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Streszczenie
Mielenie wysokoenergetyczne jest cenn technik rozdrabniania mikroproszków pozwalajc uzyska frakcj nanometryczn. Maj
one zastosowanie do wytwarzania mikronanokompozytów polimerowych (kompozytów dwumodalnych) posiadajcych wasnoci sensorowe, szczególnie dla elektrotribologii. W publikacji przedstawiono zagadnienie wpywu czasu mielenia na rozdrobnienie i powierzchnie
waciw wybranych mikroproszków stosowanych w mikronanokompozytach polimerowych.
Sowa kluczowe: mikronanokompozyty polimerowe, mielenie, tlenki metali przejciowych, czujnik, waciwoci elektryczne

EFFECT OF MILLING ON PROPERTIES OF POWDERS APPLIED AS FILLERS
OF THE POLYMER MICRONANOCOMPOSITES
High energy milling is a valuable technique for grinding micropowders in order to obtain them in a nanometric fraction. It applies in
manufacturing the polymeric micronanocomposites (bimodal composites) with sensor properties, particularly for electrotribology. This
publication presents an impact of grinding time on comminution and surface area of the selected micropowders applied for manufacturing
the polymeric micronanocomposites.
Keywords: Polymer micronanocomposites, Milling, Transition metal oxides, Sensor, Electrical properties

Wstp
Rozwój nanokompozytów oraz metalochemii powoduje
wzrost zainteresowania technik mielenia, szczególnie
wysokoenergetycznego. W prosty sposób mona otrzyma
zarówno nowe materiay, nowe zwizki, jak i stopy oraz
nanoproszki, co wpywa na rozwój tej metody w kierunku
technik wysokoenergetycznych oraz wspomaganych innymi
rodzajami energii rozdrabniajcej. Rozdrobnienie struktury
zwizane ze wzrostem powierzchni waciwej proszków
powoduje zmiany morfologii kompozytów wytworzonych
na ich bazie oraz zmiany ich wasnoci, szczególnie mechanicznych, tribologicznych czy elektrycznych [1, 2].
Nanokompozyty polimerowe le w streﬁe zainteresowa
mikroelektroniki midzy innymi z powodu stosowania ich
jako czujniki parametryczne. Do budowy czujników cinienia
wykorzystuje si efekt tunelowania piezorezystancyjnego
oraz efekt tunelowania dylatacyjnego do budowy czujników
temperatury. Mechanizmy te przenosz si równie do
mikronanokompozytów polimerowych. Jednake mikronanokompozyty polimerowe, tj. kompozyty dwumodalne
z napeniaczami: graﬁtem jako faz mikro i tlenkami metali
przejciowych jako faz nano, wykazuj lepsze dopasowanie
rezystywnoci od nanokompozytów polimerowych w zastosowaniach mikroelektronicznych. Do wykonania napeniaczy
proszkowych mikronanokompozytów polimerowych stosuje
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si nisze prdkoci mielenia i krótsze czasy, co powoduje
obnienie kosztów ich wykonania a ﬁnalne mediany rednic
znajduj si w przedziaach submikronowych.
Celem prezentowanej pracy byo przebadanie wpywu
czasu mielenia na rozdrobnienie mikroproszków oraz moliwo uzyskania frakcji submikronowych do zastosowania
ich jako napeniaczy mikronanokompozytów polimerowograﬁtowych.

Opis eksperymentu rozdrabniania proszków
Przedmiot bada
Do bada wykorzystano czyste proszki tlenków: wanadu,
kobaltu, molibdenu oraz wglika krzemu produkcji POCH.
Czas mielenia proszków wynosi 2 h, 4 h oraz 10 h.

Wpyw mielenia mikroproszków tlenków metali
na wasnoci mikronanokompozytów
Wasnoci elektryczne kompozytów zale od procentowej zawartoci napeniaczy. Zgodnie z teori perkolacji [3]
istnieje stenie krytyczne napeniacza, powyej którego
wystpuje proces przewodnictwa elektrycznego kompozytu. Dla mikrokompozytów i nanokompozytów o tym samym
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skadzie jest on róny. Przyczyn tego jest róny stopie
rozdrobnienia powodujcy du zmian powierzchni kontaktowej pomidzy ziarnami a polimerem. Poniewa strefa
kontaktu posiada rezystancj majc wartoci porednie
pomidzy proszkiem a polimerem, w zalenoci od wzrostu
wpywu powierzchni kontaktu, a przez co i równie stopnia
rozdrobnienia, obserwujemy relatywny wzrost rezystywnoci
kompozytu. Kompozytami posiadajcymi przejciow rezystywno pomidzy mikrokompozytami i nanokompozytami
s mikronanokompozyty posiadajce w swym skadzie zarówno mikro jak i nanoproszki napeniaczy o dwumodalnym
rozkadzie ziaren.

Metodyka pomiarowa

Parametry procesu mielenia

Pomiary powierzchni waciwej

Do mechanicznego rozdrabniania mikroproszków napeniaczy uyto mynka planetarnego Pulverisette 6 ﬁrmy Fritch
o maksymalnej czstoci wibracji 600 obrotów na minut.
Jako komór mielcych uywano komor z tlenku cyrkonu,
w przypadku proszków tlenkowych, oraz komor ze stali
nierdzewnej azotkowanej, w przypadku wglika krzemu.
Stosunek ciaru kul mielcych do mielonego proszku dla
proszków tlenkowych wynosi 3:1, a w przypadku proszku
z wglika krzemu wynosi on 10:1. rednica kul z tlenku
cyrkonu wynosia 10 mm, a rednica kul stalowych azotkowanych wynosia 5 mm. Stopie wypenienia naczynia wynosi
1/2. Czas trwania jednej sekwencji mielenia wynosi 2 godziny przy trzykrotnej zmianie kierunku obrotów po kadym,
pógodzinnym mieleniu. Proces prowadzono bez substancji
zwilajcych [4] powierzchnie proszków.

Pomiary powierzchni waciwej wykonano za pomoc
wielofunkcyjnej aparatury do pomiaru powierzchni waciwej
i porowatoci ASAP 2010 produkcji amerykaskiej ﬁrmy
Micromeritics. Powierzchni waciw SBET wyznaczono
metod ﬁzycznej adsorpcji azotu w temperaturze ciekego
azotu (77K) wykorzystujc równanie Brunauera-EmmetaTellera (teoria wielowarstwowej adsorpcji par). Do oblicze
wykorzystano dane z izotermy adsorpcji z zakresu cinie
wzgldnych P/P0 wynoszcych od ok. 0,06 do ok. 0,20.
Przed pomiarem badane próbki byy suszone w suszarce
w temperaturze 105°C, a nastpnie byy poddane procesowi
desorpcji poprzez dziaanie temperatury 105°C, próni oraz
przepukiwania czystym helem. Czas odgazowywania próbek
wynosi ok. 8h. Stan odgazowania powierzchni kontrolowano
w trybie automatycznym.

Pomiary uziarnienia
Pomiary uziarnienia próbek wyjciowych i po rozdrobnieniu wykonano w zakresie 100 do 0,2 Mm za pomoc
analizatora rentgenowskiego Sedigraph 5100 produkcji
amerykaskiej ﬁrmy Micromeritics. Przygotowano zawiesiny
z badanych próbek uywajc roztworu wody destylowanej
i 0,5% pirofosforanu sodowego w charakterze cieczy sedymentacyjnej. Dla poprawy dyspersji próbek wykorzystano
sond ultrad wikow.

Tabela 1. Wyniki pomiarów wykonane dla proszków wyjciowych i mielonych.
Table 1. The results of measurements completed for starting and milled powders.

Rodzaj proszku

Gsto rzeczywista,
g/cm3

Powierzchnia
waciwa,
SBET, m2/g

Mediana,
Mm

Zawarto
frakcji powyej
10 Mm,
%

Zawarto
frakcji
10 do 0,2 Mm,
%

Zawarto
frakcji poniej
0,2 Mm,
%

V2O5 – wyj.

3,4416p0,0040

2,2

18,4

65,7

25,3

9,0

V2O5 – miel. 2h

-

12,2

1,0

5,2

64,4

30,4

V2O5 – miel. 4h

-

13,4

0,7

3,9

69,4

26,7

V2O5 – miel. 10h

-

18,7

n.o.

60,5

29,0

10,5

CoO – wyj.

6,7355p0,0167

27,1

12,0

65,1

34,9

0

CoO – miel. 2h

-

38,5

1,7

11,7

64,7

23,6

CoO – miel. 4h

-

44,3

1,2

8,3

67,2

24,5

CoO – miel. 10h

-

51,4

1,7

10,7

67,1

22,2

MoO3 – wyj.

4,7799p0,0062

0,8

13,3

63,4

29,4

0

MoO3 – miel. 2h

-

17,2

0,2

4,4

59,1

36,5

MoO3 – miel. 4h

-

23,5

n.o.

2,8

11,7

85,5

MoO3 – miel. 10h

-

19,8

0,2

1,0

64,3

34,7

SiC – wyj.

3,2576p0,0020

1,4

12,2

71,2

28,2

0

SiC – miel. 2h

-

7,0

3,5

7,0

93,0

0

SiC – miel. 4h

-

8,1

3,1

13,1

82,8

4,1

SiC – miel. 10h

-

9,0

2,6

9,7

87,0

3,3
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od 5 do 40 m. Krzywe populacyjne skadów ziarnowych
proszków wyjciowych, przedstawione na rysunkach od 3 do
6, charakteryzuj si monomodalnym przebiegiem. Wartoci
Pomiary gstoci rzeczywistej wykonano za pomoc
median
wynosz kilkanacie mikrometrów, a dla poszczególpiknometru helowego AccuPyc 1330 produkcji amerykaskiej
nych
proszków
zostay przedstawione w tabeli 1.
ﬁrmy Micromeritics. Za pomoc czystego helu wyznaczono
Tlenki
wanadu,
molibdenu oraz wglik krzemu chaobjtoci badanych próbek wraz z odchyleniem standardorakteryzoway
si
niewielk
powierzchni waciw SBET
wym. Wyniki te posuyy do obliczenia gstoci. Wykonano
wynoszc
odpowiednio:
2,2,
0,8
oraz 1,4 m2/g. Najwiksz
5 równolegych pomiarów dla kadej próbki.
powierzchni
waciw
mia
tlenek
kobaltu, która wynosia
Przed waciwymi pomiarami, próbki byy wstpnie de2
27,1
m
/g.
sorbowane poprzez 10-ciokrotne przepukiwanie czystym
Badane proszki charakteryzoway si odmienn kinetyk
helem.
mielenia. W wyniku wyduania czasu mielenia proszków
nastpoway zmiany wielkoci ziaren, rozkadu uziarnienia
Wyniki bada i dyskusja
oraz powierzchni waciwej SBET. Do analizy zmian uziarnienia
proszków w czasie mielenia dokonano wyboru trzech
Wykorzystane do bada proszki tlenków wanadu, kopopulacji
ziarnowych, o wymiarach ziaren:
baltu, molibdenu oraz wglika krzemu charakteryzoway si
–
powyej
10 m – frakcja najgrubsza,
drobnym uziarnieniem. W proszkach tych nie stwierdzono
–
w
zakresie
od 10 do 0,2 m – frakcja rednia,
obecnoci ziaren wikszych od 60 m, natomiast zawarto
–
poniej
0,2
m – frakcja nanometryczna.
frakcji ziarnowej powyej10 m bya rzdu 63 do 71%. PoWyniki
pomiarów
przedstawiono na rysunkach 1. do 6.
miary granulometryczne proszków wyjciowych wykazay, e
oraz
w
tabeli
1.
dominujc populacj ziarnow stanowiy ziarna z zakresu
Z przedstawionych danych wynika, e po czasie mielenia wynoszĞ re d n ic a z ia re n
cym 2 godziny efekt rozdrobnienia
by najwikszy. Stwierdzono kilku100000
krotne zmniejszenie si wartoci
median oraz zdecydowany wzrost
powierzchni waciwych mielonych
C oO
10000
proszków.
Szczegóowa analiza
V 2O 5
zmian rozkadu uziarnienia wykazaa
M oO 3
odmienne zachowanie si poszcze1000
S iC
gólnych proszków w czasie mielenia.
Przedstawiaj si one nastpujco:
– w próbce tlenku molibdenu
100
zawarto frakcji najgrubszej
0
2
4
6
8
10
12
zmniejszya si okoo 15-krotnie,
C z a s [h ]
a w pozostaych proszkach okoo
10-krotnie,
Rys. 1. Zmiany wartoci mediany badanych proszków: tlenku kobaltu, tlenku wanadu, tlenku
– krzywe populacyjne skadu
molibdenu i wglika krzemu w funkcji czasu rozdrabniania.
Fig. 1. Changes in median values of the examined powders: cobalt oxide, vanadium oxide, ziarnowego tlenków: molibdenu,
molybdenum oxide and silicon carbide as a function of the grinding time.
wanadu i kobaltu (Rys. 4., 5. i 6.)
charakteryzuj si dwumodalnym
przebiegiem, odzwierciedlajcym
P o w ie rz c h n ia w âa ğ c iw a
obecno dwóch frakcji ziarnowych:
redniej oraz nanometrycznej po60
wstaych kosztem zmielenia ziaren
50
najgrubszych,
– krzywa populacyjna wglika
C oO
40
krzemu (Rys. 3.) wykazuje natoV 2O 5
30
miast dominujc obecno tylko
M oO 3
jednej frakcji, redniej, w iloci 93
20
S iC
%.
10
Przeduanie czasu mielenia
byo mniej efektywne. Proces roz0
drabniania ziaren o mniejszych
0
2
4
6
8
10
wymiarach przebiega wolniej, co
C z a s [h ]
prowadzio do ograniczenia rozrzutu
Rys. 2. Zmiany powierzchni waciwej badanych proszków: tlenku kobaltu, tlenku wanadu, tlenku wielkoci ziaren.
molibdenu i wglika krzemu w funkcji czasu rozdrabniania.
Najlepsze efekty rozdrobnienia
Fig. 2. Changes in surface area of the examined powders: cobalt oxide, vanadium oxide, molyb- po 4 godzinach mielenia uzyskano
Powierzchnia wâağciwa [m2/g] .

Ğrednica [nm] .

Pomiary gstoci helowej

denum oxide and silicon carbide as a function of the grinding time.
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W ċ g lik k rz e m u
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Rys. 3. Krzywe populacyjne skadu ziarnowego proszku wglika krzemu w funkcji zastpczej rednicy ziarna dla proszków wyjciowego
i mielonych.
Fig. 3. Population curves of grain composition of the silicon carbide powder as a function of grain diameter for the starting and milled powders.
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Rys. 4. Krzywe populacyjne skadu ziarnowego proszku tlenku wanadu w funkcji zastpczej rednicy ziarna dla proszków wyjciowego
i mielonych.
Fig. 4. Population curves of grain composition of the vanadium oxide powder as a function of grain diameter for the starting and milled powders.
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Rys. 5. Krzywe populacyjne skadu ziarnowego proszku tlenku kobaltu w funkcji zastpczej rednicy ziarna dla proszków wyjciowego
i mielonych.
Fig. 5. Population curves of grain composition of the cobalt oxide powder as a function of grain diameter for the starting and milled powders.
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Rys. 6. Krzywe populacyjne skadu ziarnowego proszku tlenku molibdenu w funkcji zastpczej rednicy ziarna dla proszków wyjciowego
i mielonych.
Fig. 6. Population curves of grain composition of the molybdenum oxide powder as a function of grain diameter for the starting and milled
powders.

Rys. 7. Polimerowy mikronanokompozyt graﬁt-tlenek molibdenu.
Fig. 7. Graphite-molybdenum oxide polymer micronanocomposite.

dla tlenku molibdenu. Zawarto frakcji nanometrycznej
w tym proszku wzrosa do 85,5 %, tj. ponad 2-krotnie w stosunku do jej zawartoci po 2 godzinach mielenia.
Bardzo niewielki efekt mielenia stwierdzono natomiast
w przypadku tlenków wanadu i kobaltu. Wzrost zawartoci frakcji redniej oraz nanometrycznej w proszku tlenku
kobaltu po 4 godzinach mielenia wyniós zaledwie ~3,8 %.
W przypadku frakcji nanometrycznej tlenku wanadu zaobserwowano nawet wyra ny spadek jej udziau (12,2 %), przy
7,8 %. wzrocie udziau frakcji redniej. Niewielkim zmianom
ulegy równie powierzchnie waciwe oraz mediany tych
tlenków.
W przypadku wglika krzemu, po czterogodzinnym
czasie mielenia, nie stwierdzono przyrostu efektów rozdrabniania w porównaniu z dwugodzinnym czasem mielenia,
przeciwnie, zaobserwowano zjawisko aglomeracji drobnych
ziaren. Potwierdzi to kilkuprocentowy wzrost zawartoci
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Rys. 8. Nanoaglomerat tlenku molibdenu, wskaniki opisuj rozmiar
nanoziaren.
Fig. 8. Molybdenum oxide nanoagglomerate; indicators describe
the size of nanograins.

frakcji najgrubszej kosztem ok. 10 % zmniejszenia si zawartoci frakcji redniej.
Wyduenie czasu mielenia do 10 godzin równie nie
przynioso znaczcych efektów rozdrabniania ziaren SiC.
Wystpiy niewielkie zmiany skadu ziarnowego, mediany
oraz powierzchni waciwej w porównaniu do wyników uzyskanych po 2 godzinach mielenia.
Proszek tlenku kobaltu ju w stanie wyjciowym odrónia si od pozostaych proszków wielokrotnie wiksz
powierzchni waciw, przy porównywalnej wielkoci mediany. Moe to wiadczy o tym, e ziarna tlenku kobaltu
odznaczaj si skomplikowanym, dalece odbiegajcym od
izometrycznego ksztatem oraz znaczn porowatoci. Waciwoci te odegray istotn rol w procesie ich rozdrabniania
i miay niewtpliwy wpyw na jego efektywno.
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Zjawisko powstawania aglomeratów wraz z wyduaniem
czasu mielenia wystpio bardzo wyra nie w próbce tlenku
molibdenu mielonego 10 godzin. Jak wida z wyników zawartych w tabeli 1, wikszo (okoo 50%) ziaren o wymiarach
nanometrycznych utworzya aglomeraty. W konsekwencji
zawarto frakcji redniej wzrosa z 11,7 % po 4 godzinach
mielenia do 64,3 % po 10 godzinach mielenia. Powstawanie
aglomeratów ziarnowych w procesie mielenia jest zjawiskiem
znanym i wie si je z waciwociami rozdrabnianego materiau oraz wzrostem jego temperatury oraz energii kinetycznej
mielników. Czynniki te prowadz do nadmiernego oblepiania
si cianek myna oraz mielników rozdrabnianym materiaem
i, w efekcie, do hamowania procesu rozdrabniania.
Zjawiska to zaobserwowano równie w przypadku tlenku
wanadu po wydueniu czasu jego mielenia do 10 godzin.
W tym przypadku, proces aglomerowania by bardzo intensywny, na co wskazuje wzrost udziau frakcji grubej a do
60,5 %.
Korzystajc z otrzymanych proszków tlenku molibdenu
przygotowano próbn seri mikronanokompozytów drog
umiejtnego mieszania z ciek ywic i proszkiem graﬁtowym. Kompozyt zoony z ywicy poliestrowo-imidowej,
czstek graﬁtu oraz tlenku molibdenu, dla tego samego
skadu wagowego, lecz przy rónych stopniach rozdrobnienia
tlenku molibdenu, wykaza zmian rezystywnoci z 1 M cm,
dla próbki z proszku wyjciowego, na 2 M cm, dla próbki po
10 godzinach mielenia. Do bada uyto tlenku molibdenu
z powodu najmniejszych ziaren po mieleniu (Rys.1.). Kompozyt z mikroproszkiem niemielonym mia rezystywno
dwukrotnie mniejsz od mikronanokompozytu wykonanego
na bazie proszku z tlenku molibdenu po dziesiciu godzinach
mielenia, co jest zgodne z teori perkolacji, a równoczenie
ten ostatni mikronanokompozyt charakteryzowa si lepszymi
wasnociami mechanicznymi i tribologicznymi.
Rysunek 7. przedstawia zdjcie skaningowe mikronanokompozytu polimerowego z napeniaczem graﬁtowym
oraz tlenkiem molibdenu po dziesiciu godzinach mielenia.
Widoczne s due ziarna graﬁtu oraz biae punkty aglomeratów tlenku molibdenu. Rysunek 8. przedstawia zdjcie
skaningowe samych ziaren tlenku molibdenu po dziesiciu
godzinach mielenia. Wyra nie widoczne s ich nanometryczne rozmiary.

YW PROCESU MIELENIA NA W ASNO CI PROSZKÓW...

Wnioski
Zastosowany mynek kulowy zapewnia rozdrobnienie do
wartoci submikronowych.
W wyniku bada mona okreli jakie korzyci nastpuj
w procesie rozdrobnienia po pierwszych dwóch oraz czterech
i dziesiciu godzinach mielenia.
W pewnych przypadkach, np. dla tlenku molibdenu
i kobaltu, nastpuje proces aglomeracji dla dugich czasów
mielenia.
Zastosowanie tlenków metali przejciowych lub wglika
krzemu o medianach rednic w przedziaach submikronowych pozwala na uzyskanie polimerowych mikronanokompozytów o dwumodalnym rozkadzie ziaren, szczególnie
w zastosowaniach dla elektrotribilogii.
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