazów

pow rót gazu

śruba dozująca

drzwi

elektrozaw ór

gaz

młyn 

palcow y

PT100

filter

granica dostaw

produkt

rura CO2

ciekły CO2 ze 

zbiornika

do młyna 

w spółpracującego

Niskociśnieniowy zbiornik magazynowy LCO2 (15 do 20 barów), elektrozawór (Lucifer), czujnik temperatury (Pt-100), regulator temperatury, 2 przekaźniki opóźniające 
(0 do 30s) i dysza do wtryskiwania LCO2 do młyna jest potrzebny. Całość musi zostać wywiercona w drzwiach młyna. Dysza, w któ rej strumień LCO2 uderza w środek 
koła wirnika. W pobliżu dyszy znajduje się zawór magnetyczny, który pulsuje strumieniem LCO2 do młyna. Czas impulsu, tj. wstrzyknięcie 3 s, a następnie przerwa 2 

s. Czujnik temperatury należy ustawić na wylocie młyna. Jeśli zadana temperatura zostanie osiągnięta, zawór magnetyczny zamyka s ię, aż znów będzie potrzebne 
zimno. Tylko gdy młyn pracuje, wtrysk LCO2 jest możliwy. Moc elektryczna wzrośnie podczas wtrysku LCO2, co można zauważyć na amperomierzu. Zużycie LCO2 

wyniesie około 60 kg / h na 10 kW mocy młyna.

Mielenie produktów 

niskotopliwych z 
użyciem CO2
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Rozdrabnianie kriogeniczne - technologia

mielony materiał
azot gazowy

dozownik materiału

przenośnik śrubowo-łopatkowy
młyn

wentylator

Układ dozowania 
ciekłego azotu

powrót 
niedomielonego
materiału

s i ta

zmielony 
materiał

fi l tr

zmielony materiał

kriogeniczny zbiornik 
z ciekłym azotem Cryogen – schemat układu kriomielenia z młynem
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Rozdrabnianie kriogeniczne - technologia
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Rozdrabnianie kriogeniczne - technologia
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Rozdrabnianie kriogeniczne - technologia

Porównanie rozkładu wielkości cząstek dla gumy
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Rozdrabnianie kriogeniczne - technologia

Młyn 
palcowy/igłowy/kołkowy/pulweryzator
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Rozdrabnianie kriogeniczne - korzyści

Najważniejsze korzyści technologii kriogenicznych w przemyśle

• wyższa wydajność procesu produkcji

• możliwość uzyskania drobniejszych cząsteczek proszków i pudrów (50 µm do 6 mm)

• redukcja/likwidacja uszkodzeń termicznych produktów podczas procesu mielenia

• likwidacja niebezpieczeństwa pożarowego czy eksplozji pyłu

• redukcja/likwidacja zatykania i zapychania się elementów mielących

• niskie inwestycje kapitałowe

• niezawodna i bezpieczna praca

• odzysk wartościowych surowców
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Rozdrabnianie kriogeniczne - rotomoulding

• odzysk wartościowych surowców 
(zawracanie odpadów produkcyjnych)

• darmowe pozyskanie materiału do 
produkcji z odpadów kompozytowych

• możliwość samodzielnego przygotowania 
przemiałów

• zwiększenie udziału recyklingu w procesie 

produkcyjnym (Zielony Ład)

Rozdrabnianie kriogeniczne - korzyści
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Rozdrabnianie kriogeniczne – oferta
❑ Wsparcie techniczne
❑ Wstępne próby technologiczne

Centrum Badawczo-Rozwojowe 

Messer Group GmbH
❑ Wydajnościowe próby mielenia

linia pilotażowa partnera (Gotic GmbH)

❑ Próby na istniejących urządzeniach Klienta
❑ Adaptacja istniejącej linii do kriotechnologii
❑ Linie „pod klucz”:

• projekt

• budowa linii mielenia
• dobór maszyn i urządzeń towarzyszących

• montaż

❑ Dostawy ciekłego azotu i/lub CO2

❑ Obsługa posprzedażowa



18_XX

Rozdrabnianie kriogeniczne – oferta
Próby mielenia

• Mielenie próbek
• Symulacja kosztów produkcji
• Porównanie wydajności
• Pomiar zużycia ciekłego azotu
• Analiza sitowa
• Dobór wielkości linii
• Wyznaczenie bazowych parametrów technologicznych
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Rozdrabnianie kriogeniczne – oferta

• Schładzacz łopatkowo-

ślimakowy WSK 80

• Schładzacz łopatkowo-

ślimakowy WSK150

• Układ sterowania 

dozowaniem ciekłego 
azotu DN15

• Sterownik 
proporcjonalny i termometr 
rezystancyjny PT100

• Węże izolowane 
próżniowo

Sprzęt do testów produkcyjnych
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Przykłady zastosowań - kriomielenie

zioła i przyprawy (gałka 
muszkatołowa, pieprz, cynamon, 
goździki, kminek…)

parafiny i woski

podeszwy

guma

tworzywa sztuczne
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Przykłady zastosowań - krioseparacja

materiały dachowe 
z PCV i wykładziny 
podłogowe

pasy transportowe

plastiki powlekane



22_XX

Rozdrabnianie kriogeniczne – podsumowanie
Korzyści

▪ wyższa wydajność procesu 
produkcji

▪ możliwość uzyskania 
drobniejszych cząsteczek proszków 
i pudrów

▪ brak uszkodzeń termicznych (np. 
przy mieleniu farmaceutyków)

▪ brak uszkodzeń w postaci 
utleniania się (np. przy mieleniu 
orzechów)

▪ brak parowania olejków 
aromatycznych (np. przy mieleniu 
przypraw korzennych)

▪ brak niebezpieczeństwa 
pożarowego czy eksplozji pyłu

Zastosowanie

▪ przetwórstwo gumy (opony)
▪ przemysł spożywczy (przyprawy, 

zioła, owoce)
▪ przemysł chemiczny (woski, 

żywice)
▪ przetwarzanie tworzyw 

sztucznych (węże zbrojone i w 
oplocie, folie budowlane)

▪ przemysł motoryzacyjny (rozdział 
elementów metalowo-gumowo-
plastikowych

▪ przemysł elektroniczny (obwody 
drukowane)

▪ recykling (guma, tworzywa 
sztuczne, elektronika)

Główne faktory

Ilości:
• istniejąca linia mielenia 

(adaptacja): 
min. 10 T/rok

• nowa linia mielenia:
min. 160 T/rok

Cena produktu:
min. 1,50 PLN/kg

Ziarna po zmieleniu (zakres):
50 µm > 6mm

Zużycie LIN:

ok. 1kg LIN na kg 



23_XX

Cały świat dla większych możliwości: Messer World

mailto:jaroslaw.ferda@messergroup.com

