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Streszczenie
Niniejsza praca dotyczy badaĔ na temat moĪliwoĞci wytworzenia materiaáów spiekanych w procesie recyklingu form ceramicznych
uĪytych do wykonania precyzyjnych odlewów elementów silników lotniczych. Na podstawie przeprowadzonych badaĔ proszków przed
i po procesie mielenia oraz prób ich prasowania i spiekania stwierdzono, Īe moĪliwy jest proces recyklingu zuĪytych form ceramicznych,
stosowanych na odlewy precyzyjne elementów silników lotniczych. Do prasowania stosowano proszki ze zmielonych form bez dodatków
oraz z dodatkami mody¿katorów. W obu przypadkach uzyskano dobre rezultaty w procesie prasowania i spiekania. Powierzchnie wyprasek i spieczonych próbek byáy gáadkie i nie ulegaáy rozwarstwieniu, a takĪe nie wykruszaáy siĊ.
Sáowa kluczowe: recykling, forma ceramiczna, mielenie

SINTERED CERAMIC MATERIALS PRODUCED IN THE RECYCLING PROCESS OF CASTING MOLDS
FROM PRECISION CASTINGS
The present work relates to investigations of the possibility to produce sintered materials in the recycling process of ceramic moulds
coming from precise casts for air engines elements. On the basis of conducted investigations of powders before and after milling, and
tests of their pressing and sintering it has been af¿rmed that the recycling process of the spent ceramic moulds is possible. It was applied
to presses The powders derived from the ground moulds with and with no additions of modi¿ers were studied. Both types of the powders
gave good results when processed by pressing and sintering. Surfaces of compacts and sintered bodies were smooth, and did not undergo
foliation, and also they did not crumble.
Keywords: Recycling, Ceramic mould, Milling

1. Wprowadzenie
W dzisiejszych czasach poziom uprzemysáowienia oraz
ciągáy wzrost konsumpcji prowadzą do zwiĊkszenia iloĞci
materiaáów odpadowych i produktów ubocznych. Materiaáy te stwarzają czĊsto duĪy problem z ich utylizacją, skáadowaniem czy ponownym przetwarzaniem z zachowaniem
bardzo restrykcyjnych norm ochrony Ğrodowiska zwáaszcza w krajach czáonkowskich Unii Europejskiej [1, 7]. Przepisy i kryteria dotyczące ochrony Ğrodowiska wymuszają
wrĊcz niekiedy ponowne ich zastosowanie jako materiaáy wsadowe lub procesowe w innych gaáĊziach przemysáu.
Z tego wzglĊdu wiele uwagi poĞwiĊca siĊ problemom ponownego zastosowania materiaáów odpadowych, np. komunalnych oraz pochodzących z róĪnych procesów przemysáowych. Prowadzonych obecnie jest wiele prób w celu
ponownego wykorzystania róĪnego rodzaju materiaáów odpadowych, chociaĪby takich jak osady Ğciekowe, rzeczne
lub morskie [2], czy ĪuĪle i szlamy z procesów hutniczych
[3-4], które moĪna z powodzeniem przerabiaü na materiaáy

budowlane, np. cegáy lub dachówki. Problem powyĪszy dotyczy równieĪ materiaáów odpadowych z procesów odlewniczych, np. piasków formierskich oraz form ceramicznych.
W skali ogólnoĞwiatowej, w przemyĞle odlewniczym generowane są rocznie miliony ton odpadów, z czego ok. 70%
stanowią tzw. piaski formierskie [5]. Z analizy danych literaturowych [6-8] moĪna wywnioskowaü, Īe formy ceramiczne
stanowią okoáo 62% udziaáu masowego odpadów generowanych w procesie wytwarzania odlewów precyzyjnych, co
wedáug danych z francuskich odlewni precyzyjnych wynosi
okoáo 600 000 ton rocznie. Jedną z moĪliwoĞci ponownego
zagospodarowania zuĪytych form ceramicznych jest ich regeneracja dla recyklingu wewnĊtrznego, inną moĪliwoĞcią
jest ich wykorzystanie poza odlewnią, np. do budowy dróg,
wytwarzania materiaáów budowlanych, w przemyĞle ceramicznym lub zastosowanie metod odzyskiwania metali ze
zuĪytych form, co jednak stanowiü moĪe duĪy problem ekonomiczny i technologiczny.
Niniejsza praca dotyczy badaĔ na temat moĪliwoĞci wytworzenia materiaáów spiekanych w procesie recyklingu form
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ceramicznych stosowanych na precyzyjne odlewy elementów silników lotniczych.

2. Opis doĞwiadczeĔ, wyniki badaĔ
i dyskusja
Odlewnicze formy ceramiczne stosowane są m.in.
w przemyĞle lotniczym do produkcji precyzyjnych odlewów
elementów konstrukcyjnych czĊĞci gorącej silników lotniczych [9]. Proces wytwarzania takich form moĪna opisaü
w nastĊpującym skrócie: wytworzenie modelu woskowego
gotowego wyrobu w specjalnych matrycach; wytworzenie na
modelu woskowym formy ceramicznej metodą nakáadania
warstwami kolejno formierskiej masy lejnej oraz posypki; suszenie formy. Jako materiaáów do wytworzenia form uĪywa
siĊ proszków korundowych, które wchodzą w skáad tzw. wypeániaczy mas formierskich, stanowiących osnowĊ, zawierają przede wszystkim proszki Į-Al2O3 oraz ȕ-Al2O3 o róĪnym
stopniu rozdrobnienia ziarna wynoszącym ok. 15-50 m,
a takĪe mullit 3Al2O3·2SiO2 o Ğrednim rozmiarze ziarna ok.
30-120 m, który wchodzi w skáad pozostaáych wypeániaczy,
na tzw. tylne warstwy (ang. backup). Stosowane są równieĪ
posypki na pierwsze i tylne warstwy o Ğrednim rozmiarze
ziarna od okoáo 250 m do 850 m, a takĪe spoiwo na bazie krzemionki koloidalnej o Ğredniej zawartoĞci SiO2 wynoszącej (25–30)%. Forma ceramiczna, w koĔcowym etapie
wytwarzania poddawana jest obróbce cieplnej. AnalizĊ skáadu chemicznego gotowej formy przeprowadzono przy uĪyciu
mikroskopu skaningowego ¿rmy HITACHI S-3400 NII, stosując metodĊ mikroanalizy rentgenowskiej z dyspersją energii
(EDS). Jej wynik przedstawiono na Rys. 1.
W pierwszym etapie badaĔ formy ceramiczne oraz mody¿katory w postaci tlenku niklu, metalicznego niklu oraz związków glinu poddano procesowi kruszenia oraz rozdrabniania.
Procesy te polegają na redukcji rozmiarów ziarn wyjĞciowego
materiaáu. Zachodzą pod dziaáaniem zewnĊtrznych siá, które
prowadzą do powstania w tych ziarnach naprĊĪeĔ przekraczających ich wytrzymaáoĞü mechaniczną. Metody rozdrabniania dają produkt bardziej masowy niĪ w przypadku metod
chemicznych, jednak metody chemiczne pozwalają uzyskaü
proszki lepszej jakoĞci, która wyraĪa siĊ lepszą homogenizacją chemiczną, ponadto cząstki tych proszków są mniejsze
i charakteryzują siĊ mniejszym zróĪnicowaniem rozmiarów.
Proces rozdrabniania zostaá wykonany w máynie wibracyjnym Herzog HSM 100H oraz w máynku planetarnym Pulve-

Rys. 1. Widmo charakterystyczne promieniowania rentgenowskiego materiaáu formy.
Fig. 1. X-ray characteristic spectrum of mould material.
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risette 7 ¿rmy Fritsch. W celu okreĞlenia Ğredniej Ğrednicy
ziaren zmielonych form zastosowano Analizator IPS U ¿rmy
Kamika. Sposób pomiaru analizatora IPS jest záoĪony i polega na pomiarze najmniejszych cząstek wilgotnych i sklejających siĊ od 0,5 m do 1000 m z uwzglĊdnieniem wpáywu
dyfrakcji laserowej, by dla wiĊkszych cząstek przejĞü stopniowo, w sposób ciągáy, do pomiaru zmian strumienia promieniowania rozpraszanego przez poruszające siĊ cząstki. StrumieĔ promieniowania w podczerwieni nie tylko identy¿kuje wielkoĞü cząstek, ale jeszcze pozwala je precyzyjnie zliczyü w caáym zakresie pomiarowym. KaĪdej cząstce
odpowiada impuls elektryczny proporcjonalny do wielkoĞci
cząstki. Zbiór cząstek jest pierwotnie mierzony z podziaáem
na 4096 klas wymiarowych i przeksztaácany (kalibrowany)
na 256 klas wymiarowych dostĊpnych dla uĪytkownika. Dla
proszku związków glinu badania przeprowadzono na urządzeniu Nanosizer-ZS ¿rmy Malvern Instruments. Pomiar
wielkoĞci cząstek, w tym urządzeniu, opiera siĊ na zjawisku ruchów Browna i technice dynamicznego rozpraszania
Ğwiatáa (ang. Dynamic Light Scaterring), a pomiar potencjaáu dzeta polega na kombinacji elektroforezy i techniki o angielskiej nazwie Laser Doppler Velocimetry. Podawany przez
producenta zakres wielkoĞci mierzonych cząstek wynosi od

Rys. 2. Liczbowy rozkáad wielkoĞci cząstek wybranych proszków.
Fig. 2. Number particle size distribution of selected powders.

Rys. 3. Rozkáad objĊtoĞciowy i liczbowy wielkoĞci cząstek proszku związków glinu.
Fig. 3. Number and volume particle size distribution of aluminium
compounds powder.
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Rys. 4. Morfologia cząstek proszku rozdrobnionej formy.
Fig. 4. Morphology of particles of powdered mould.

Rys. 6. Morfologia proszku NiO.
Fig. 6. Morphology of NiO powder.

Rys. 5. Morfologia proszku metalicznego niklu.
Fig. 5. Morphology of nickel powder.

Rys. 7. Morfologia proszku związków glin.
Fig. 7. Morphology of aluminium compounds powder.

0,6 nm do 6 m, a sam pomiar moĪe byü przeprowadzany
zarówno w wodzie, jak i roztworach niewodnych, a zastosowanie dezintegratora ultradĨwiĊkowego w trakcie przygotowywania próbki pozwala na skuteczne rozbijanie aglomeratów i pomiar rzeczywistych rozmiarów cząstek. Wyniki
pomiarów przedstawiono na Rys. 2 i 3.
W celu uzupeánienia analizy ziarnowej wykonano obserwacje mikroskopowe morfologii cząstek na mikroskopie skaningowym Hitachi S-3400 NII. Wyniki tych obserwacji przedstawiono na Rys. 4-7.
Z przeprowadzonych analiz wynika, Īe cząsteczki formy ceramicznej oraz mody¿katorów metalicznego niklu oraz

tlenku niklu charakteryzują siĊ Ğrednim uziarnieniem w granicach 7 m. Proszek związków glinu charakteryzuje siĊ
uziarnieniem w granicach 200–600 nm. Kolejnym etapem
badaĔ byáo przeprowadzenie procesu prasowania proszków pochodzących ze zmielonych form ceramicznych. Proces prasowania prowadzono na prasie hydraulicznej ¿rmy
Herzog TP 40. Stosowano nawaĪki o masie 20 g, proszków
samej formy, jak równieĪ z dodatkiem związków mody¿kujących w róĪnych proporcjach przedstawionych w Tabeli 1.
Tak przygotowane zestawy poddano procesowi prasowania na prasie hydraulicznej pod ciĞnieniem 100 MPa.
W wyniku prasowania otrzymano próbki w ksztaácie walców

Tabela 1. Charakterystyka mieszanek proszków uĪytych do prasowania próbek.
Table 1. Characteristics of powder mixtures used for pressing compacts.
NawaĪka [g]
I.0

I.1

I.2

I.3

III.1

III.2

III.3

III.4

Forma ceramiczna

20

19

19

19

18

18

18

17

Metaliczny nikiel

-

-

-

1

1

-

1

1

Tlenek niklu

-

-

1

-

-

1

1

1

Związki glinu

-

1

-

-

1

1

-

1
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Rys. 8. Makrofotogra¿a spieczonej wypraski otrzymanej z mieszaniny proszkowej I.2.
Fig. 8. Photomacrograph of sintered compact obtained from I.2
powder mixture.

Rys. 9. Makrofotogra¿a spieczonej wypraski otrzymanej z mieszaniny proszkowej III.2.
Fig. 9. Photomacrograph of sintered compact obtained from III.2
powder mixture.

o Ğrednicy podstawy 40 mm i wysokoĞci okoáo 10 mm. Metodą kolejnych prób ustalono wáaĞciwą temperaturĊ spiekania dla badanych wyprasek poddając je obróbce termicznej
w temperaturze 1350°C . Na Rys. 8–11 pokazano wybrane
wypraski poddane procesowi spiekania.
Spieczone ksztaátki zbadano wyznaczając ich wáaĞciwoĞci ¿zyczne, tj. gĊstoĞü rzeczywistą. Pomiar przeprowadzono za pomocą piknometru helowego AccuPyc 1300 ¿rmy Micromeritics, którego zasada dziaáania oparta jest na
wykorzystaniu gazu do precyzyjnego wyznaczenia objĊtoĞci próbki. ObjĊtoĞü ciaáa staáego jest to ta czĊĞü uprzednio
wycechowanej komory pomiarowej, która nie zostaáa zajĊta przez gaz. Masa próbki wyznaczana jest poprzez waĪenie na wadze analitycznej i wprowadzana do programu obsáugującego urządzenie. Badanie jest w peáni automatyczne,
szybkie i dokáadne. Pomiary przeprowadzane są w atmosferze helu oraz ze wzglĊdu na specy¿czne aplikacje analizator

Rys. 10. Makrofotogra¿a spieczonej wypraski otrzymanej z mieszaniny proszkowej I.3.
Fig. 10. Photomacrograph of sintered compact obtained from I.3
powder mixture.

Rys. 11. Makrofotogra¿a spieczonej wypraski otrzymanej z proszku zmielonej formy.
Fig. 11. Photomacrograph of sintered compact obtained directly
from powdered mould.

moĪe do pomiaru wykorzystywaü suche powietrze, dwutlenek wĊgla oraz azot. Zastosowanie helu umoĪliwia analizĊ
ciaá porowatych oraz o bardzo rozbudowanej powierzchni.
Wyznaczono równieĪ gĊstoĞü pozorną i porowatoĞü caákowitą spieczonych ksztaátek na analizatorze GeoPyc 1360 ¿rmy Micromeritics. W aparacie przeprowadza siĊ precyzyjny
pomiar objĊtoĞci próbki. Pomiar ten odbywa siĊ w Ğrodowisku quasi-cieczowej substancji DryFlo na zasadzie objĊtoĞciowego podstawienia substancji DryFlo przez analizowaną próbkĊ, umieszczonych w cylindrze pomiarowym. Wyniki tych pomiarów przedstawione są w Tabeli 2.
OkreĞlono równieĪ budowĊ wewnĊtrzną spieczonych
próbek wykorzystując w tym celu mikroskopiĊ optyczną. Wyniki obserwacji mikroskopowych przedstawiają Rys. 12 i 13.

Tabela 2. Wyniki pomiarów gĊstoĞci i porowatoĞci próbek spieczonych w 1350°C.
Table. 2. Density and porosity of samples sintered at 1350 °C.
Próbka

I.0

I.1

I.2

I.3

III.1

III.2

III.3

III.4

GĊstoĞü rzeczywista [g/cm ]

3,204

3,160

3,228

3,203

3,255

3,297

3,326

3,324

GĊstoĞü pozorna [g/cm3]

2,167

2,201

2,239

2,246

2,253

2,249

2,303

2,301

PorowatoĞü [%]

38

27

27

25

31

31

31

31

3
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Rys. 12. Mikrofotogra¿a powierzchni spieczonej próbki otrzymanej
ze zmielonej formy.
Fig. 12. Microphotograph of surface of sintered sample obtained
from powdered mould.

Rys. 13. Mikrofotogra¿a powierzchni próbki spieku III.3.
Fig. 13. Microphotograph of surface of III.3 sinter.

3. Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonych badaĔ proszków przed
i po procesie mielenia oraz prób prasowania uzyskanych
proszków, a nastĊpnie poddawaniu ich procesowi spiekania
moĪna stwierdziü, Īe moĪliwy jest proces recyklingu zuĪytych form ceramicznych stosowanych na odlewy precyzyjne

elementów silników lotniczych. Stosowano do prasowania
proszki ze zmielonych form bez dodatków oraz z dodatkami
mody¿katorów. W obu przypadkach daáo to dobre rezultaty
w procesie prasowania i spiekania. Powierzchnie wyprasek
i spieczonych próbek byáy gáadkie i nie ulegaáy rozwarstwieniu, a takĪe nie wykruszaáy siĊ, krawĊdzie przy tym pozostawaáy ostre bez wyraĨnych oznak i tendencji do odpryskiwania. Uszkodzenia próbek widoczne zwáaszcza na krawĊdziach powstaáy w wyniku uszkodzeĔ mechanicznych spowodowanych transportem próbek.
MoĪna zaáoĪyü, Īe przemysá ceramiczny moĪe wáączyü
i ponownie zastosowaü duĪą iloĞü zuĪytych materiaáów formierskich bez koniecznoĞci specjalistycznych zabiegów ich
mody¿kacji. Z kolei istnieją przypuszczenia, Īe w wyniku
obróbki cieplnej moĪna zatrzymaü i związaü szkodliwe substancje w osnowie ceramicznej.
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