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Streszczenie
Eksperyment wytwarzania nanoproszku grafitu przeprowadzono w laboratoryjnym młynie wibracyjnym o działaniu okresowym o niskiej
częstotliwości drgań – 12 Hz. Proces mielenia grafitu zachodził na mokro w środowisku roztworu wodnego glikolu etylenowego. Do badań użyto grafitu o powierzchni właściwej BET 3,12 m2/g. Badania mielenia przeprowadzono w standardowej komorze oraz w komorze
wyposażonej w element intensyfikujący ruch mielników w strefie ich najmniejszej aktywności. Podczas badań w standardowej komorze
wytworzono zmielony grafit o powierzchni właściwej BET 46 m2/g i 57 m2/g, natomiast po zastosowaniu elementu intensyfikującego proces mielenia – grafit o powierzchni właściwej BET 63 m2/g i 72 m2/g. Wyniki te otrzymano po czasach mielenia odpowiednio 9 i 12 godzin.
Obliczony z powierzchni właściwej wymiar zastępczy średniego kulistego ziarna grafitu otrzymanego w standardowej komorze wynosił
49 nm, a w komorze z dodatkowym elementem 39 nm. Wyniki badań wykazały dobrą przydatność młyna wibracyjnego do wytwarzania
nanoproszku grafitu, najkorzystniej z komorą wyposażoną w element intensyfikujący proces mielenia.
Słowa kluczowe: mikroproszek grafitu, nanoproszek grafitu, mielenie wibracyjne, mielenie grafitu, młyn wibracyjny

THE POSSIBILITY OF INTENSIFICATION OF GRAPHITE NANOPOWDER PRODUCTION
IN THE VIBRATORY TUBE MILL
An experiment of preparation of graphite nanopowder was conducted in the laboratory vibratory mill with kinematic actuation of oscillating motion at low vibration frequency of 12 Hz. The milling process of graphite powder occurred in a wet environment of ethylene glycol
aqueous solution. The graphite used in the experiment had a BET specific surface area of 3.12 m2/g. Research in milling process was
performed in a standard chamber and in a chamber equipped with an additional cylindrical element which reduced a zone of the lowest
activity of grinding media. During the milling in the standard chamber, Graphite powders with a BET surface area of 46 m2/g and 57
m2/g were obtained after a milling time of 9 h and 12 h, respectively; in the chamber equipped with the additional cylindrical element the
powders of a surface area of 63 m2/g and 72 m2/g appeared at the same milling times, respectively. An equivalent grain size of graphite
particles, calculated on the basis of the specific surface area values, was 49 nm and 39 nm for the milling in the standard chamber and one
equipped with the additional cylindrical element, respectively. The results indicate good usability of vibratory mills for production of graphite
nanopowders preferably in case of the chamber equipped with an element which intensifies the milling process.
Keywords: Graphite micropowder, Graphite nanopowder, Vibratory grinding, Milling graphite, Vibratory mill

1. Wprowadzenie
Grafit znajduje szerokie zastosowanie w technice i praktyce laboratoryjnej. Wytwarza się z niego materiały ogniotrwałe, tygle, formy, elektrody, części ślizgowe pantografów.
W formie proszkowej jest komponentem farb antykorozyjnych, smarów, środków polerskich. W nowych technologiach
jest składnikiem materiałów kompozytowych, a w reaktorach
jądrowych pręty grafitu spełniają rolę moderatora.
Proszki grafitu wytwarza się metodami mechanicznymi
w młynach z mielnikami swobodnymi: grawitacyjnych kulowych [1], wibracyjnych [2], planetarnych [3, 4], mieszadłowych [5], a także w młynach udarowych [5] i strumieniowych
[6, 7]. W młynach grawitacyjnych można wytworzyć proszek
grafitu o uziarnieniu poniżej 20 μm. Młyn wibracyjny, przedstawiony w pracy [2], jest laboratoryjnym młynem typu shaker o pojemności komory mielącej wynoszącej maksymalnie
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25 cm3. Laboratoryjnymi młynami z komorami o pojemności
0,5 dm3 są również młyny planetarne [3, 4]. W tych młynach
proces mielenia można prowadzić tylko na sucho. W ten
sam sposób można prowadzić proces w młynach udarowych
i strumieniowych z zachowaniem odpowiednich warunków
bezpieczeństwa. W wyżej wymienionych młynach przy mieleniu na sucho uzyskanie uziarnienia proszku w skali nano
jest bardzo trudne, a często praktycznie niemożliwe.
Stąd do badań mielenia grafitu wybrano laboratoryjny
młyn wibracyjny o działaniu okresowym i znacznie większej pojemności komory – około 2 dm3, o średnicy komory
210 mm, w którym można prowadzić mielenie również na
mokro. Na dobór młyna wpłynęły jednak decydująco jego
zalety technologiczne [8, 9, 10], pozytywne wyniki ruchu ładunku [11], badań mielenia innych materiałów w tym młynie
[12, 13], mielenia grafitu [14], a także wyniki kompleksowych
badań korzystnego wpływu elementu intensyfikującego ruch
mielników w środkowej strefie komory [15].
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Ważną zaletą tego młyna jest średnica komory – identyczna jaką mają niewielkie przemysłowe młyny wibracyjne. Dzięki temu, wyniki badań uzyskane w tym młynie można łatwo
wykorzystać do opracowania założeń konstrukcyjnych młyna
przemysłowego o kilkadziesiąt razy większej wydajności.
Przedstawione w artykule badania poświęcone są otrzymaniu nanoproszku grafitu drogą mielenia w laboratoryjnym
młynie wibracyjnym o działaniu okresowym o niskiej częstotliwości drgań wynoszącej 12 Hz. Taki nanoproszek może
znaleźć zastosowanie jako komponent wysokiej jakości
konstrukcyjnych tworzyw kompozytowych, smarów i innych
materiałów.

2. Stanowisko badawcze młyna
wibracyjnego
Badania eksperymentalne procesu mielenia grafitu przeprowadzono w laboratoryjnym młynie wibracyjnym o działaniu okresowym, o kołowej trajektorii drgań i kinematycznym
wymuszeniu ruchu drgającego. Schemat mechaniczny stanowiska badawczego młyna wibracyjnego przedstawiono na
Rys. 1, a podstawowe parametry w Tabeli 1.
Badania procesu mielenia przeprowadzono w dwóch stalowych komorach: komorze klasycznej młyna wibracyjnego
oraz w komorze wyposażonej w wymienny element walcowy,
którego zadaniem jest intensyfikacja procesu mielenia w strefie komory o mniejszej energii mielników, znajdującej się w osi
geometrycznej komory. Strefa ta powiększa się wraz ze wzrostem średnicy rurowej komory, występuje w klasycznych komorach młynów wibracyjnych i wypływa negatywnie na jakość
procesu mielenia [10–13, 15]. Element walcowy usytuowany
jest we wnętrzu komory, jest z komorą sztywno połączony,
a jego oś geometryczna pokrywa się z osią geometryczną
komory. Parametry komór użytych w badaniach podano w Tabeli 2, w której uwzględniono również procentową zmianę,
zmniejszenie objętości roboczej komory, spowodowaną zastosowaniem umieszczeniem w niej elementu walcowego.
W dalszej części pracy używano symboli komór podanych w Tabeli 2, czyli: komora S to komora klasyczna młyna

Rys. 1. Schemat mechaniczny stanowiska badawczego młyna
wibracyjnego: 1 – komora, 2 – tarcza (mocowanie komory), 3 – oduł
napędu, 4 – silnik napędu wibratora kinematycznego, 5 – układ sterowania (falownik), 6 – konstrukcja wsporcza, 7 – obciążnik, 8 – wał
mimośrodowy (wibrator), 9 – łożysko komory, 10 – wymienny element walcowy (wkładka), 11 – element sprężysty, 12 – silnik napędu
obrotu komory [10, 11].
Fig. 1. Mechanical scheme of a laboratory vibratory mill test stand:
1 – chamber, 2 – disc (chamber clamping), 3 – drive module,
4 – motor of vibrator drive, 5 – power and control system, 6 – base,
7 – weight, 8 – eccentric shaft (vibrator), 9 – chamber bearing,
10 – cylindrical element, 11 – elastic element, 12 – chamber rotation motor [10, 11].

(bez dodatkowego elementu intensyfikującego), komora A to
komora z elementem walcowym.

3. Materiał użyty do badań, cel badań
Grafit użyty do badań procesu mielenia miał postaci płatków. Gęstość nasypowa grafitu płatkowatego w stanie luźnym, oznaczona zgodnie z normą PN-89/H-04930/01 i PN-

Tabela 1. Podstawowe parametry stanowiska młyna wibracyjnego [9].
Table 1. Basic parameters of the laboratory vibratory mill test stand [9].
Nazwa parametru

Wartość

Amplituda drgań komory [mm]

3–14

Częstotliwość drgań komory [Hz]

4–18

Stopień napełnienia komory [%]

10–90

Moc silnika napędu wibratora [kW]

3,5

Prędkość kątowa komór* [rad/s]

5–50

Moc silnika napędu komór [kW]

0,75

*W badaniach nie korzystano z ruchu obrotowego komór.
Tabela 2. Parametry komór o średnicy wewnętrznej 210 mm.
Table 2. Parameters of chambers of internal diameter 210 mm.
Rodzaj i symbol komory
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S

A

Średnica elementu intensyfikującego [mm]

--

48

Objętość robocza komory [dm3]

2,25

2,09

Udział czynnej objętości komory [%]

100

93
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-89/H-04930/02, wynosiła 0,53 ± 0,015 g/cm3 [14]. Obrazy
mikroskopowe nadawy – grafitu przed mieleniem – przestawiono na Rys. 2. Ujawniają one obecność frakcji dużych,
~500 μm, płatków grafitu obok znacznie drobniejszych rzędu
kilkudziesięciu mikrometrów, a nawet okruchów o jeszcze
mniejszych rozmiarach do kilkunastu mikrometrów.
Celem przeprowadzonych badań było wytworzenie grafitu
o powierzchni właściwej (BET) co najmniej 50 m2/g i o jak
najmniejszym średnim rozmiarze ziarna. Celem dodatkowym
przeprowadzonych badań było określenie wpływu elementu
walcowego na w/w wskaźniki uziarnienia zmielonego grafitu.

4. Metoda i program badań
Metoda wytworzenia nanoproszku grafitu obejmowała:
– obliczenie mas mielników, grafitu i objętości cieczy
(wody z dodatkiem czynnika dyspergującego);
– przygotowanie wymaganych technologicznie mas mielników, grafitu oraz objętości cieczy analogicznie do procedur
opisanych w [9, 13, 14, 15];
– napełnienie ładunkiem komory, szczelne zamknięcie,
sprawdzenie szczelności i montaż w młynie;
– uruchomienie młyna z przyjętą częstotliwością i amplitudą drgań;
– realizację procesu mielenia, w trakcie którego mierzono temperaturę komory, której wzrost powyżej 50 °C powodował wzrost ciśnienia, skutkujący spadkiem szybkości procesu mielenia oraz możliwością wycieku zawiesiny grafitu
z komory.

W związku z wysokimi wymaganiami odnośnie uziarnienia zmielonego grafitu, w poszczególnych seriach badań
sprawdzano co godzinę stan i temperaturę próbki mielonego grafitu w komorze. Operacja ta wymagała demontażu
komory z młyna, jej ochłodzenia oraz ponownego umieszczenia w młynie. Po założonych czasach mielenia pobierano próbki zmielonego grafitu, które poddawano analizie
w celu określenia jakości procesu mielenia, co opisano
w pracy [15].
Do oceny jakości procesu mielenia przyjęto dwie metody:
– pomiar statycznej powierzchni właściwej metodą adsorpcyjną BET przy wykorzystaniu wielofunkcyjnej aparatury do oznaczania powierzchni właściwej i porowatości
ASAP–2010 firmy Micromeritics;
– analizę obrazów mikroskopowych zmielonego grafitu
przeprowadzoną za pomocą mikroskopu skaningowego
Nova NanoSEM 200 firmy FEI Company.
Przyjęto następujący program badań:
– zestaw mielników – jednakowe kulki stalowe o średnicy
8 mm,
– stopień napełnienia komory 0,72 [-],
– częstotliwości drgań komory młyna 12 Hz,
– amplituda drgań 10 mm,
– proces mielenia prowadzony na mokro w sposób okresowy,
– czas mielenia: 9 i 12 godzin,
– rodzaj komory: komora klasyczna S oraz z elementem intensyfikującym proces mielenia o średnicy 48 mm (komora A).

a)

b)

Rys. 2. Obraz mikroskopowy nadawy: a) frakcja największych płatków grafitu, b) frakcja najdrobniejszego grafitu [14].
Fig. 2. Microscopic image of feed: a) fraction of the largest flakes of graphite, b) fraction of the finest graphite [14].
Tabela 3. Wpływ czasu mielenia i rodzaju zastosowanej komory na powierzchnię właściwą BET produktu mielenia oraz średni rozmiar
ziarna [15].
Table 3. Impact of type of chamber and grinding time on specific surface area and dimension of average grain size [15].
Parametr

Komora S

Komora A

Czas mielenia [h]

9

12

9

12

Powierzchnia właściwa [m2/g]

46

57

63

72

Średni rozmiar ziarna [nm]

60

49

44

38
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5. Realizacja i wyniki badań
Wpływ czasu mielenia i rodzaju zastosowanej komory
na powierzchnię właściwą (oznaczoną metodą BET) zmielonego grafitu oraz obliczony z powierzchni właściwej średni rozmiar ziarna (tzw. średnica zastępcza cząstki kulistej)
przedstawiono w Tabeli 3 oraz na Rys. 3. W obliczeniach
przyjęto gęstość cząstek grafitu wynoszącą 2,17 g/cm3,
tzn. odpowiadającą gęstemu polikrystalicznemu grafitowi.
Zdjęcia morfologii zmielonego grafitu wykonane w mikroskopie skaningowym przedstawiono na Rys. 4 i 5. Rys. 4 pokazuje produkt mielenia otrzymanego w komorze klasycznej
S, a Rys. 5 w komorze A wyposażonej w element walcowy.
Obrazy morfologii zmielonego grafitu ujawniają obecność płatkowatych cząstek grafitu o grubości mieszczącej
sie w zakresie nanometrycznym i rozmiarach poprzecznych
znacznie zredukowanych w porównaniu z rozmiarami ziaren
nadawy, mieszczących się w przedziale poniżej kilku mikrometrów. Proszki zawierają również czątki bardziej izome-

a)

tryczne o rozmiarach poza nanometrycznych. Obserwacja
ta jest w sprzeczności z obliczonymi wartościami średnich
zastępczych rozmiarów ziaren, które mieszczą się w zakresie nanometrycznym (Tabela 3). Możliwe są dwa czynniki
prowadzące do tej rozbieżności. Jeden związany ze znaczącą rozbieżnością pomiędzy rzeczywistym kształtem cząstki
(płatek – cienka płytka), a założonym w obliczeniach modelowych rozmiaru zastępczego kulistym kształtem cząstki zastępczej. Drugi czynnik może być związany z tym, że gęstość
płatków grafitowych jest znacznie niższa niż przyjęta w obliczeniach gęstość polikrystalicznego grafitu. Uwzględnienie
typowej geometrii cząstek grafitu w szacunkowych obliczeniach wymiarów płatka i kuli o tej samej objętości wskazuje
na znacznie mocniejsze działanie drugiego z wymienionych
czynników. Szacunkowe obliczenia, zakładające działanie
wyłącznie drugiego czynnika, wykorzystujące zmierzoną
wartość powierzchni właściwej i obserwowaną mikroskopowo wielkość cząstek grafitu, wskazują, że gęstość cząstek
zmielonego grafitu powinna mieścić się w przedziale gęsto-

b)

Rys. 3. Wpływ czasu mielenia i rodzaju zastosowanej komory na: a) powierzchnię właściwą produktu mielenia, b) średni rozmiar ziarna.
Fig. 3. Impact of type of chamber and grinding time on specific surface area (a), and average grain size (b).

a)

b)

Rys. 4. Grafit po zmieleniu w komorze klasycznej S w zależności od czasu mielenia: a) 9 godz., b) 12 godz. [14].
Fig. 4. Graphite after grinding in the classic chamber S in relation to grinding time: a) 9 h, b) 12 h [14].
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a)

b)

Rys. 5. Grafit po zmieleniu w komorze A w zależności od czasu mielenia: a) 9 godz., b) 12 godz. [14].
Fig. 5. Graphite after grinding in the S chamber in relation to grinding time: a) 9 h, b) 12 h [14].

ści proszków grafitu ekspandowanego, wykorzystywanego
na grafitowe elementy baterii, tj. w zakresie 0,05–0,15 g/cm3.

[2]
[3]

6. Analiza wyników badań, wnioski
Zastosowanie komory o zmienionej konstrukcji – komory A – poprawiło parametry uziarnienia zmielonego grafitu.
W porównaniu do komory klasycznej S uzyskano (Tabela 3):
a) dla czasu mielenia 9 godz.:
– większą o 37% powierzchnie właściwą produktu mielenia,
– mniejszy o 27% średni rozmiar ziarna,
b) dla czasu mielenia 12 godz.:
– większą o 26% powierzchnie właściwą produktu mielenia,
– mniejszy o 22% średni rozmiar ziarna.
Dla każdej z badanych komór osiągnięto założony cel
badań. Zastosowanie komory A z elementem walcowym
znacząco intensyfikowało proces mielenia, umożliwiając
w znacząco krótszym czasie osiągnięcie zamierzonego
uziarnienia zmielonego grafitu.
Otrzymane wyniki badań potwierdziły celowość stosowania elementów intensyfikujących proces mielenia
w komorach młynów wibracyjnych zwłaszcza do bardzo
drobnego i subkoloidalnego mielenia, a także wytwarzania
nanoproszków.
Przedstawione wyniki badań procesu mielenia grafitu
mają charakter sondażowy. W celu określenia najkorzystniejszych parametrów pracy młyna oraz parametrów geometrycznych elementu intensyfikującego proces mielenia
grafitu należy przeprowadzić badania o znacznie szerszym
zakresie.
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