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Streszczenie
Badania przeprowadzono w laboratoryjnym młynie wibracyjnym o niskiej częstotliwości drgań (14 Hz) o działaniu okresowym. Proces
mielenia węglika krzemu przeprowadzano w środowisku powietrza w komorze z wykładziną stalową, a mielnikami były kule stalowe. Do
badań użyto dwa rodzaje SiC, oznaczone symbolami A i B, różniące się uziarnieniem oraz ilością zanieczyszczeń. Uziarnienie nadawy
SiC-A to 0-10 mm, SiC-B 0-1,6 mm. Dla każdego rodzaju SiC przyjęto odrębne cele technologiczne procesu mielenia. Głównymi celami
badań było uzyskanie zmielonego na sucho proszku SiC-A o uziarnieniu d50 poniżej 15 μm, a w przypadku SiC-B o uziarnieniu d50 poniżej
3 μm oraz powierzchni właściwej BET powyżej 3 m2/g. Oba cele technologiczne zostały osiągnięte. W eksperymencie uzyskano zmielony
SiC-A o uziarnieniu d50 = 10,4-14,6 μm oraz SiC-B o uziarnieniu d50 w zakresie 2-3 μm oraz powierzchni właściwej BET 3,2-4,0 m2/g.
Wyniki badań potwierdzają pełną przydatność młyna wibracyjnego do mielenia SiC.
Słowa kluczowe: mielenie wibracyjne, mielenie SiC, młyn wibracyjny, SiC

THE INVESTIGATION OF THE VIBRATORY DRY MILLING OF SILICON CARBIDE
Studies were carried out in a vibratory laboratory mill with a low frequency of vibration (14 Hz) and periodic action. The silicon carbide
milling process was performed in the air environment in a steel chamber and steel balls were grinding mediums. In the investigation, two
types of SiC powders (marked with symbols A and B) of different grain sizes and amounts of impurities were used. Grain sizes of the
SiC-A and SiC-B feeds were 0-10 mm and 0-1,6 mm, respectively. For each type of SiC, different technological objectives of the grinding
process were accepted. The main goal of the work was to obtaine dry milled powders of SiC-A and SiC-B with grain sizes of d50 < 15 μm
and d50 < 3 μm (a BET surface area over 3 m2/g), respectively. Both of the technological objectives have been achieved. In the experiment,
there were obtained the milled powders of SiC-A with d50 = 10.4-14.6 μm and SiC-B with d50 in the range of 2-3 μm and a BET specific
surface area of 3,2-4,0 m2/g. The results confirm the complete usefulness of vibratory mills for grinding SiC.
Keywords: Milling of SiC, Vibrating mill, Vibratory milling, SiC

1. Wprowadzenie
Specyficzne właściwości fizyczne węglika krzemu (SiC),
takie jak wysoka twardość (9,2 w skali Mohsa), duża wytrzymałość mechaniczna – większa od bardziej twardego
diamentu, wyjątkowo wysokie przewodnictwo cieplne i elektryczne, spowodowały jego bardzo szerokie zastosowanie
w technice. Proszki SiC najczęściej występują w postaci
czarnej, inne postacie to zielona i SiC metalurgiczny. Może
być wielokrotnie używany. SiC stosuje się do produkcji:
– najważniejszych materiałów ceramiki specjalnej – grupa ceramiki wyskoogniotrwałej;
– narzędzi do obróbki materiałów twardych i kruchych
(szkła, ceramiki);
– narzędzi do obróbki kamienia i kształtowych narzędzi
ściernych;
– wyrobów nasypowych (papierów i płócien ściernych),
past szlifierskich i polerskich;
– żeliw, elementów osłon antybalistycznych broni pancernej;

– form odlewniczych, dysz strumienic, tygli;
– elementów półprzewodnikowych;
– wysokiej jakości uszczelnień;
– pokryć narażonych na szybkie zużycie i powierzchni
poszycia statków kosmicznych;
– pokryć powierzchni w celu zmniejszenia poślizgu – podłogi, rampy, schody czy drogi.
Konkretne zastosowanie SiC wymaga jego rozdrobnienia.
Na przykład od 0-500 µm – dla typowych materiałów ściernych, poniżej 20 µm – dla wysokiej jakości materiałów ściernych, poniżej 1 µm – w przypadku elementów uszczelnień,
aż do poniżej 100 nm – w przypadku nanomateriałów.
W warunkach przemysłowych SiC o „najgrubszym” uziarnieniu mielony jest na sucho w młynach grawitacyjnych [1],
a bardziej drobnym na mokro w młynach mieszadłowych
[2], strumieniowych [3] i wibracyjnych na sucho i na mokro
[4].
W warunkach laboratoryjnych SiC miele się często w młynach planetarnych [5, 6]. Dobre rezultaty można uzyskać
w młynach wibracyjnych [7] i obrotowo-wibracyjnych [8].
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Rys. 1. Komora z elementami konstrukcyjnymi A, B i C w kształcie walca.
Fig. 1. A chamber with cylindrical structural
elements A, B and C.

Rys. 2. Komora standardowa stosowana
w młynach wibracyjnych.
Fig. 2. A standard chamber used in vibratory
mills which is filled with grinding mediums.

W młynie obrotowo-wibracyjnym przy mieleniu SiC na mokro w alkoholu etylowym uzyskano proszek o powierzchni
właściwej BET 14,5 m2/g i udziale klasy poniżej 1 µm wynoszącym 98,4%.
W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie młynami wibracyjnymi. Pojawiły się na rynku nowe konstrukcje produkowane w USA [7], Niemczech [9], Rosji [10], w Kazachstanie
(trzy typoszeregi) [11], Indiach [12], Japonii [13] i w Chinach
[14], w tym młyn o wymiarach komory: średnica 3,5 m, długość 6 m i zainstalowanej mocy 2000 kW [15].
Możliwości technologiczne młynów obrotowo-wibracyjnych i wibracyjnych podano obszernie w pracy [16]. Wyniki
badań korzystnego wpływu elementu aktywizującego ruch
mielników w komorze młyna wibracyjnego podano w pracach [17-19].Tendencje światowe dotyczące rozwoju konstrukcji młynów wibracyjnych zawarto w pracach [20, 21].
Najdrobniejsze uziarnienie SiC można uzyskać przez
mielenie na mokro. Proces ten sprawia pewne kłopoty.
Przeprowadza się go najczęściej w alkoholu, a produktem
tego procesu jest alkoholowa zawiesina (suspensja), z której należy bezpiecznie wydzielić proszek SiC. Dodatkową
trudnością jest zachowanie bezpieczeństwa prowadzenia
procesu mielenia, a przy mieleniu okresowym – bezpieczeństwa przy rozładunku komory.
Stąd głównym celem pracy było wytworzenie proszku SiC
o możliwie najdrobniejszym uziarnieniu na sucho w środowisku powietrza. Praca zawiera wyniki badań nad procesem
mielenia przeprowadzonych w laboratoryjnym młynie wibracyjnym o niskiej częstotliwości drgań – 12 Hz i działaniu
okresowym. Nadawą były dwa rodzaje SiC, które różniły się
pochodzeniem, uziarnieniem oraz ilością zanieczyszczeń.
Wyjściowe uziarnienie nadawy SiC-A to 0-10 mm, natomiast SiC-B to 0-1,6 mm. Dla każdego rodzaju SiC przyjęto
odrębne cele technologiczne procesu mielenia.

2. Cel badań
Głównymi celami badań było uzyskanie proszku zmielonego SiC-A o uziarnieniu d50 poniżej 15 μm, a w przypadku
SiC-B o uziarnieniu d50 poniżej 3 μm i powierzchni właściwej
BET powyżej 3 m2/g – w jak najkrótszym czasie i w wyniku
mielenia sucho, przy możliwie najniższej częstotliwości ruchu drgającego komory.
Dodatkowe cele to: zebranie informacji w zakresie możliwości zastosowania młyna wibracyjnego w technologii wy-
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Rys. 3. Komora wypełniona mielnikami z cylindrycznym elementem A o średnicy 48 mm
Fig. 3. A chamber equipped with the element
A with 48 mm in diameter and filled with
grinding mediums.

twarzania proszku węglika krzemu o zróżnicowanym uziarnieniu nadawy na sucho w warunkach przemysłowych oraz
zbadanie wpływu dodatkowego elementu konstrukcyjnego
montowanego w komorze młyna na uziarnienie zmielonego
SiC-A.

3. Stanowisko badawcze młyna
Opis budowy i działania laboratoryjnego młyna wibracyjnego, jego parametry techniczne oraz możliwości badawcze zamieszczono w pracach [16-18]. Stanowisko ma
możliwość zmiany częstotliwości drgań komory w zakresie
0-25 Hz i amplitudy drgań komory w zakresie 2,5-14 mm
oraz możliwość realizacji ruchu obrotowego komór. Moc silnika wibratora wynosi 3,5 kW, a silnika komory – 0,75 kW.
Na Rys. 1 zamieszczono widok komory oraz montowanych
w niej zamiennie elementów konstrukcyjnych
Na stanowisku badawczym laboratoryjnego młyna wibracyjnego można przeprowadzać badania procesu mielenia
w szerokim zakresie zmian parametrów technologicznych,
obejmujących środowisko powietrza, gazu obojętnego, wody
lub innych cieczy i stabilizację temperatury procesu mielenia
w zakresie 20-80 ºC. Proces mielenia można realizować
w komorach o zróżnicowanej pojemności od 100 cm3 do
5 dm3, stosując wykładzinę stalową, ceramiczną (korundową) i poliamidową. Komory stalowe mogą być wyposażane
w walcowe elementy mocowane do dna w środku komory,
których zadaniem jest dodatkowa intensyfikacja procesu
mielenia. Do badań przewidziano zastosowanie dwóch komór: standardowej (Rys. 2) o pojemności 2,2 dm3 oraz takiej
samej z zamontowanym w niej cylindrycznym elementem
o średnicy 48 mm, oznaczonym symbolem A na Rys. 1, który
powoduje zmniejszenie pojemności komory o 5 %. Pojemność tej komory wynosiła 2,09 dm3.
Widok komór wypełnionych mielnikami w pozycji zamontowanej w młynie przedstawiono na Rys. 2 (komora klasyczna bez elementu A) i Rys. 3 (komora z zamontowanym
elementem A). Ilość mielników w obu komorach odpowiada
stopniowi napełnienia 0,70.

4. Metoda, program badań
Proces mielenia SiC przeprowadzano w dwóch komorach: z gładką wykładziną stalową, to jest w komorze standardowej oraz w komorze z zamontowanym elementem A,
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Rys. 4. Wpływ czasu mielenia na wartość kontrolnych wymiarów ziarnowych SiC-A mielonego w standardowej komorze bez elementu A.
Fig. 4. Effect of grinding time on control grain sizes for SiC-A ground
in the standard chamber with no the element A.

Rys. 6. Wpływ czasu mielenia i elementu A na powierzchnię
właściwą SiC-A.
Fig. 6. Effect of grinding time and element A on specific surface
area of SiC-A.

Rys. 5. Wpływ czasu mielenia na wartość kontrolnych wymiarów
ziarnowych SiC-A mielonego w komorze z elementem A.
Fig. 5. Effect of milling time on control grain sizes for SiC-A ground
in the chamber equipped with the element A.

Rys. 7. Wpływ czasu mielenia na wartość kontrolnych wymiarów
ziarnowych SiC-B mielonego w komorze bez elementu A
Fig. 7. Effect of milling time on control grain sizes of SiC-B ground
in the chamber with no the element A.

Rys. 8. Skład ziarnowy próbki SiC-B mielonej 4 godziny.
Fig. 8. Particle size distribution of sample SiC-B after 4 h milling.
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intensyfikującym proces mielenia przez dodatkowe wprowadzanie w ruch mielników w środku komory.
Proces mielenia SiC zachodził w środowisku powietrza,
na sucho, okresowo, w komorze szczelnie zamkniętej. Częstotliwość drgań komory wynosiła 14 Hz. Dla zachowania
tych samych warunków technologicznych w procesie mielenia zastosowano taki sam zestaw mielników – kulek stalowych.
Z uwagi na uziarnienie materiału wyjściowego
SiC-A (0-10 mm), grubsze w stosunku do rozmiaru użytego zestawu mielników (12 mm), materiał ten rozdrobniono
wstępnie w tym samym młynie wibracyjnym do uziarnienia
o klasie 0-1 mm, (d90 = 122,4 µm, d50 = 41,2 µm).
Uziarnienie SiC-B to 0-1,6 mm (d90 = 1,25 mm, d50 =
0,425 mm).
W badaniach wykorzystano ten sam zestaw mielników
– kulek stalowych o średnicy 12 mm, ten sam stopień napełnienia komory wynoszący 0,70. Dla tego stopnia masa
mielników wynosiła 7,1 kg w komorze standardowej i 6,6
kg w komorze z wkładką A. Masa mielonego SiC wynosiła 450 g w komorze standardowej oraz 418 g w komorze
z elementem A.
Uziarnienie zmielonych próbek SiC badano metodą
dyfraktometryczną, aparatem Malvern Mastersizer 2000.
Dodatkowo oznaczono powierzchnię właściwą najdrobniej
zmielonych próbek SiC-B.

5. Realizacja i wyniki badań
Badania przeprowadzono przy stałych parametrach technologicznych, kinematycznych i konstrukcyjnych młyna.
Zmiennym parametrem był element A mocowany w komorze, użyty w procesie mielenia SiC-A. Wyniki badań mielenia
proszku SiC-A przedstawiono w formie graficznej na Rys. 4,
5, i 6a SiC-B na Rys. 7.
Na Rys. 8 przedstawiono uziarnienie najdrobniej zmielonej próbki SiC-B.

6. Ocena wyników badań, wnioski
Proces mielenia obu proszków SiC zachodził w szczelnie
zamkniętej komorze, bez aeracji. Wskutek tego wystąpiły
bardzo niekorzystne warunki procesu mielenia, które nie
występują w młynach przemysłowych. Brak aeracji (aspiracji) komory spowodował spowolnienie procesu mielenia
wskutek szkodliwych zjawisk aglomeracji i „coatingu”. Pomimo tych negatywnych zjawisk zaobserwowano, że proces
mielenia był bardzo intensywny. Nie ulega wątpliwości, że
w warunkach realizacji procesu mielenia w sposób ciągły
z aeracją (przewietrzaniem komory), co ma miejsce w młynach przemysłowych, szybkość procesu mielenia powinna
znacznie się zwiększyć. Niemniej jednak oba cele technologiczne zostały osiągnięte. W eksperymencie uzyskano
zmielony SiC-A o uziarnieniu d50 = 10,4-14,6 μm oraz SiC-B
o uziarnieniu d50 w zakresie 2-3 μm i powierzchni właściwej
BET 3,2-4,0 m2/g.
Do przeprowadzenia badań mielenia SiC przyjęto typowe
parametry młyna wibracyjnego co oznacza, że uzyskano potwierdzenie eksperymentalne możliwości bardzo drobnego
mielenia węglika krzemu na sucho.
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Ograniczony program eksperymentu nie dostarczył pełnych informacji o najkorzystniejszych parametrach młyna
wibracyjnego, dzięki którym można otrzymać drobniejsze
ziarna SiC lub skrócić czas mielenia przy wytwarzaniu proszku o tym samym uziarnieniu.
Wpływ elementu A na proces mielenia SiC-A – na jego
uziarnienie – okazał się korzystny we wszystkich próbach
i wzrastał wraz ze zmniejszaniem się wszystkich wymiarów
ziaren, jednak wpływ ten był niewielki (5%-12%). Przy mieleniu innych materiałów [19] korzystny wpływ wynosił od 9%
do 76%, średnio około 35%.
Najkorzystniejsze parametry procesu mielenia obu materiałów SiC oraz dobór najkorzystniejszych parametrów
młyna wibracyjnego, także młyna przemysłowego, można
wyznaczyć na podstawie wyników badań o znacznie szerszym zakresie.
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