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Streszczenie
W roku 2014 zakończono prace badawcze nad opracowaniem technologii produkcji innowacyjnych, piankowych filtrów ceramiczno-węglowych do filtracji ciekłych stopów metali, finansowane przez NCBiR ze środków programu InnoTech. 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 do bieżącej produkcji odlewów. Dla firmy „Ferro-Term” Sp. z o.o. było
to bodźcem do rozpoczęcia prac projektowych nad prototypową linią do seryjnej produkcji tych filtrów. Równocześnie, wraz z konsorcjum naukowym, w którego skład weszli współtwórcy technologii, tj. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Materiałów
Ogniotrwałych w Gliwicach, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu i Instytut Odlewnictwa w Krakowie, podjęto udaną próbę
pozyskania części środków na niezbędne dostosowanie opracowanej technologii ze skali półtechnicznej na przemysłową z Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W artykule przedstawiono informację o postępie badań objętych harmonogramem realizowanego
projektu.
Słowa kluczowe: odlewnictwo, filtracja ciekłych metali, filtr piankowy, linia technologiczna

PROCESS OF IMPLEMENTING AN INNOVATIVE TECHNOLOGY
OF CERAMIC-CARBON FILTERS PRODUCTION
In 2014 research works aimed at developing a technology of production of innovative foam ceramic-carbon filters for liquid metal alloy
filtration were completed. They were financed by the National Centre for Research and Development from the funds of InnoTech programme. The testing batch of filters made according to this technology was tested in practice at domestic cast iron and steel foundries.
The trials were successful and the foundries declared their intention to purchase the newly-developed filters for the current production
of casts. This provided Ferro-Term with an incentive to start project works on a prototype line for the batch production of these filters. At
the same time, together with the scientific consortium, composed of the technology co-authors, i.e. Institute of Ceramics and Building
Materials, Refractory Materials Division in Gliwice, Institute for Chemical Processing of Coal in Zabrze and Foundry Research Institute
in Cracow, the authors undertook a successful attempt to obtain a part of the funds for necessary adjustment of the developed technology from the half-technical to industrial scale from Smart Growth Operational Programme. In this article information about progress in
project scheduled researches was presented.
Keywords: Foundry, Molten metals’ filtration, Foam filter, Technologic line

1. Wprowadzenie
W latach 2012–2014 firma „Ferro-Term” Sp. z o.o., jedyny
polski producent ceramicznych filtrów dla odlewnictwa, we
współpracy z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Materiałów Ogniotrwałych, Instytutem Chemicznej
Przeróbki Węgla oraz Instytutem Odlewnictwa, prowadziła
badania finansowane przez NCBiR ze środków programu
InnoTech. Ich efektem było opracowanie technologii wytwarzania nowej generacji filtrów piankowych do filtracji ciekłych
stopów metali, w szczególności wysokogatunkowych staliw
stopowych.
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W roku 2016 wraz z konsorcjum naukowym, w którego skład weszli współtwórcy technologii, podjęto udaną
próbę pozyskania części środków na niezbędne dostosowanie opracowanej technologii ze skali półtechnicznej
na przemysłową z Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój.
Zaprezentowane i omówione wyniki są informacją o postępie prac w ramach projektu pt. „Modernizacja i przystosowanie istniejącej linii technologicznej dla celów weryfikacji technologii i uruchomienia produkcji innowacyjnych
filtrów ceramiczno-węglowych do filtracji ciekłych stopów
metali”.
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2. Opis procesu produkcji filtrów
Podczas procesu topienia i odlewania ciekłego metalu
do formy odlewniczej z reguły następuje jego zanieczyszczenie wtrąceniami niemetalicznymi. Stanowią je zwykle
resztki żużla, pozostałości po topniku lub też cząsteczki
powstałe w wyniku erozji wymurówki pieca, kadzi zalewowej
czy układu wlewowego. Usunięcie tych zanieczyszczeń jest
możliwe przez zastosowanie procesu filtracji stopionego
metalu przez umieszczony w układzie wlewowym formy
ceramiczny filtr piankowy. Poza funkcją oczyszczania zapewnia on również spokojny, nieturbulentny przepływ metalu w układzie wlewowym, co znacznie ogranicza zjawisko
wtórnego utleniania stopu. Uzyskana dzięki filtracji wysoka
czystość i jednorodność odlewu wpływa znacząco na poprawę jego właściwości mechanicznych, poprawę obrabialności oraz odporności na korozję. Równie istotne jest także
zmniejszenie ilości wybraków produkcyjnych, zwiększenie
uzysku odlewniczego czy ograniczenie zużycia narzędzi
skrawających podczas obróbki mechanicznej odlewów.
Bezawaryjność i skuteczność działania ceramicznych
filtrów piankowych wynika z odpowiedniej ogniotrwałości,
odporności na szok termiczny oraz korodujące działanie
ciekłego metalu tworzywa, z którego są wykonywane. Dla
stopów z metali niskotopliwych, takich jak aluminium czy
cynk, stosuje się filtry wykonane na bazie Al2O3, natomiast
dla stopów żelaza, w zależności od temperatury zalewania
ciekłego stopu, są to filtry na bazie SiC lub ZrO2.
Podczas topienia wysokogatunkowych stopów żelaza
o dużej zawartości chromu i niklu temperatura zalewania
form jest bliska 1700 °C. Dla tego typu stopów używa się
zwykle filtrów wykonanych na bazie ZrO2. Jednak podczas
ich użytkowania, szczególnie przy wykonywaniu dużych
odlewów o długim czasie wypełniania formy, występuje
często krzepnięcie stopu w kanałach filtra. Zjawisku temu
można zapobiegać poprzez podnoszenie temperatury stopu, jednak jest to działanie nieekonomiczne, a dodatkowo
wpływa niekorzystnie na właściwości termomechaniczne
filtrów, powodując ich pęknięcia lub deformacje.
Do składu filtrów opracowanych w ramach projektu InnoTech oprócz składnika ceramicznego wprowadzono także węgiel. Wybór tego surowca uzasadniała jego wysoka
ogniotrwałość w atmosferze beztlenowej i zapewnienie
niskiej przewodności cieplnej. W porównaniu do filtrów na
bazie ZrO2, obecność węgla obniżyła gęstość tworzywa
filtra oraz zmniejszyła jego pojemność cieplną, ograniczając
schładzanie stopu w trakcie filtracji.
Do otrzymywania nowego rodzaju filtrów zastosowano
znaną metodę [1] polegającą na powlekaniu 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 nowoopracowanych filtrach węgiel stanowi fazę wiążącą cząstki ceramiczne. Dzięki temu ich obróbkę termiczną
można prowadzić w temperaturze 1000 °C, a więc znacznie
niższej od wymaganej w produkcji filtrów ceramicznych
z ZrO2, która wynosi 1750 °C. Sam wybór substancji wę-
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glowej jako składnika filtrów do filtracji stopionych metali jest
już znany. Stanowi ją głównie grafit, paki naftowe lub żywice
[2]. Do nowych filtrów węgiel wprowadzany jest w postaci
węgla spiekającego z dodatkiem paku węglowego o niskiej
emisji szkodliwych wielopierścieniowych węglowodorów
aromatycznych. Węgiel spiekający, nowość w produkcji filtrów, podczas ogrzewania masy początkowo przechodzi
w stan plastyczny, powleka i skleja ziarna składników ceramicznych, a następnie ze wzrostem temperatury spieka
się dając tworzywo ceramiczno-węglowe.
Nowoopracowane filtry poddano próbom odlewania
w warunkach laboratoryjnych i symulowanych warunkach
przemysłowych. Testowano je w układach wlewowych
form pozwalających na wykonanie odlewów o masie od
50 kg do 700 kg. Uzyskane wyniki [3] potwierdziły wysoką
odporność nowoopracowanych filtrów na wstrząs cieplny
i działanie erozyjne ciekłych stopów metali, wytrzymałość
mechaniczną w wysokich temperaturach i wysoką efektywność filtracji. Partia filtrów została także sprawdzona
w praktyce w kilku krajowych odlewniach staliwa i żeliwa.
Próby wypadły pomyślnie i odlewnie zadeklarowały chęć
zakupu nowoopracowanych filtrów do bieżącej produkcji
odlewów. Dla firmy „Ferro-Term” Sp. z o.o. było to bodźcem
do rozpoczęcia prac projektowych nad prototypową linią do
seryjnej produkcji tych filtrów.

3. Obecny stan procesu wdrażania
opracowanej technologii
3.1. Warunki przygotowania zawiesiny
ceramiczno-węglowej do pokrywania
porowatych, polimerowych preform
Zgodnie z opracowaną technologią [4, 5] zawiesinę do
pokrywania polimerowych preform stanowi mieszanina
proszków tlenku glinu, paku węglowego oraz węgla spiekającego (wszystkie o uziarnieniu < 0,09 mm) w roztworze
zolu krzemionkowego.
Węgiel spiekający w Polsce wydobywany jest w głównej
mierze ze złóż należących do Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Przebadano trzy rodzaje takich węgli, wszystkie
w postaci dostępnych na rynku flotokoncentratów o uziarnieniu < 1 mm i zawartości wilgoci poniżej 10%. Jak wynika
z danych przedstawionych w Tabeli 1, testowane rodzaje
węgla charakteryzują się niską zawartością popiołu i typowym dla węgli spiekających udziałem części lotnych wynoszącym poniżej 30%. Liczba Rogi (RI), charakteryzująca
spiekalność badanych surowców, jest dla węgli z kopalni
oznaczonych symbolami A i B porównywalna i nieco niższa dla węgla z kopalni C. Badane węgle różnią się znacząco właściwościami plastycznymi, oznaczanymi metodą
Gieselera-Hoehnego. Polega ona na pomiarze oporu jaki
mięknąca i plastyczna masa stawia ruchowi mieszadła
umieszczonego w ogrzewanym ze stałą szybkością wsadzie
węglowym. Metoda ta umożliwia wyznaczenie temperatury
początku (T1) i końca (T2) plastyczności badanego węgla
oraz temperatury (Tmax), w której uzyskuje on najwyższą
plastyczność charakteryzowaną wartością wskaźnika Fmax
wyrażaną w stopniach kątowych na minutę. Na podstawie
uzyskanych wyników stwierdzono, że co prawda obszary
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Tabela 1. Właściwości wytypowanych węgli.
Table 1. Properties of selected coals.
Rodzaj oznaczenia

ne, a także spajające zawiesiny węglowej nie uległy zmianie
po 30 dniach jej przechowywania w szczelnie zamykanym
pojemniku.

Węgiel z KWK:
A

B

C

8,9
1,1
6,5
25,54

6,6
1,2
7,4
29,68

7,4
0,7
6,6
21,15

41,5
32,6
13,9
4,8
1,5
1,9
2,6
1,22

44,2
31,2
11,1
5,5
1,7
1,9
2,3
1,69

53,3
31,0
5,6
3,7
1,2
2,6
1,4
1,5

Zdolność spiekania
(metoda Rogi) [%]:
RI

79

80

74

Właściwości plastometryczne:
T1 [°C]
Tmax [°C]
T2 [°C]
Fmax [ddpm]

392
454
487
546

402
456
496
1178

410
460
485
255

Udział [% mas.]:
wilgoć całkowita
wilgoć analityczna
popiół
części lotne
Skład chemiczny popiołu
[% mas.]:
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
TiO2
Na2O
K 2O
SO3 [

występowania plastyczności badanych węgli są ograniczone
zbliżonymi temperaturami początku i końca tego zjawiska,
ale węgiel z kopalni B jest znacznie bardziej plastyczny niż
węgiel z kopalni A, o czym świadczy ponad 2-krotnie wyższa
wartość Fmax. Węgiel z kopalni C, charakteryzujący się najniższymi wartościami RI oraz Fmax, został wyłączony z dalszych badań. Ostatecznie do testów wdrożeniowych w skali
przemysłowej zakupiono partię 5 ton węgla z kopalni A.
Ze względu na dużą skłonność do wybuchu pyłu węglowego, na etapie opracowywania technologii wytwarzania
filtrów ceramiczno-węglowych konieczne, niewielkie ilości węgla domielano do właściwego uziarnienia na mokro
w młynie kulowym. Jednak mielenie węgla na mokro, a następnie jego suszenie przed wprowadzeniem odpowiedniej
porcji spoiwa krzemionkowego, dostępnego na rynku jedynie w postaci roztworu wodnego, jest bardzo nieefektywne.
W związku z tym faktem, w ramach realizowanego projektu,
podjęto próbę uproszczenia tej operacji, ze znaczącym obniżeniem nakładu energetycznego, przez wspólny przemiał
węgla wraz z częścią przewidzianego w recepturze spoiwa
zamiast wody.
Próby przeprowadzono w młynie kulowym z wyłożeniem
i mielnikami ceramicznymi. Wsad młyna stanowiła mieszanka węgla z kopalni A o uziarnieniu 0–1 mm oraz roztworu
zolu kwasu krzemowego. Masa mieszanki wynosiła 60 kg
przy stosunku masowym węgla do spoiwa 1:1.
Stwierdzono, że już po 2 godzinach mielenia udział procentowy ziaren węgla o średnicy > 0,1 mm spadł z 45% do
31%, a po 8 godzinach mielenia pozostałość na sicie 0,09
mm wynosiła 4,5%. Uzyskana w wyniku mielenia zawiesina
była stabilna, a jej właściwości reologiczne po uzupełnieniu
pozostałymi, zgodnie z opracowaną recepturą składnikami,
umożliwiły prawidłowe pokrywanie polimerowych, porowatych preform. Stwierdzono także, że właściwości reologicz-

3.2. Parametry wypalania filtrów
w atmosferze ochronnej
Zawiesiną ceramiczno-węglową przygotowaną na
bazie węgla spiekającego z kopalni A powleczono zestaw porowatych, polimerowych kształtek o wymiarach
75 mm × 75 mm × 20 mm oraz 100 mm × 100 mm × 20 mm
i porowatości 10 ppi. Operację tę wykonano w warunkach
produkcyjnych firmy „Ferro-Term” Sp. z o.o. z wykorzystaniem urządzenia do pierwotnego pokrywania kształtek polimerowych, które stanowi zespół wałków do nanoszenia
gęstwy ceramicznej i suszarnia tunelowa oraz urządzenia
do wtórnego pokrywania kształtek – tym razem metodą
wirową [6]. Po ponownym wysuszeniu porowate kształtki
poddano próbom wypalania.
Próby przeprowadzono w szczelnej retorcie próżniowo-ciśnieniowej, zaopatrzonej w system odprowadzania
gazów odlotowych, umieszczonej w piecu oporowym. Po
umieszczeniu filtrów w retorcie wypompowano z jej wnętrza
powietrze, a następnie wypełniono ją azotem. Wypał prowadzono w temperaturze 1000 °C przy stałym, ustalonym
przepływie gazu.
Podczas wypalania filtrów w atmosferze beztlenowej
uwalniają się z nich lotne produkty pirolizy, których źródłem
jest pianka polimerowa, węgiel i pak. W trakcie wykonywania próby gazy odlotowe opuszczające retortę chłodzono,
co umożliwiło kondensację produktów ciekłych oraz pobór
próbki oczyszczonego gazu.
Po wykonaniu testu, na podstawie pomiaru masy filtrów
przed i po wypalaniu oraz określenia ilości produktów ciekłych i gazowych uwalnianych podczas tego procesu, sporządzono jego bilans masowy pokazany na Rys. 1. Dokonano także analizy składu produktów ciekłych wyodrębnionych
z gazu procesowego oraz pobranej próbki oczyszczonego
gazu. Wyniki analiz zestawiono w Tabelach 2 i 3.
Produkty ciekłe powstające podczas wypalania filtrów
to przede wszystkim węglowodory aromatyczne, fenole
i związki tlenowe, natomiast głównymi składnikami gazu
są: wodór, tlenek węgla i metan. Wszystkie wymienione
związki są produktami palnymi, jednak ponieważ surowy
gaz pirolityczny rozcieńczany jest w znacznym stopniu

Rys. 1. Bilans masowy procesu wypalania filtrów ceramicznowęglowych.
Fig. 1. The mass balance of the ceramic-carbon filters’ burning
process.
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Tabela 2. Wyniki analizy produktów ciekłych wyodrębnionych z gazu procesowego uwalniającego się podczas wypalania filtrów
ceramiczno-węglowych.
Table 2. Composition of liquid products separated from process gas released during burning of ceramic-carbon filters.
Grupa związków

Udział [% mas.]

zawierające azot (metyloanilina, chinolina, benzonitryl)

1,5

zawierające tlen (cyklopentanon, glikol dietylnowy, 1.4-dioksan)

21,7

fenole

16

alkany

3,4

alkeny

1,1

związki aromatyczne (acenaftylen, acenaften, naftalen)

42,4

pozostałość (nieoznaczona)

13,9

Tabela 3. Skład gazu powstającego podczas wypalania filtrów ceramiczno-węglowych.
Table. 3. Composition of gas generated during burning of ceramic-carbon filters.

Oznaczony składnik

Skład gazu [% obj.]
z azotem podawanym jako czynnik inertny

przeliczony na stan bez azotu

H2

23,53

78,96

O2

0,1

0,34

N2

69,41

0

CO

2,67

8,96

CH4

2,5

8,39

CO2

0,18

0,60

C2H4

0,26

0,87

wyższe (C2-C5) węglowodory

0,43

1,44

H 2S

0,13

0,44

czynnikiem inertnym (azot), jego wartość opałowa jest niska. Pomimo to gaz ten może być utylizowany w strumieniu
stosowanych w zakładzie paliw gazowych lub w dopalaczu.
Zaproponowano dwa warianty utylizacji gazów odlotowych
otrzymywanych podczas wypalania filtrów:
– spalanie czystego gazu po wyodrębnieniu produktów
ciekłych na drodze kondensacji po schłodzeniu i odrębna
utylizacja odpadu smolistego;
– spalanie surowego gazu pirolitycznego bez chłodzenia
i wyodrębniania produktów ciekłych.

Podziękowania

4. Podsumowanie

[1]

Prace nad wdrożeniem nowatorskiej produkcji filtrów ceramiczno-węglowych do filtracji ciekłych stopów żelaza są
cały czas kontynuowane.
W chwili obecnej zoptymalizowano proces wprowadzenia węgla spiekającego do zawiesiny przez jego wspólny
przemiał z zastosowanym w recepturze spoiwem krzemionkowym.
Na podstawie prób wypalania filtrów dokonano bilansu
masowego tego procesu oraz charakterystyki jego produktów ubocznych.
Przeprowadzone badania dostarczyły danych do zaprojektowania nowego, próżniowego pieca przemysłowego
do wypalania filtrów w atmosferze beztlenowej, a także
urządzenia do utylizacji produktów lotnych wydzielających
się podczas wypalania, które stanowią integralne elementy linii przemysłowej produkcji filtrów wg zmodyfikowanej
technologii.
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