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Streszczenie
Superstopy na bazie niklu s czsto wykorzystywane do produkcji precyzyjnych elementów silników lotniczych pracujcych w ekstremalnych warunkach. Ilo niemetalicznych wydziele bdcych produktem reakcji pomidzy superstopem a materiaem tygla i/lub formy
odlewniczej a take pochodzcych z nich obcych wtrce jest kryterium przydatnoci elementu metalowego do dalszego wykorzystania. Jest
to przyczyna bardzo wysokich wymaga stawianych materiaom przeznaczonym na tygle do topienia superstopów. Stosowane zazwyczaj
tygle wykonane z roztworu staego dwutlenku cyrkonu stabilizowanego wapniem cechuj si stosunkowo du reaktywnoci w stosunku
do niektórych pierwiastków obecnych w superstopach, czego konsekwencj s fazy zawierajce poczenia tlenkowe tych pierwiastków
z wapniem i/lub cyrkonem. Wyjciem z tej sytuacji jest zastpienie roztworu staego ZrO2 zwizkiem stechiometrycznym, który charakteryzuje si nisk aktywnoci skadników. Praca powicona jest moliwoci zastosowania cyrkonianów wapnia i baru, jako materiaów
przeznaczonych na tygle do topienia superstopów. Z proszków tych zwizków uformowano tygle, które posuyy do topienia superstopu
na bazie niklu typu Inconel w dziesiciokrotnym tecie polegajcym na cyklicznym topieniu i krystalizacji nadstopu w próni. W materiaach przed i po tecie badano skad fazowy oraz zmiany mikrostrukturalne zwizane z jego ekspozycj w ciekym metalu. Przedstawiono
korelacje pomidzy mikrostruktur badanych materiaów a ich odpornoci na korozyjne dziaanie ciekego nadstopu.
Sowa kluczowe: cyrkoniany, superstopy, mikrostruktura nalna, porowato

CALCIUM AND BARIUM ZIRCONATES AS CRUCIBLE MATERIALS FOR MELTING
OF NICKEL-BASED SUPERALLOYS
Heat-resisting nickel-based superalloys are used to construct precision casting machine parts working in extremely conditions e.g. ight
safety parts. Automated line for precision casting requires the application of advanced ceramic materials especially in the case of ceramic
crucibles used for metal melting. Materials for the crucible have to ful ll high standards of chemical and phase purity as well as mechanical
properties due to long time of contact between rotating, liquid superalloy and a surface of crucible wall often in a heating-cooling regime.
Universally used crucibles made of zirconium oxide stabilized with calcium can react with superalloy components lowering quality of the
casting parts. Usage of respective zirconates as substances of lower chemical activity for crucible preparation is one of possible way to
dissolve this problem. The present work is focused on applying of calcium and barium zirconates as crucible materials for melting nickelbased superalloy. The crucibles made of the respective zirconates were subjected to in uence of liquid metal in a cyclic melting-solidi cation
process. Microstructural changes of the materials in respect of such process were observed.
Keywords: Zirconates, superalloys, microstructure- nal, porosity

Wprowadzenie
W nowoczesnych procesach wytwarzania precyzyjnych
odlewów krytycznych elementów silników lotniczych, takich
jak opatki i segmenty oson cieplnych sfer spalania powanym problemem technologicznym s wtrcenia niemetaliczne w gotowych wyrobach. Elementy takie wytwarzane s
z nadstopów niklu bd kobaltu, za w technice odlewania
precyzyjnego stosuje si topienie próniowe przygotowanego
wsadu w tyglu ceramicznym a nastpnie wykonanie odlewu
próniowego w formie ceramicznej technik wytapianego
wsadu. Badania otrzymanych wyrobów wykazuj jednoznacznie, e wystpuj w nich wtrcenia niemetaliczne,
których pochodzenie wskazuje zarówno na materia tygla
jak i formy. Wystpuj one zarówno w postaci pierwotnych
wtrce tlenkowych jak i wtrce wtórnych powstaych
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w wyniku reakcji tlenków ze skadnikami stopu. Wtrcenia
zlokalizowane s na powierzchni odlewów, w strefach przypowierzchniowych lub w ich objtoci. S one gówn przyczyn powstawania wad w wyrobach eliminujc je z dalszego
procesu przygotowania. Analiza problemu wskazuje jednoznacznie, e „sabym ogniwem” technologii s stosowane
w tym procesie elementy ceramiczne. Konieczne s, zatem
badania nad otrzymywaniem tygli i form speniajcych ostre
kryteria procesu technologicznego próniowego odlewania
nadstopów.
Stosowane zazwyczaj tygle wykonane z roztworu staego
dwutlenku cyrkonu stabilizowanego wapniem cechuj si
stosunkowo du reaktywnoci w stosunku do niektórych
pierwiastków obecnych w nadstopach, czego konsekwencj
s fazy zawierajce poczenia tlenkowe tych pierwiastków
z wapniem i/lub cyrkonem [1]. Wyjciem z tej sytuacji jest

ZASTOSOWANIE CYRKONIANÓW WAPNIA I BARU JAKO MATERIA

zastpienie roztworu staego dwutlenku cyrkonu zwizkami
stechiometrycznymi, cyrkonianami, które charakteryzuj si
nisk aktywnoci skadników.
Celem pracy jest zbadanie moliwoci zastosowania
cyrkonianów wapnia i baru, jako materiaów przeznaczonych
na tygle do topienia nadstopów na bazie niklu.

ÓW NA TYGLE DO...

Jednomodalny rozkad wielkoci porów ze redni równ
ok. 0,27 μm daje wielko porowatoci cakowitej równ
ok. 12%.
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Proszki cyrkonianów otrzymano metod wspóstrcaniapraenia. Punktem wyjcia preparatyki by roztwór tlenochlorku cyrkonu o steniu ok. 1 M, w którym rozpuszczono
stechiometryczne iloci wglanów wapnia lub baru. Roztwory
te wprowadzano maymi porcjami do intensywnie mieszanego nasyconego roztworu wglanu amonu w stonym
amoniaku. Wytrcone osady przemywano rozcieczonym
roztworem amoniaku (1:4) do momentu zaniku reakcji na
chlorki po czym nadmiar cieczy odsczono. Wspóstrcone
ele suszono w 70C przez 12 h, praono je w temperaturze
1400oC przez 2h a uzyskane proszki mielono w mynie obrotowo-wibracyjnym w rodowisku bezwodnego propanolu
przez 8h. Suszonymi przez 12 h w 70oC i zgranulowanymi
proszkami cyrkonianów napeniano elastyczne formy z polichlorku winylu ze stalowym rdzeniem. Napenione formy
prasowano izostatycznie pod cinieniem 200 MPa a wyprasowane w ten sposób tygle spiekano w temperaturze 1400
(CaZrO3) lub 1500oC (BaZrO3) przez 4h. Spieczone tygle
poddano ogldzinom przy uyciu skaningowego mikroskopu
elektronowego (SEM) typu NanoSEM Nova 200 rmy FEI
Company. Próbkami do bada mikroskopowych byy powierzchnie wewntrzne tygli a take przeamy poprzeczne
ich cianek. Na fragmentach tygli wykonano take pomiary
rozkadów wielkoci porów metod porozymetrii rtciowej.
Uyto przy tym porozymetru PoreMaster 60 rmy Quantachrome Instruments.
Procedura badania przydatnoci otrzymanych tygli z cyrkonianu baru i wapnia przedstawiaa si nastpujco: do tygli
woono kawaki stopu typu Inconel 713C o masie ok. 20 g
i umieszczono je w piecu próniowym. Piec odpompowano
do cinienia równego ok. 10-6 tora i rozpoczto cykl grzania.
Temperatura maksymalna wynosia 1500oC. Po dojciu do tej
temperatury tygle przetrzymywano w niej przez 15 minut, po
czym z maksymalnie du prdkoci, ok. 30oC·min-1, piec
schadzano do 1200oC. Cao procedury powtórzono 10krotnie, po czym piec wystudzono do temperatury pokojowej.
Po zakoczeniu cyklu materia tygli poddano ponownym
ogldzinom pod mikroskopem skaningowym.
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Rys. 1. Mikrostruktura i krzywa kumulacyjna rozkadu wielkoci
porów materiau tygla wykonanego z cyrkonianu baru

Spiekanie cyrkonianu baru w temperaturze 1500oC
prowadzi do uzyskania stosunkowo mocno porowatego
materiau, prawie 30% porowatoci, ze redni wielkoci
porów równ ok. 0,54 μm. Rozkad wielkoci porów jest
praktycznie jednomodalny z niewielkim udziaem makroporów zwizanych z wadami powierzchniowymi. Jednorodn
mikrostruktur spieku tworz ziarna o obych ksztatach
i rozmiarach od 1 do 2 μm (Rys. 1).
Tygle z cyrkonianu wapnia charakteryzuj si jednorodn mikrostruktur zoon ze sferycznych ziaren, których
rozmiary pozostaj w przedziale od 0,5 do 3 m (Rys. 2).

Oddziaywanie stopionego metalu z tyglami wykonanymi
z cyrkonianu baru nie ma silnie destrukcyjnego charakteru.
Na obrazach SEM, przedstawionych na Rys. 3., widoczne s
wiksze skupiska metalu pozostaego na powierzchni tygla.
Skupiska te skadaj si z poczonych ze sob mniejszych
kropli zastygego metalu i s wyranie poczone z materiaem tygla. Tym niemniej nie zaobserwowano obszarów
mogcych by wynikiem reakcji pomidzy metalem a materiaem ceramicznym. W miejscach gdzie nie ma pozostaoci
metalicznych, mikrostruktura tygla jest w zasadzie taka sama
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jak przed procesem topienia.
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Rys. 2. Mikrostruktura i krzywa kumulacyjna rozkadu wielkoci
porów materiau tygla wykonanego z cyrkonianu wapnia

W przypadku oddziaywania stopionego metalu z tyglami
wykonanymi z cyrkonianu wapnia podobnie jak poprzednio
nie mona zaobserwowa istotnie niszczcego charakteru
nadstopu. Na powierzchni tygla wykonanego z cyrkonianu
wapnia widoczne s, niekiedy o znacznych obszarach,
pozostaoci zastygnitego metalu zarówno w postaci izolowanych duych kropli jak i poczonych z tyglem porowatych
tworów. W miejscach gdzie metal styka si z porowatym
materiaem tygla nie zaobserwowano wikszych zmian mikrostrukturalnych. Zarówno ksztaty i wielkoci ziaren a take
wielkoci porów pozostaway takie same jak w tyglu przed
topieniem metalu (Rys. 4).
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Rys. 3. Mikrostruktura tygli z cyrkonianu baru poddanych oddziaywaniu z ciekym nadstopem

ZASTOSOWANIE CYRKONIANÓW WAPNIA I BARU JAKO MATERIA

ÓW NA TYGLE DO...

Ze zmian mikrostrukturalnych spieczonych materiaów
przed i po procesie cyklicznego topienia metalu wynika, e
nie wykazuj one praktycznie adnej reaktywnoci w stosunku do nadstopu typu Inconel. Nie zaobserwowano wikszych
zmian mikrostrukturalnych badanych tworzyw zwaszcza
takich, które miayby charakter destrukcyjny – pkni , wikszych wyrwa czy produktów reakcji chemicznych. Jedyny
negatywny efekt zaobserwowany w trakcie przeprowadzonych bada zwizany by z minimaln degradacj powierzchni tygli wykonanych z cyrkonianu wapnia. Efekt ten powiza
mona ze zbyt wysoka gstoci powierzchniowej warstwy
tego materiau, brak porowatoci nie pozwala na skompensowanie powstajcych w trakcie procesu napre.

Wnioski
Przedstawione w pracy wyniki pozwalaj na wycignicie
dwóch ogólnych wniosków:
1. Zastosowane materiay mog by z powodzeniem uyte, jako tworzywa na tygle do topienia nadstopów typu
Inconel.
2. Zmiany mikrostrukturalne maj minimalny wpyw na ich
zachowanie korozyjne w rodowisku ciekego metalu pod
warunkiem zachowania pewnych minimalnych wartoci
porowatoci, zwaszcza w warstwie powierzchniowej.
Praca zostaa wykonana w ramach realizacji projektu
badawczego PBZ/KBN/114/T08/2004 nansowanego przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego.
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Rys. 4. Mikrostruktura tygli z cyrkonianu wapnia poddanych oddziaywaniu z ciekym nadstopem
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