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Piankowe ﬁltry ceramiczno-węglowe dla
odlewnictwa – od pomysłu do masowej produkcji
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Streszczenie
Ferro-Term Sp. z o.o. wraz z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach, Instytutem Odlewnictwa w Krakowie oraz Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, opracował technologię produkcji innowacyjnych,
piankowych ﬁltrów ceramiczno-węglowych dla odlewnictwa. Nowoopracowane ﬁltry mogą zastąpić dotychczas stosowane, produkowane
na bazie ZrO2 lub SiC. Jednym z podstawowych warunków umożliwiających rozpoczęcie ich produkcji na masową skalę jest osiągnięcie
parametrów eksploatacyjnych przewyższających ﬁltry dotychczas stosowane. Drugim jest stopień mechanizacji procesu produkcyjnego
zapewniający jego wysoką wydajność. Bazując na opracowanej technologii produkcji piankowych ﬁltrów ceramiczno-węglowych, przystąpiono do opracowania projektu prototypowej, zmechanizowanej linii produkcyjnej. W artykule opisano wstępny projekt konstrukcyjny
tej linii.
Słowa kluczowe: materiały ceramiczne, ﬁltry ceramiczne piankowe, ﬁltracja ciekłych metali

FOAM CERAMIC-CARBON FILTERS FOR THE FOUNDRY INDUSTRY
– STARTING FROM A CONCEPT TO MASS PRODUCTION
Together with the Institute of Ceramics and Building Materials, Refractory Materials Division in Gliwice, the Foundry Research Institute
in Cracow and the Institute for Chemical Processing of Coal in Zabrze Ferro-Term Sp. z o.o. has developed a technology of manufacturing
innovative ceramic-carbon ﬁlters for the foundry industry. The newly developed ﬁlters should allow exceeding the operational parameters
of currently used ZrO2 or SiC ﬁlters. It is one of the basic conditions that will enable to start with mass production. The second condition
is to achieve a level of production process mechanization enabling its high eﬃciency. Ferro-Term Sp. z o.o., basing on the technology of
manufacturing foam ceramic-carbon ﬁlters, proceeded to prepare a design and implement of a prototypical mechanized production line.
In the paper an initial construction design of the line is described.
Keywords: Ceramic materials, Ceramic foam ﬁlters, Filtration of liquid metal

1. Wprowadzenie
Filtracja to ostatni etap oczyszczania ciekłych stopów
metali przed wprowadzeniem ich do wnęki formy. Zadaniem ceramicznych ﬁltrów piankowych jest zatrzymanie
zanieczyszczeń na tyle skutecznie, aby struktura odlewu
była czysta, bez wtrąceń niemetalicznych. Ma to ogromne znaczenie w przypadku odlewów przeznaczonych dla
przemysłu lotniczego, motoryzacyjnego czy chemicznego.
W grę wchodzą tu zagadnienia bezpieczeństwa i trwałości eksploatacyjnej. Filtry stosuje się również w przypadku
innych odlewów, aby m. in. ograniczyć zużycie narzędzi
skrawających podczas obróbki mechanicznej. Tak więc
zadania przed jakimi stawia się ﬁltry ceramiczne są na tyle
istotne, aby ich funkcjonalność i skuteczność były na jak
najwyższym poziomie. Nie bez znaczenia jest koszt tych
wyrobów wpływający na cenę jednostkową odlewów. Biorąc
powyższe pod uwagę, producenci ﬁltrów ciągle pracują nad
ich udoskonalaniem.
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Bardzo ważnym zagadnieniem jest dobór parametrów
ﬁzyko-chemicznych wyjściowego materiału ceramicznego.
Od nich bowiem zależy skuteczność ﬁltra, jego wytrzymałość i cena. Ceramika przeznaczona na ﬁltry dla odlewnictwa
zależy od rodzaju stopu, który chcemy oczyścić w procesie
zalewania. Dla metali nieżelaznych (Al, Cu, Zn) stosuje się
ﬁltry wykonane na bazie Al2O3, natomiast dla stopów żelaza – na bazie ZrO2 lub SiC, w zależności od temperatury
zalewania ﬁltrowanego ciekłego stopu.
Spośród wszystkich stosowanych w praktyce odlewniczej
ﬁltrów najostrzejszym warunkom eksploatacyjnym poddawane są te na bazie ZrO2, przeznaczone do ﬁltracji ciekłych stopów żelaza, których temperatura osiąga nawet do 1700 °C.
W prezentowanej pracy opisano próbę opracowania
i mechanizacji procesu wytwarzania nowego, innowacyjnego rodzaju ﬁltrów, które podobnie jak stosowane obecnie
ﬁltry na bazie ZrO2, miałyby się charakteryzować wysoką
odpornością na wstrząs cieplny, odpornością na korozyjne
działanie stopów metali (w szczególności staliwa), wytrzymałością mechaniczną w wysokich temperaturach oraz wy-
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Tabela 1. Porównanie podstawowych właściwości filtrów.
Table 1. Comparison of basic properties of filters.
Rodzaj ﬁltra
Ceramiczno-weglowy
Oznaczenie

Jednostka

Na bazie ZrO2

z graﬁtem
(A)

z węglem
spiekającym
(Z)

Gęstość pozorna

[g/cm3]

3,75

1,47

1,51

Porowatość otwarta

[%]

33,5

32,1

31,2

Wytrzymałość na ściskanie

[MPa]

1,4

1,3

1,1

soką efektywnością procesu ﬁltracji. Nowe ﬁltry ma także
cechować niższa masa wynikająca z niższej gęstości tworzywa, co dodatkowo wpływałoby na ich własności cieplne
(akumulacja ciepła), a także możliwość wypalania tworzywa
w niższej temperaturze (ﬁltry na bazie ZrO2 wymagają wypalania w temperaturze około 1750 °C), co pozwoliłoby na
obniżenie kosztów produkcji ﬁltrów, związanych ze zużyciem
gazu opałowego oraz elementów grzejnych pieca.

2. Opracowanie nowego rodzaju ﬁltrów
ceramiczno-węglowych
Badania nad opracowaniem nowego rodzaju ﬁltrów do ﬁltracji ciekłych metali (w szczególności stopów żelaza) prowadzono w ramach projektu realizowanego przez konsorcjum:
Ferro-Term Sp. z o.o., ICiMB O/Materiałów Ogniotrwałych
w Gliwicach oraz Instytut Odlewnictwa w Krakowie ﬁnansowanego z Programu INNOTECH w latach 2012–2014 przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Aby osiągnąć planowane własności nowych, innowacyjnych ﬁltrów wprowadzono do ich składu węgiel stanowiący
fazę wiążącą cząstki ceramiczne. Wybór ten uzasadniony
był korzystnymi właściwościami tego pierwiastka, który w porównaniu z innymi materiałami, charakteryzuje się ekstremalnie wysoką ogniotrwałością (w atmosferze beztlenowej)
i przewodnością cieplną, co skutkuje dużą odpornością na
szok termiczny.
Do otrzymywania nowego rodzaju ﬁltrów zastosowano
znaną metodę [1] polegającą na impregnacji elastycznej,
polimerowej pianki odpowiednio przygotowaną zawiesiną
ceramiczną w taki sposób, aby pokryła ona jedynie elastyczne mostki otaczające pory w piance. Tak otrzymane pianki
poddaje się obróbce termicznej, w czasie której następuje
wypalenie organicznego szkieletu i spieczenie powlekającego ją materiału ceramicznego.
W ramach projektu przeprowadzono systematyczne badania mające na celu określenie wpływu składu zawiesiny
oraz warunków obróbki termicznej powleczonych nią pianek
na podstawowe właściwości otrzymanych ﬁltrów: gęstość
pozorną, porowatość otwartą, wytrzymałość mechaniczną
na zimno i odporność na szok termiczny [2]. Na ich podstawie do ostatecznych badań, mających na celu określenie
efektywności procesu ﬁltracji, wytypowano dwa rodzaje nowoopracowanych ﬁltrów [3]. Oba wypalane w temp. 1000 °C
w atmosferze azotu różniły się składem surowcowym: pierwsze otrzymywane były na bazie zawiesiny, w której cząstki
węglowe stanowiły mieszaninę graﬁtu płatkowego oraz paku
węglowego i drugie, w których graﬁt, a także część paku,

zastąpiono węglem spiekającym. Surowiec ten, nie stosowany dotychczas w produkcji ﬁltrów, charakteryzuje się tym, że
podczas ogrzewania masy, którą stanowi mieszanina cząstek ceramicznych i sproszkowanego węgla, początkowo
przechodzi w stan plastyczny, powleka ziarna składników
ceramicznych i skleja je, a następnie ze wzrostem temperatury spieka się (koksuje), dając tworzywo ceramiczno-węglowe. Tym sposobem węgiel spiekający, spełniając swą
podstawową rolę jako źródło węgla pierwiastkowego, pełni
jednocześnie rolę spoiwa zwiększającego wytrzymałość ﬁltrów po wypaleniu. Zastosowanie węgla spiekającego do
wytwarzania ﬁltrów do ﬁltracji metali zostało zgłoszone do
urzędu patentowego RP [4].
Pod względem podstawowych właściwości, tj. gęstości
pozornej, porowatości otwartej i wytrzymałości na ściskanie,
oba testowane ﬁltry ceramiczno-węglowe nie różniły się między sobą w istotny sposób (Tabela 1). Z kolei, z porównania
tych właściwości z oznaczonymi dla produkowanych w kraju
ﬁltrów z ZrO2 wynikało, że ﬁltry ceramiczno-węglowe przy
porównywalnej porowatości i wytrzymałości, charakteryzowały się ponad dwukrotnie niższą gęstością pozorną.
Nowoopracowane ﬁltry poddano próbom odlewania, które wykonano zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak
i w ekstremalnych warunkach przemysłowych, tj. w temperaturach zalewania odlewów, wynoszących powyżej
1550 °C, i przy dużej gęstości (małej lejności) tworzywa
metalowego, w wybranych odlewniach krajowych. Filtry testowano, wykonując odlewy o różnym ciężarze, od 50 kg
do 700 kg, co pozwoliło na dokonanie oceny ich odporności
termicznej podczas zalewania. W wyniku wykonanych prób
stwierdzono, że testowane ﬁltry pod względem czasu zalewania oraz przepuszczalności nie różnią się od obecnie
stosowanych. Przeprowadzone badania, które objęły analizę
składu chemicznego, oznaczenie zawartości tlenu i azotu
oraz analizę mikrostruktury tworzywa metalowego przed i po
ﬁltracji wykazały, że testowane ﬁltry obniżają ilość wtrąceń
niemetalicznych w odlewie. W Tabelach 2 i 3 oraz na Rys. 1
przedstawiono wyniki uzyskane w przypadku próby ﬁltracji
polegającej na przelaniu przez ﬁltry z wysokości około 50 cm
porcji ciekłego staliwa o temperaturze 1650 °C; ilość przelewanego metalu wynosiła każdorazowo 100 kg, a czas jego
przepływu przez ﬁltr wynosił około 30 s [3].
iki dowiodły, że oba rodzaje testowanych ﬁltrów spełniły
zakładane w celu projektu wymagania jakościowe. Nowoopracowane ﬁltry charakteryzowały się wysoką odpornością
na wstrząs cieplny, odpornością na korozyjne działanie
stopów metali, wytrzymałością mechaniczną w wysokich
temperaturach, wysoką efektywnością procesu ﬁltracji oraz
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Tabela 2. Skład chemiczny staliwa przed i po filtracji.
Table 2. Chemical composition of cast steel before and after filtration.
Pierwiastek [%]

C

Si

Mn

P

S

Cr

Ni

Mo

Cu

V

Ti

Al

przed ﬁltracją

0,12

0,42

0,56

0,011

0,003

0,14

0,11

0,02

0,14

0,004

0,002

0,055

po ﬁltracji przez ﬁltr A

0,17

0,40

0,57

0,014

0,007

0,14

0,11

0,02

0,15

0,003

0,002

0,052

po ﬁltracji przez ﬁltr Z

0,14

0,40

0,54

0,011

0,006

0,14

0,11

0,02

0,14

0,003

0,002

0,045

Staliwo

a)

b)

c)

Rys. 1. Mikrostruktura staliwa (zgład nietrawiony): a) przed filtracją, b) po filtracji przez filtr A, c) po filtracji przez filtr Z.
Fig. 1. Microstructure of cast steel (unetched polish section): a) before filtration, b) after filtration (filter A), and c) after filtration (filter Z)
Tabela 3. Udział tlenu i azotu w staliwie przed i po filtracji.
Table 3. Oxygen and nitrogen concentration values in cast steel
before and after filtration.
Staliwo

Tlen [%]

Azot [%]

przed ﬁltracją

0,0358

0,0159

po ﬁltracji przez
ﬁltr A

0,0354

0,0150

po ﬁltracji przez
ﬁltr Z

0,0103

0,0102

strukturą powierzchni ich ścianek, umożliwiającą laminarny przepływ stopu przez pory. Uzyskana prawie dwukrotnie niższa masa ﬁltrów, a także możliwość ich wypalania
w temperaturze 1000 °C pozwalają na znaczne obniżenie
kosztów wytwarzania.

3. Mechanizacja procesu wytwarzania
nowoopracowanych ﬁltrów
Efektem pomyślnie przeprowadzonych prób zastosowania nowoopracowanych ﬁltrów ceramiczno-węglowych
w krajowych odlewniach były deklaracje ich zakupu do bieżącej produkcji odlewów. W związku z tym faktem Ferro-Term Sp. z o.o. podjął decyzję o budowie linii do ich masowej produkcji. Zakłada się produkcję rzędu 300 000 szt.
rocznie ﬁltrów ceramiczno-węglowych, spełniających te
same wymagania użytkowe, co ﬁltry konkurencji – głównie
producentów chińskich, natomiast w cenie niższej o (1520)%. Jednakże obniżenie kosztów ﬁltrów wynikające jedynie ze zmian technologii ich produkcji jest niewystarczające.
Z wcześniejszej pracy prowadzonej w ﬁrmie Ferro-Term [5]
wynika, że produkcja ﬁltrów piankowych wymaga bardzo
dużej precyzji i zastosowania nowatorskich rozwiązań, wynikających z konieczności utrzymania powtarzalnych parametrów geometrycznych (wymiary, objętość) oraz masowych
(masa właściwa) ﬁltrów; to one bowiem decydują o jednostkowej objętości i prędkości przepływu strugi ciekłego metalu.
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Masowa produkcja ﬁltrów o powtarzalnych własnościach,
przy niskich kosztach produkcji, wymaga automatyzacji linii
technologicznej.
Bazując na technologii produkcji piankowych ﬁltrów
ceramiczno-węglowych ﬁrma Ferro-Term przystąpiła do
opracowania projektu prototypowej, zmechanizowanej linii produkcyjnej. Posiada ona wiele rozwiązań o wysokim
współczynniku innowacyjności. Linia projektowana była
w oparciu o dotychczasowe doświadczenia autorów niniejszego opracowania oraz konstruktorów mechaników i odlewników. Główne problemy, na jakie napotkali konstruktorzy
to m.in.:
– automatyczne nanoszenie gęstwy ceramicznej na nośnik poliuretanowy;
– operacja obracania wstępnie utwardzonych ﬁltrów po
pierwszym nanoszeniu;
– automatyczna operacja natryskowego nanoszenia drugiej warstwy mieszaniny ceramicznej;
– ułożenie i segregacja ﬁltrów wg przyjętej tolerancji wagowej;
– utrzymanie tolerancji wymiarowej ﬁltrów.
Wstępny projekt takiej linii przedstawiono na Rys. 2.
Projekt prototypowej linii zawiera m.in.:
automatyczny podajnik przyciętych do odpowiednich wymiarów nośników poliuretanowych;
– urządzenie rolkowe do pierwotnego pokrywania
polimerowych nośników zawiesiną ceramiczno-węglową o wydajności do 1000 szt./h (dla ﬁltrów o wymiarach
50 mm × 50 mm × 22 mm);
– urządzenie do wtórnego pokrywania kształtek metodą
natryskową o wydajności do 500 sz./h;
– suszarki komorowe o pojemności 1 m3 i temperaturze
pracy do 120 °C.
Dodatkowo w jej skład wchodzić będzie automatyczne
urządzenie do odwracania ﬁltrów przed drugim nanoszeniem zawiesiny, automatyczna waga umożliwiająca eliminację ﬁltrów poza przyjętą tolerancją wagową oraz piec do
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Rys. 2. Schemat prototypowej, zautomatyzowanej linii produkcyjnej filtrów piankowych dla odlewnictwa.
Fig. 2. Scheme of the prototype automated production line of foam filters for foundry.

wymagało stworzenia niezależnego oddziału wytwarzania
ﬁltrów ceramiczno-węglowych, którego schemat blokowy
przedstawiono na Rys. 3.
Zespół głównych twórców, tj. Ferro-Term Sp. z o.o., Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, O/Materiałów
Ogniotrwałych w Gliwicach, Instytut Odlewnictwa w Krakowie oraz Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu,
kontynuując prace nad konstrukcją linii produkcyjnej opartej
o prototypowe rozwiązania, planuje pozyskać część środków na tę inwestycję z Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój na lata 2015-2023 ﬁnansowanego przez NCBiR.

4. Podsumowanie

Rys. 3. Schemat docelowego procesu i urządzeń do wytwarzania
filtrów ceramiczno-węglowych w Ferro-Term Sp. z o.o.
Fig. 3. Diagram of the target process and apparatus for the production of ceramic-carbon filters in Ferro-Term Sp. o.o.

wypału w atmosferze ochronnej o pojemności 2 m3 z wysuwanym trzonem, o temperaturze znamionowej do 1200 °C,
z możliwością regulacji postępu temperatury. Piec wyposażony będzie w dopalacz spalin.
Docelowe rozwiązanie zakłada, że produkcja prowadzona będzie w pomieszczeniach i halach należących do
Ferro-Term Sp. z o.o. Osiągnięcie takich założeń będzie

Zakończono prace badawcze nad opracowaniem technologii produkcji innowacyjnych, piankowych ﬁltrów ceramiczno-węglowych do ﬁltracji ciekłych stopów metali. Partia badawcza ﬁltrów wykonanych wg tej technologii została
sprawdzona w praktyce w krajowych odlewniach staliwa
i żeliwa. Próby wypadły pomyślnie i odlewnie zadeklarowały chęć zakupu nowoopracowanych ﬁltrów piankowych
do bieżącej produkcji odlewów. W ﬁrmie Ferro-Term dało to
asumpt do rozpoczęcia prac projektowych nad prototypową
linią do masowej produkcji tych ﬁltrów. Zakłada się, że w celu
obniżenia jednostkowej ceny sprzedaży ﬁltrów ceramiczno-węglowych, a tym samym zwiększenia ich konkurencyjności w stosunku do innych producentów, w szczególności
chińskich, nową linię charakteryzować będzie zautomatyzowanie procesu umożliwiające wzrost wydajności i zmniejszenie kosztów produkcji.
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