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Charakterystyka właściwości technologicznych
ceramicznych mieszanin formierskich na bazie
węglika krzemu
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Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki badań podstawowych właściwości lejnych mas formierskich na bazie węglika krzemu oraz wodnej
zawiesiny spoiwa nanokompozytowego, zawierającego koloidalny tlenek glinu, przeznaczonych do wytwarzania ceramicznych form odlewniczych. W celu zbadania właściwości mas lejnych porównano wpływ rodzaju trzech różnych polimerów pełniących rolę spoiwa modyﬁkującego, tj. poli(alkohol winylowy) o ciężarze cząsteczkowym 47000 g/mol i stopniu hydrolizy 88%, poli(glikol etylenowy) o ciężarze
cząsteczkowym 1500 g/mol, oraz dyspersja poliakrylowa. Zawartość fazy stałej węglika krzemu wynosiła 65% wag. Mieszanki formierskie
przygotowywano w klimatyzowanym laboratorium w temperaturze 22 °C przy użyciu mieszadła mechanicznego. Czas eksperymentu
wynosił 96 h, przy czym pierwsze badania przeprowadzono po upływie doby, co miało na celu lepszą homogenizacjię mieszaniny. W trakcie trwania doświadczenia co 24 h dokonywano pomiarów lepkości względnej za pomocą kubka Zahna 4#, gęstości, pH oraz adhezji
zawiesiny do powierzchni mosiężnej płyty. Dodatkowo scharakteryzowano węglik krzemu pełniący rolę proszku formierskiego. Wykonano
obserwacje mikroskopowe (SEM), określenie wielkości cząstek oraz badanie składu chemicznego. Udowodniono, że zastosowanie dodatkowych spoiw modyﬁkujących znacząco poprawia właściwości technologiczne uzyskanych mas formierskich, co sprzyja ich przyszłościowemu zastosowaniu w odlewnictwie precyzyjnym w skali przemysłowej.
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TECHNOLOGICAL PROPERTIES CHARACTERIZATION OF CERAMIC SLURRIES
BASED ON SILICON CARBIDE POWDER
In this work technological properties of ceramic slurries for ceramic shell moulds fabrication were characterized. The slurries were
based on silicon carbide powder and nanocomposite binder with colloidal aluminium oxide particles. For modiﬁcation of rheological
properties of the slurries, three binders were added: poly(vinyl alcohol)l with a molecular weight of 47 000 g/mole and 88% of hydrolysis
degree, poly(ethylene glycol) with a molecular weight of 1500 g/mole, and a polyacrylic dispersion. The content of silicon carbide solid
phase was 65 wt.%. The ceramic slurries were fabricated in an air-condition lab in a reactor equipped with a mechanical mixer. The total
time of experiment was 96 h. The ﬁrst measurement was performed after 24 hours from beginning of the test in order to use the slurries
of better homogenization. Relative viscosity by Zahn Cup 4#, density, pH and adhesion were measured every day during the experiment.
The silicon carbide powder was additionally characterized for its microstructure (SEM), grain size and chemical composition. It has been
proven that the addition of new binders increased the technological properties of the investigated ceramic slurries which was conducive
to their future use in the foundry industry.
Keywords: Ceramic slurries, Technological properties, SiC, Ceramic shell moulds, Investment casting

1. Wprowadzenie
Węglik krzemu ze względu na swoje właściwości ﬁzyko-chemiczne jest bardzo perspektywicznym materiałem w zastosowaniu do produkcji ceramicznych form odlewniczych.
Duża wytrzymałość mechaniczna, twardość oraz odporność
na szoki termiczne pozwala sądzić, że forma ceramiczna
otrzymana z tego materiału będzie mogła składać się z kilku
warstw, a nie jak dotąd z kilkunastu, co znacznie zmniejszy
jej ciężar oraz koszty produkcji. Drugą ważną zaletą SiC
jest jego przewodność cieplna i elektryczna. W porównaniu
do innych materiałów stosowanych do produkcji form ceramicznych, węglik krzemu odznacza się kilkukrotnie większą przewodnością cieplną. Dzięki tak dużej przewodności
cieplnej, materiał formy szybciej oddaje ciepło, co sprzyja
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rozdrobnieniu mikrostruktury, a co za tym idzie zwiększeniu
wytrzymałości mechanicznej gotowego odlewu [1, 2]
W ceramicznych formach odlewniczych rozróżnia się
kilka różniących się od siebie warstw, mających inne przeznaczenie:
– pierwszą warstwę, która pełni rolę najdokładniejszego
odwzorowania kształtu modelu woskowego,
– drugą warstwę, która jest warstwą przejściową pomiędzy warstwą pierwszą, a warstwami konstrukcyjnymi,
– warstwy konstrukcyjne (trzecia i kolejne), których głównym zadaniem jest nadanie odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej formie odlewniczej.
Podstawowymi składnikami stosowanymi do produkcji
form ceramicznych są materiał osnowy (np. mączki kwarcowe, piaski, czy mączki elektrokorundowe) oraz spoiwo
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konstrukcyjne zawierające nanocząstki. Jednym z najpopularniejszych obecnie spoiw używanych do otrzymywania
ceramicznych form odlewniczych w odlewnictwie precyzyjnym jest zhydrolizowany krzemianu etylu (ZKE), w którym
rozcieńczalnikiem jest alkohol etylowy. Ze względu na przepisy regulujące ochronę środowiska w Unii Europejskiej,
dąży się do zastąpienia istniejącego systemu wytwarzania
form na system ekologiczny. W odlewniach prowadzone są
prace nad nowymi spoiwami na bazie wody, spełniającymi
europejskie normy środowiskowe [3-8]. Są to spoiwa na
bazie krzemionki koloidalnej będące zolami kwasu ortokrzemowego. Oprócz zalet jakie posiada to spoiwo, tj. brak
wpływu na ludzkie zdrowie, łatwość dostępu, akceptowalny
koszt czy zwiększona żywotność w porównaniu z ZKE, posiada ono także kilka istotnych wad. Masa ceramiczna na
bazie krzemionki koloidalnej gorzej zwilża model woskowy
niż masa z ZKE. Dlatego w procesie produkcji potrzebne są
dodatkowe substancję poprawiające zwilżalność, a co za
tym idzie poprawienie dokładnego odwzorowanie modelu
woskowego. Dodatkowo niezbędny jest dodatek związków
zapobiegających zapowietrzaniu oraz spienianiu masy podczas jej ciągłego mieszania.
Obecnie proces przygotowania form ceramicznych w odlewniach jest przeważnie zautomatyzowany i czynności są
wykonywanie za pomocą robotów przemysłowych. Na tych
właśnie liniach wykorzystuje się nowo opracowane spoiwa
wodne na pokrycia modeli woskowych. Czas suszenia powłoki to okres około 3 h, przy wilgotności 50% oraz temperaturze 20-25 °C. Suszenie prowadzone jest w specjalnej
suszarni zbudowanej na potrzeby odlewni, stanowiącej integralną część linii produkcyjnej [9-13].
Celem pracy były badania wpływu rodzaju spoiwa na
właściwości technologiczne i reologiczne ceramicznych
mas formierskich oraz wstępne sprawdzenie przydatności
tak otrzymanych gęstw w procesie otrzymywania form ceramicznych.

poliakrylową w ilościach 15% wag. Ilość fazy stałej w mieszaninie ceramicznej wynosiła 65% wag. Masy lejne zostały
przygotowanie w klimatyzowanym laboratorium w reaktorze
zaopatrzonym w mieszadło mechaniczne. Czas trwania testu wynosił 96 h.
Odczyn mieszaniny ceramicznej badano przy użyciu
pH-metru z elektrodą przeznaczoną do zawiesin. Gęstość
oznaczono przy pomocy aerometru. Do identyﬁkacji adhezji
użyto płytę mosiężną o wadze 75,46g oraz rozmiarze
75 mm × 75 mm. Test odbywał się w oparciu o opracowaną
doświadczalnie metodę, polegającą na notowaniu wyników
co 15 s przez 180 s. Pomiar lepkości względnej przeprowadzono za pomocą kubka czerpalnego Zahn 4#. Natomiast
do badania lepkości dynamicznej użyto wiskozymetru (Brookﬁeld DV-II+, USA). Lepkość badano metodą cylindrów
współosiowych w zakresie obrotów 20-200-20 obr./min.

3. Wyniki badań
Rys. 1 przedstawia obraz mikrostruktury proszku SiC
F400 99C. Charakteryzuje się on ostrokrawędzistymi
cząstkami. Jest to typowa morfologia proszków formierskich, ułatwiająca późniejsze formowanie. Średnia wielkość cząstek dla zawartości 77% wag. wszystkich cząstek
wynosi 21 μm. Badania XRF ujawniły, że użyty proszek
SiC zawierał 99,41% wag. krzemu, 0,323% wag. wapnia
i 0,267% wag. fosforu.

2. Metodyka badawcza
W ramach pracy przeprowadzono badania węglika
krzemu SiC F400 99C (Stanchem Polska). Wielkość cząstek proszku węglika krzemu określono metodą dyfrakcji
laserowej (Horiba LA-950, Japonia). Dokonano także obserwacji mikroskopowej (Hitachi 3500 oraz 5500) przy napięciu
przyspieszającym 15 kV i 30 kV oraz wykorzystano detektor
elektronów wtórnych.
Badanie składu chemicznego SiC F400 99C przeprowadzono przy pomocy ﬂuorescencyjnego spektrometru rentgenowskiego (Bruker S4 Explorer). Pomiaru dokonano z wykorzystaniem lampy rentgenowskiej Rh z anodą miedzianą,
ﬁltrami Cu, Pb oraz Al., kolimatory 0,23°, 0,46°, 1° oraz 2°,
kryształy LiF200, Ge, PET oraz XS-55.
Spoiwem głównym był nanokompozyt zawierający nanotlenek glinu oznaczony IE (Evonik, Niemcy). Dodatkowo, oprócz spoiw, masy lejne zawierały dodatki antypienne
i zwilżające. Jako spoiwo modyﬁkujące zastosowano roztwór wodny o stężeniu 10% wag. poli(alkoholu winylowego)
o ciężarze cząsteczkowym 47000 g/mol oraz stopniu hydrolizy 88%, 30% wag., roztwór wodny poli(glikolu etylenowego) o ciężarze cząsteczkowym 1500 g/mol oraz dyspersję

Rys.1. Mikrostruktura proszku SiC F400 99C.
Fig.1. SEM image of SiC powder F400 99C.

Na Rys. 2-5 przedstawiono wyniki testu adhezji do płyty
badanych mieszanek formierskich (tzw. krzywe obciekania).
Z otrzymanych wyników widać, że pierwszego dnia ilość
masy lejnej jest największa, co jest szczególnie widoczne
dla zawiesiny z dodatkiem 15% wag. PVAL 47-88. Jest to
prawdopodobnie spowodowane tym, że dla tej mieszanki
24 h mieszania jest nie wystarczającym czasem do odpowiedniej homogenizacji. Drugą przyczyną może być duża
lepkość zastosowanego spoiwa wynikająca z dużego ciężaru cząsteczkowego. Plateau można zaobserwować dla
każdej masy formierskiej z dodatkiem modyﬁkatora od około
80. sekundy pomiaru. Dla gęstwy bez dodatku ciężar masy
pozostałej na płycie jest najmniejszy i od pierwszego dnia
pomiaru wynosi około 1 g, a plateau obserwuje się już od
25 s.
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Rys. 6 prezentuje porównanie lepkości dynamicznej dla
badanych mieszanin formierskich z dodatkiem spoiw oraz
bez dodatku. Najwyższą wartością lepkości charakteryzuje
się gęstwa z dodatkiem 15% wag. PA. Natomiast najmniejszą lepkością odznacza się mieszanka bez dodatku spoiwa
modyﬁkującego. Rys. 7 przedstawia rozkład podstawowych
właściwości technologicznych dla badanych mieszanek.
Każdego dnia pomiaru malała lepkość gęstw z dodatkiem
spoiw modyﬁkujących, natomiast bez dodatku była niezmienna. W ostatnim dniu pomiaru wartość lepkości względnej wynosiła ok. 23 s dla kubka Zahn 4#. Ilość masy pozostałej po
120 s pomiaru testem płyty wynosiła ok. 1,5 g
Rys. 8 prezentuje zmiany pH oraz gęstości badanych
mieszanin formierskich. Można zaobserwować, że w czasie
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Rys. 2. Krzywe obciekania dla badanej mieszanki ceramicznej z dodatkiem 15% wag. PGE.
Fig. 2. Dipping curves for ceramic slurry with 15 wt.% of PGE.

Rys. 3. Krzywe obciekania dla badanej mieszanki ceramicznej z dodatkiem 15% wag. PVAL 47-88.
Fig. 3. Dipping curves for ceramic slurry with 15 wt.% of PVAL
47-88.

Rys. 4. Krzywe obciekania dla badanej mieszanki ceramicznej z dodatkiem 15 %wag. PA.
Fig. 4. Dipping curves for ceramic slurry with 15 wt.% of PA.

Rys. 5. Krzywe obciekania dla badanej mieszanki ceramicznej bez
dodatku modyfikującego.
Fig. 5. Dipping curves for reference ceramic slurry.

Rys. 6. Rozkład lepkości dynamicznej dla badanych mieszanin
formierskich.
Fig. 6. Dynamic viscosity distribution for investigated ceramic slurries.

Rys. 7. Rozkład właściwości technologicznych badanych mieszanek formierskich.
Fig. 7. Distribution of basic technological properties of investigated
ceramic slurries.

Rys. 8. Zmiany pH oraz gęstości dla badanych mieszanek formierskich.
Fig. 8. Density and pH distribution of investigated ceramic slurries.
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trwania badań nie odnotowano znaczących zmian w gęstości i odczynie mieszanin.

Literatura
[1]

4. Podsumowanie
Według założeń pracy oraz przemysłowych założeń regulujących wartości, którymi powinna charakteryzować się
mieszanina formierska w niniejszej pracy skoncentrowano
się na właściwościach reologicznych i technologicznych
nowo opracowanych ceramicznych mas lejnych na bazie
węglika krzemu i trzech różnych polimerów pełniących rolę
spoiw modyﬁkujących. Zgodnie z nowo obowiązującymi
przepisami odnoście wpływu substancji na bazie alkoholi na zdrowie oraz środowisko, przemysł lotniczy dąży do
całkowitego wyeliminowana spoiw alkoholowych na rzecz
spoiw wodnych. Praca ta pokazuje, że jest to możliwe przy
niewielkiej modyﬁkacji spoiwami polimerowymi szeroko dostępnymi w kraju, jak i za granicą. Zaprezentowane wyniki
badań podstawowych parametrów jakie określane są każdego dnia w warunkach przemysłowych pokazują, że każda
mieszanka formierska z dodatkiem spoiwa modyﬁkującego
spełniła podstawowe założenia przemysłu odnoście zastosowania do otrzymania ceramicznych form odlewniczych.
Dlatego też, praca może stanowić podstawę do dodatkowych badań innych modyﬁkatorów w celu przyszłościowego
zastosowania w odlewnictwie precyzyjnym do budowy form
ceramicznych dla przemysłu lotniczego.

Podziękowania
Badania realizowane w ramach projektu „Nowoczesne
technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym”
nr POIG.01.01.02-00-015/08-00 w Programie Operacyjnym
Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Projekt współﬁnansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

[2]
[3]

[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]

[11]

[12]

[13]

Hirata, Y., Miyano, K., Sameshima, S., Kamino, Y.: Reaction
between SiC surface and aqueous solutions containing Al
Ions, Physicochemical and Engineering Aspects, 133 (1998),
183-189.
Małek, M., Wiśniewski, P., Matysiak, H., Kurzydłowski, K. J:
Lejna mieszanina formierska do produkcji form odlewniczych, P.406518 (2013).
Woodford, D. A., Mowbray, D. F: Eﬀect of material characteristics and test variables on thermal fatigue of cast superalloys. A review, Materials Science and Engineering, 1-2,
(1974), 5
Schweikert, W. H., Bailey, P. G., New method for cast superalloy frames. Segented mold and HIP utilized, ManTech
Journal, 5, 3, (1980), 28-32.
Guerra, M., Niles, J.: Cobalt aluminate levels in primary slurries, Investment Casting Institute, Word Conference, San
Francisco, CA, (1996), 1-9.
Chodorowski,
J.,
Ciszewski,
A.,
Radomski,
T.:
Materiałoznawstwo lotnicze, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1977.
Wojkun, F., Sołncew, J. P.: Materiały specjalnego przeznaczenia, Zakład Poligraﬁczny Politechniki Radomskiej, Radom
2001.
Jena, A. K., Chaturvedi, M. C: Reviev. The role of alloying
elements in the design of nickel – base superalloy, J. Mater.
Sci., 19, (1984), 3121.
Haratym, R., Biernacki, R., Myszka, D.: Ekologiczne wytwarzanie dokładnych odlewów w formach ceramicznych, Oﬁcyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2008.
Karwiński, A.: Wpływ zawartości krzemionki koloidalnej na
właściwości ciekłej masy ceramicznej stosowanej w technologii wytapianych modeli, Solidification of Metals and Alloys, No.3 1, (1997).
Ismael, M. R., dos Anjos, R. D., Salomao, R., Pandolfelli,
V.C.: Colloidal silica as a nostructured binder for refractory
castables, Refractories Applications and News, 11, 4, (2006),
16-20.
Małek, M., Zagórska, M., Wiśniewski, P., Matysiak, H., Michalski, J., Kurzydłowski, K. J.: Analiza porównawcza spoiw formierskich na bazie krzemionki koloidalnej stosowanych do budowy form ceramicznych do odlewania precyzyjnego części
turbin lotniczych, XL Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków
2012.
Matysiak, H., Ferenc, J., Lipiński, Z., Grabarz, K., Michalski,
J., Kurzydłowski, K. J.: Development of new ceramic slurries
and shell moulds for Bridgman casting of turbine blades, Proceedings of European Conference On Materials and Structures in Aerospace, Germany, 2010.


Otrzymano 18 września 2015, zaakceptowano 26 listopada 2015.

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 67, 4, (2015)

437

