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Reologiczne właściwości mas ceramicznych
z ZrSiO4 z przeznaczeniem na ceramiczne formy
odlewnicze
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Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości reologicznych mas lejnych z ZrSiO4, przeznaczonych do wytwarzania ceramicznych
form odlewniczych, mających zastosowanie w procesie odlewania precyzyjnego elementów silników lotniczych z nadstopów niklu. Stężenie fazy stałej w ceramicznych masach lejnych wynosiło 75% wag. W celu zmodyﬁkowania właściwości reologicznych mas lejnych,
zastosowano cztery komercyjnie dostępne środki upłynniające: DISPEX N-40, DURAMAX, POLIKOL oraz THS, jako wodne roztwory
10%, których ilość wynosiła 0,25% wagowych w stosunku do proszku. Masy lejne przygotowano w mieszadłach mechanicznych przy
szybkości 300 obr./min przez 3 h. Proszek ZrSiO4 scharakteryzowano pod względem wielkości cząstek (metodą dyfrakcji laserowej), morfologii powierzchni (SEM), a także składu chemicznego (XRF). Właściwości reologiczne mas lejnych określono w odniesieniu do lepkości
dynamicznej w warunkach laboratoryjnych w temperaturze 21 ºC. Otrzymane wyniki dowodzą, że masa lejna na bazie krzemianu cyrkonu
charakteryzuje się zróżnicowaną zdolnością do upłynniania. Mieszanki poddane działaniu środków upłynniających znacząco kontrastują
pod względem wielkości lepkości dynamicznej z masą lejną, do której nie dodano upłynniacza. Krzemian cyrkonu wykazuje obiecujące
właściwości, stanowiące podstawę do udoskonalania technologii otrzymywania form przeznaczonych do otrzymania części silników lotniczych.
Słowa kluczowe: mieszanki formierskie, formy ceramiczne, odlewanie precyzyjne, ZrSiO4

RHEOLOGICAL PROPERTIES OF CERAMIC SLURRIES BASED ON ZrSiO4
FOR CERAMIC SHELL MOULDS PREPARATION
This research concerns properties of ceramic slurries prepared from ZrSiO4 applied for the “prime coat” fabrication in ceramic shell
moulds in the investment casting process. The solid phase content was 75% by weight. Modiﬁcation of the slurry rheological properties
was based on addition of four deﬂocculants such as DISPEX N-40, DURAMAX, POLIKOL and THS as a 10 wt% water solution in an
amount of 0.25 wt% with respect to the powder. The ceramic slurries were prepared in a mechanical mixer with a speed equal to 300 RPM
within 3 hours. The morphology and chemical properties of ZrSiO4 powder were characterized by SEM and XRF. The powder grain size
distribution was determined by laser diﬀraction. The rheological properties like dynamic viscosity were studied in an air-conditioned lab at
21 °C. The obtained results for the ZrSiO4 based ceramic slurries indicate that the application of deﬂocculants can decrease or increase
dynamic viscosity signiﬁcantly, when compared to the slurry containing only water.The addition of deﬂocculants to ZrSiO4 based ceramic
slurries is very useful to modify viscosity of them in industrial conditions.
Keywords: Ceramic slurries, Ceramic shell moulds, Investment casting, ZrSiO4

1. Wprowadzenie
Odlewanie precyzyjne stanowi powszechnie stosowaną
technikę wytwarzania materiałów dla przemysłu lotniczego, energetycznego, a także militarnego. Łopatki turbinowe
(z ang. flight safety parts – FSP) należą do grupy elementów krytycznych o szczególnych restrykcjach produkcyjnych
i kontrolnych. Determinują one pracę silnika samolotu, dlatego też nieprawidłowości materiałowe, czy też nierówność
ich powierzchni mogą znacząco przyczynić do zmniejszenia
efektywności pracy maszyny. W przemyśle lotniczym dominuje trend nieustannego udoskonalania jakości powierzchni
odlewów oraz zwiększenia ich dokładności. Wraz z polepszeniem właściwości dąży się do zmniejszenia kosztów
otrzymywania elementów. Uniwersalną techniką jest metoda

Bridgmana z wykorzystaniem form ceramicznych, w których
odlewane są części silnika. Wpływają one na precyzyjny
kształt, dokładność wymiarową, odpowiednią mikrostrukturę i czystość metalurgiczną wytworzonych elementów oraz
powtarzalne odtworzenie skomplikowanych geometrycznie
przestrzennych kształtów [1].
Najważniejszą funkcję podczas wytwarzania ceramicznej
formy spełnia pierwsza (przymodelowa) wartswa, posiadająca kontakt z ciekłym metalem podczas zalewania formy,
co determinuje końcową jakość powierzchni odlewu. Właściwości tej warstwy zależą ściśle od materiałów z jakich
zostanie zbudowana, ich zagęszczenia i lepkości mieszanki
formierskiej [2-3].
Produkcja oparta na metodzie wytapianych modeli polega na stworzeniu modelu woskowego (wzorca) łopatki tur-
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bin, który odzwierciedla dokładnie kształty elementu wraz
z doprowadzającymi ciekły metal kanałami. Forma budowana jest na tym modelu poprzez zanurzenie w gęstwie
i pokryciu ogniotrwałą posypką proszku ceramicznego.
Następnie model poddawany jest suszeniu [2]. Końcowym
etapem produkcji formy ceramicznej jest usunięcie wosku
ze środka formy poprzez wytopienie w autoklawie i wyżarzanie w zakresie temperatur 400-1200 °C w celu uzyskania
gotowego produktu. Forma zalewana jest ciekłym metalem
tuż po wyciągnięciu z pieca, kiedy wciąż utrzymuje wysoką
temperaturę [2, 4].
Formy ceramiczne zbudowane są zazwyczaj z 5 do 8
warstw w zależności od wymaganego stopnia współczynnika chłodzenia oraz właściwości metalurgicznych [2].
Konstrukcyjne (tylne) warstwy formy odpowiedzialne są
za zbudowanie całkowitej wytrzymałości skorupy podczas
usuwania wosku z wnętrza formy czy też zalewania ciekłym metalem, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia licznych
pęknięć formy. Wysoka odporność formy na szok termiczny
odgrywa szczególną rolę podczas wprowadzania ciekłego
metalu do skorupy. Także stabilność chemiczna, czyli brak
reaktywności formy z ciekłym metalem, wpływa na końcową
powierzchnię odlewu. Ważnym aspektem jest odpowiednia
przepuszczalność i przewodność termiczna, regulujące zachowanie odpowiedniego przenoszenia wilgoci przez ściany
i dokładnego chłodzenia materiału. Odpowiednia porowatość skorupy decyduje o wypieraniu powietrza przez wpływający do formy metal. Powietrze powinno szybko i całkowicie wydostać się przez sieć otwartych porów na zewnątrz,
zapobiegając utworzeniu się wad wymiarowych odlewów.
Formy ceramiczne powinny wykazywać niską rozszerzalność cieplną w zakresie temperatur 600–1500 °C, aby ograniczyć wymiarowe zmiany wewnętrzne elementu. Wymagania aplikacyjne są bardzo ściśle określone i są podstawą do
osiągnięcia odpowiedniej jakości odlewu [5-6].
Właściwości formy ceramicznej zależą przede wszystkim
od właściwości masy formierskiej, z której jest zbudowana
i od metody produkcji. Dobór materiałów wchodzących w gęstwy zależy od stopu jaki będzie odlewany w formie oraz od
temperatury prowadzenia procesu.
Proszki ceramiczne, pełniące funkcję składnika osnowy,
stosowane są również jako posypka form ceramicznych.
Dobór odpowiednich materiałów ceramicznych jest jednym
z ważniejszych etapów, ponieważ od właściwości proszków
(rodzaj, kształt i wielkość cząstek) zależą właściwości form
oraz końcowe właściwości odlewów [7]. Proszki ceramiczne powinny charakteryzować się odpornością na działanie
wysokich temperatur, małą rozszerzalnością cieplną oraz
brakiem przemian polimorﬁcznych. Wśród materiałów spełniających restrykcyjne warunki wytwarzania form ceramicznych w procesie odlewania precyzyjnego dominują tlenki,
takie jak α-Al2O3, t-ZrO2 czy też Y2O3. Ponadto powszechnie
stosowanymi materiałami są krystobalit, krzemionka topiona, mulit, sylimanit, a także krzemian cyrkonu [8].
Wykorzystanie ZrSiO4 gwarantuje uzyskanie masy formierskiej charakteryzującej się wysoką gęstością oraz ﬁnalnie formy ceramicznej o niskiej reaktywności z odlewanym
metalem. Dotychczas formy ceramiczne wytwarzane były
na bazie koloidalnej krzemionki. Jednak obecność SiO2
w pierwszej warstwie podczas odlewania stopów z niklu
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czy kobaltu skutkowała reakcją tlenku z ciekłym metalem
(w wysokiej temperaturze), indukując oksydację reaktywnych metali takich jak Hf. Jest to niekorzystne zjawisko ze
względu na obniżanie właściwości odlewów, co przekłada
się na zredukowany czas ich eksploatacji [2].
Do materiałów pomocniczych zaliczyć można środki
antypienne, zwilżające bądź substancje stabilizujące pH,
których dodanie również znacząco determinuje właściwości
reologiczne mas formierskich, a w konsekwencji gładkość,
przepuszczalność, wytrzymałość, stabilność wymiarową
odlewanych modeli [8-9]. Antypieniacz używany jest w celu
zapewnienia dobrego pokrycia modelu woskowego oraz
kolejnych warstw masą formierską poprzez zmniejszenie
powstawania pęcherzy powietrza w gęstwie w trakcie procesu mieszania. Występowanie pęcherzy wpływa na zbyt dużą
porowatość form, co z kolei determinuje zbyt szybkie odprowadzanie ciepła z ciekłego metalu. Zwilżacz oraz środki
stabilizujące pH stosowane są w celu otrzymania złożonych
właściwości form ceramicznych [10].
Upłynniacze odpowiedzialne są w zawiesinach m.in. za
zwilżanie cząstek surowców i rozpraszanie ich w rozpuszczalniku, a także zmniejszanie lepkości. Skuteczność działania upłynniaczy zależna jest od ich rodzaju, ilości, wielkości
cząstek proszku, temperatury, pH, czy też stężenia substancji czynnych w medium. Obecność środków powierzchniowo
czynnych w upłynniaczach zapewnia stabilizację przestrzenną masy ceramicznej. Odpowiedni dobór upłynniacza redukuje ilość rozpuszczalnika potrzebnego do sporządzenia
zawiesiny ceramicznej na korzyść zwiększenia ilości fazy
stałej [6].
Dobór odpowiednich składników ma wpływ na gładkość
powierzchni formy poprzez ochronę przed penetracją metalu
w jej głąb, a dzięki temu na wysoką dokładność odlewanego
elementu. Warto zwrócić uwagę również na aspekt ekonomiczny podczas wyboru optymalnej kompozycji.
Najważniejszym celem w produkcji mas formierskich jest
zbudowanie stabilnej mieszanki. Stabilna mieszanka utrzymuje dany poziom parametrów w taki sposób, że właściwości są niezmienne podczas całego procesu budowania formy. Na stabilność wpływa proces mechanicznego mieszania
masy. Podczas mieszania następuje ścinanie się gęstwy, co
wpływa pośrednio na jej właściwości reologiczne. Proces
mieszania powinien zapewnić pełną dyspersję składników
masy w celu uniknięcia sedymentacji proszków oraz utrzymanie homogenicznej zawiesiny bez spieniania. Mieszanie
gęstwy ma istotny wpływ na jakość powierzchni wewnętrznej
i wytrzymałość formy ceramicznej [2].
Celem niniejszej pracy było wykonanie i zbadanie testowych mieszanek formierskich na bazie ZrSiO4 o stałym
obciążeniu fazą stałą oraz zmiennej zawartości substancji
upłynniających, co pozwoli na opracowanie ich optymalnego
składu i wykorzystanie w aplikacjach przemysłowych.

2. Metodyka badawcza
Użyty w badaniach proszek ZrSiO4 w stanie zmielonym
został dostarczony przez ﬁrmę Ranson&Randolph. W celu
określenia jego składu chemicznego wykorzystano ﬂuorescencyjną spektrometrię rentgenowską z dyspersją długości
fali (XRF). Analizy bezwzorcowej dokonano w spektrome-
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trze XRF Bruker S4 Explorer 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).
Mikroskopowa obserwacja proszku ZrSiO4 umożliwiła
oszacowanie wielkości cząstek oraz ich kształtu przy użyciu
zdjęć o wysokiej rozdzielczości, wykonanych przy powiększeniach z szerokiego zakresu od 500 do 10 000 razy, co
umożliwiło identyﬁkację mikrostruktury badanych próbek.
Badanie przeprowadzono przy wykorzystaniu skaningowego mikroskopu elektronowego HITACHI SU 8000 (napięcie
przyspieszające 5 kV, detektory SE, BSE oraz mieszane
(z góry i z boku próbki), odległość działa elektronowego od
stolika (8 mm lub 12 mm)).
W celu uzyskania informacji o rozmieszczeniu pierwiastków (punktowa analiza chemiczna), wykorzystano spektrometrię dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego
z użyciem detektora EDS Thermo Noran, sprzężonego ze
skaningowym mikroskopem elektronowym Hitachi SU 8000.
Fazy identyﬁkowano na podstawie średniej liczby atomowej
przy użyciu elektronów wstecznierozproszonych.
Pomiaru wielkości cząstek ZrSiO4 dokonano za pomocą analizatora rozkładu wielkości cząstek (Laser Scattering Particle Size Distribution Analyzer LA – 950 HORIBA)
w dyspersji cieczowej bez stosowania ultradźwięków. Wykorzystano dwie wiązki promieniowania laserowego: czerwoną 630 nm i niebieską 460 nm. Każdą próbkę poddano
kilkukrotnemu badaniu.
Stężenie fazy stałej w ceramicznych masach lejnych wynosiło 75% wag. W celu zmodyﬁkowania właściwości reologicznych mas lejnych, wykorzystano związki upłynniające:

DISPEX N-40, DURAMAX, POLIKOL oraz THS, jako wodne roztwory o stężeniu 10%, których ilość wynosiła 0,25%
wagowych w stosunku do proszku. Celem ich zastosowania było utrzymanie stabilnej zawiesiny cząstek surowców
w rozpuszczalniku i zachowanie relatywnie niskiej lepkości.
Masy lejne sporządzono w mieszadłach mechanicznych
przy szybkości 300 obr./min przez 3 h. Otrzymaną masę lejną scharakteryzowano pod względem lepkości dynamicznej
przy pomocy reometru Brookﬁeld DV – II + PRO, stosując
szybkości obrotowe wrzeciona zmieniające się w sekwencji
20-200-20 obr./min.
Opracowanie i zbadanie lepkości dynamicznej mas lejnych o optymalnych składach pod względem ich właściwości
reologicznych stanowi podstawę do udoskonalenia technologii otrzymywania ceramicznych form odlewniczych.

3. Wyniki badań i dyskusja
Badanie XRF wykazało występowanie w proszku ZrSiO4
głównie tlenku cyrkonu oraz krzemionki (skład chemiczny
przedstawiono w Tabeli 1). Pozostałe związki chemiczne
należy pominąć ze względu na ich niewielki udział oraz duży
błąd statystyczny pomiaru.
Wyniki obserwacji mikroskopowych (Rys. 1) wskazują na
chropowatą, rozwiniętą powierzchnię cząstek ZrSiO4. Charakteryzują się one zróżnicowaną wielkością oraz kształtem.
Dostrzegalne są również kanciaste krawędzie cząstek. Niewielka średnica cząstek (rzędu 5-10 μm) jest typowa dla
materiałów przeznaczonych na masy formierskie.
Mikroanaliza rentgenowska proszku ZrSiO4 (Rys. 2)
wykazała obecność cyrkonu, krzemu oraz tlenu. Śladowa

Tabela 1. Skład chemiczny proszku ZrSiO4 zbadany metodą XRF.
Table 1. Chemical composition of ZrSiO4 powder measured by XRF.
Związek chemiczny

Zawartość [% mas.]

Linia 1

SD [%]

ZrO2

64,01

Zr KA1-HR-Min

0,0632

SiO2

32,4

Si KA1-HR-Min

0,874

HfO2

1,63

Hf LA1-HR-Min/Zr

1,37

CaO

0,500

Ca KA1-HR-Min

3,49

P2O5

0,385

P KA1-ALT-Min

3,13

Y2O3

0,259

Y KA1-HR-Min

1,21

TiO2

0,182

Ti KA1-HR-Min

5,65

Fe2O3

0,129

Fe KA1-HR-Min

3,15

CuO

0,035

Cu KA1-HR-Min

7,15

a)

b)

c)

Rys. 1. Zdjęcia SEM proszku ZrSiO4 w powiększeniu a) 500×, b) 1000×, c) 2500×.
Fig.1. SEM images of ZrSiO4 powder under magnification of: a) ×500, b) ×1000, c) ×2500.
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ilość węgla jest artefaktem pochodzącym od taśmy węglowej.
Wynik badania wielkości cząstek proszku ZrSiO4 metodą dyfrakcji laserowej przedstawiono na Rys. 3. Krzywa
rozkładu wielkości cząstek przybiera charakter bimodalny,
co świadczy o występowaniu cząstek o zróżnicowanym
rozmiarze. Średnią wielkość cząstek określono na 5,8 μm.
Wysoki stopień rozdrobnienia mieszanki zwiększa prawdopodobieństwo otrzymania korzystniejszych parametrów
reologicznych ceramicznych mas lejnych w celu otrzymania ceramicznych form odlewniczych. Niewielka średnica
cząstek ZrSiO4 wpływa decydująco na plastyczność otrzymywanych mas, relatywnie szybkie suszenie oraz łatwość
formowania w porównaniu z materiałami gruboziarnistymi.
Drobno zmielone surowce wpływają także na efektywność
procesu przygotowywania ceramicznych mas lejnych.
Cząstki o niewielkich rozmiarach wolniej sedymentują

Rys. 2. Wynik badania składu chemicznego proszku ZrSiO4 przy
użyciu detektora EDS.
Fig. 2. EDS point analysis of ZrSiO4 powder.

w trakcie mieszania z upłynniaczami i rozpuszczalnikiem,
zapewniając jednolitą konsystencję masy lejnej. Duże rozdrobnienie wiąże się także z właściwościami powierzchniowymi cząstek, które mają zdolność adsorpcji cząsteczek
wody do powierzchni.
Mieszanka na bazie ZrSiO4 wykorzystana do przygotowania ceramicznych mas lejnych charakteryzuje się zróżnicowanymi właściwościami reologicznymi w zależności od
rodzaju zastosowanego upłynniacza, który dodawano w ilości 0,25% wagowo w stosunku do proszku. Wyniki pomiarów
lepkości mas w funkcji szybkości ścinania przedstawiono
na Rys. 4.
Krzywe zależności zmian lepkości wskazują na nienewtonowski charakter badanych mas lejnych. Badane zawiesiny
ceramiczne w początkowym etapie ścinania wykazują właściwości tiksotropowe. Przy niskich prędkościach ścinania
międzycząsteczkowe siły przyciągające przeważają nad
hydrodynamicznymi. Jednak wraz ze wzrostem szybkości
ścinania ﬂokuły ulegają rozpadowi w wyniku czego zmniejsza się lepkość i następuje zwiększenie dyspersji agregatów.
Z upływem czasu następuje wzrost lepkości dynamicznej,
masa przyjmuje reoniestabilny charakter. Jest to typowe zjawisko dla cieczy dylatancyjnych. Odwracalna siła agregacji
cząstek w zawiesinie staje się większa niż ich niszczenie ścinaniem. Są to odwracalne zmiany w czasie przepływu przy
wzrastającej i opadającej szybkości ścinania. Przyczyną dylatancji może być nierównomierny rozkład wielkości cząstek,
które zbliżają się do stanu układu o najlepszym upakowaniu.
Pomiary wykazały, że masa lejna na bazie krzemianu
cyrkonu charakteryzuje się zróżnicowaną zdolnością do
upłynniania. Najlepsze właściwości upłynniające wykazuje
DISPEX N-40. Różnica lepkości dynamicznej sporządzonej
masy jest znacząca w porównaniu z zawiesiną, do której
nie dodano upłynniacza (wartość lepkości dla zawiesiny
z DISPEX N-40 w granicach 0,007– 0,011 mPa·s). Wysoką
skuteczność wykazują również DURAMAX i THS.

4. Podsumowanie

Rys. 3. Rozkład wielkości cząstek w proszku ZrSiO4.
Fig. 3. Particle size distribution in ZrSiO4 powder.

Rys. 4. Zależność lepkości cieczy od szybkości ścinania.
Fig. 4. Dynamic viscosity as a function of shear rate.
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W toku przeprowadzonych badań zaobserwowano, że
krzemian cyrkonu charakteryzuje się nieregularnym kształtem cząstek oraz ostrymi krawędziami. Wykazuje zdolność
do aglomeracji, co świadczy o niejednorodnym rozkładzie
cząstek. Ponadto cechuje się dużą czystością chemiczną.
Podsumowując można stwierdzić, że krzemian cyrkonu poddany upłynnieniu stanowi perspektywiczny komponent mieszanek formierskich do budowy form ceramicznych w procesie odlewania precyzyjnego części turbin silników lotniczych.
Proszek ten wykazuje odmienne zdolności do upłynniania, co
skutkuje uzyskaniem mas lejnych o różnej lepkości dynamicznej. Zastosowanie DISPEX N-40 jako środka upłynniającego
zapewnia łatwość dyspergowania cząstek ZrSiO4, które demonstrują dużą zdolność do aglomeracji. Zaobserwowano,
że masa przyjmuje charakter cieczy antytiksotropowej (reoniestabilnej). Zjawisko zagęszczania ścinaniem otrzymanych mas może niekorzystnie wpływać na mikrostrukturę
zawiesin poprzez aglomerację cząstek i w efekcie zaburzyć
etapy procesu technologicznego formy ceramicznej. Skłania
to do kontynuacji badań z modyﬁkacją przygotowania masy
formierskiej poprzez zmianę stężenia fazy stałej, dodanie
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substancji polimerowych, czy też zastosowanie ultradźwięków w celu dezintegracji aglomeratów ZrSiO4.

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.
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