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Streszczenie
Praca przedstawia wyniki badaĔ nad formowaniem wodnych zawiesin proszków wĊglika krzemu (SiC) oraz tlenku glinu (Al2O3)
metodą odlewania odĞrodkowego przy uĪyciu wirówki zaprojektowanej w Katedrze Ceramiki Specjalnej, WIMiC, AGH. Zbadano wpáyw
skáadu zawiesin oraz takich parametrów procesu odlewania jak szybkoĞü obrotowa wirówki (tj. wielkoĞü uzyskanego przyĞpieszenia) oraz
czasu trwania procesu na makroskopowe cechy uzyskanych wyrobów, takie jak obecnoĞü wad czy ewentualny stopieĔ deformacji wyrobu. WartoĞci parametrów odlewania odĞrodkowego zaleĪne byáy od rodzaju proszku, tj. jego gĊstoĞci oraz wielkoĞci cząstek biorących
udziaá w procesie. Zawiesina proszku SiC, który cechowaá siĊ mniejszą Ğrednicą cząstek, wymagaáa zastosowania wiĊkszych prĊdkoĞci
obrotowych oraz dáuĪszego czasu wirowania niĪ zawiesina proszku Al2O3 skáadającego siĊ z wiĊkszych cząstek. Przeprowadzone testy
pozwoliáy na wybór najlepszych warunków formowania odĞrodkowego, prowadzących do uzyskania ksztaátek, które po procesie spiekania
osiągnĊáy praktycznie peáne zagĊszczenie.
Sáowa kluczowe: SiC, Al2O3, formowanie odĞrodkowe, lepiszcze

SHAPING OF AQUEOUS SUSPENSIONS OF SILICON CARBIDE AND ALUMINIUM OXIDE
The work presents the results of investigations on the shaping of aqueous suspensions of silicon carbide (SiC) and aluminium oxide
(Al2O3) by the centrifugal casting technique. The centrifuge was designed in the Department of Special Ceramics, the Faculty of Materials
Science and Ceramics, AGH-University of Science and Technology. The effect of the composition of suspensions and process parameters,
including a rotational speed, corresponding acceleration and centrifugation duration time on macroscopic properties of shaped bodies such
as the presence of Àaws and deformations were investigated. The best parameters of the centrifugation depended on characteristics of the
powders, i.e. the particle size and density. The shaping of the suspension of SiC powder, which had both smaller density and particle size,
required higher rotational speeds and longer centrifugation times than the suspension of Al2O3 powder, which contained larger particles.
The conducted tests permitted to chose the best conditions of centrifugal casting leading to production of cylindrical shapes that gained
almost full density after sintering.
Keywords: SiC, Al2O3, Centrifugal casting, Binder

1. Wprowadzenie
Wirówki sáuĪą do odseparowania fazy staáej od ciekáej
przy zastosowaniu siáy odĞrodkowej. Rozdzielenie ukáadu
ciaáo staáe-ciecz moĪe odbywaü siĊ na zasadzie ¿ltracji lub
sedymentacji. W wirówkach ¿ltracyjnych w pobocznicy wirującego cylindra znajdują siĊ otwory, przez które usuwana jest
ciecz, natomiast ciaáo staáe jest zatrzymywane. W przypadku
wirówek sedymentacyjnych faza staáa osadza siĊ bezpoĞrednio na wewnĊtrznej powierzchni bĊbna, natomiast ciecz na
wewnĊtrznej powierzchni utworzonej warstwy.
W trakcie pracy wirówki na kaĪdą cząstkĊ w wirującym
bĊbnie dziaáa siáa odĞrodkowa, której wartoĞü moĪe zostaü
wyznaczona z nastĊpującego wzoru:

F=

mv 2
= mω2 ⋅ R = a ⋅ m
R

(1)

gdzie:
v - prĊdkoĞü liniowa w ruchu po okrĊgu [m/s],
R - promieĔ wirowania, czyli odlegáoĞü od osi obrotu [m],
Ȧ - prĊdkoĞü kątowa [1/s],
m - masa ciaáa [kg],
a – przyspieszenie odĞrodkowe [m/s2].
Znając promieĔ obrotu wirówki oraz jej liczbĊ obrotów,
która przypada na jednostkĊ czasu moĪna obliczyü przyspieszenie odĞrodkowe a z zaleĪnoĞci:
2

⎛
⎞
a = ⎜⎜ 2πn ⎟⎟ ⋅ R
⎝ 60 ⎠

(2)

W przypadku wirówek, czĊsto wykorzystuje siĊ pojĊcie
„stosunku przyspieszeĔ”, które oznacza iloraz przyspieszenia
odĞrodkowego a i przyspieszenia ziemskiego g, które moĪna
oszacowaü stosując zaleĪnoĞü:
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a ≈ R ⋅ n2
g 900

(3)

5000 g, a maksymalny promieĔ wirowania wynosiá 4,3 cm
i byá związany z wymiarami wkáadki z tworzywa sztucznego.

Stosunek ten najczĊĞciej wynosi od 1000 do 2000 g [1].
Odlewanie odĞrodkowe z zastosowaniem gĊstw ceramicznych znajduje coraz szersze zastosowanie w przemyĞle
i technice laboratoryjnej. Metoda ta pozwala na formowanie
z zawiesin masywnych odlewów o duĪej wytrzymaáoĞci
i wysokiej niezawodnoĞci, ale takĪe membran i kompozytów
ceramicznych [2, 3].

2. Materiaáy i metody
Próby odlewania odĞrodkowego przeprowadzono na
zawiesinach komercyjnie dostĊpnych proszków Al2O3 i SiC.
W pierwszym przypadku uĪyto proszku Nabalox NO713-10
¿rmy Nabaltec, a w drugim gotowego granulatu do prasowania na sucho SiC FCP 15 RPT ¿rmy SIKATECH. Proszek
ten zawieraá odpowiednie dodatki aktywatorów spiekania
SiC, czyli wĊgla oraz boru, pozwalające na otrzymanie
w wyniku jego spiekania gĊstego tworzywa. Skáad ziarnowy
proszków okreĞlono metodą dyfrakcji Ğwiatáa laserowego
przy uĪyciu aparatu Mastersizer 2000 z przystawką Hydro
S (Malvern Inc.). Wodne zawiesiny proszków przygotowano przy uĪyciu laboratoryjnego máynka kulowego, a czas
mieszania wynosiá ok. 15 godzin. W skáad zawiesin oprócz
wody i danego proszku wchodziá równieĪ upáynniacz, którym
w przypadku proszku Al2O3 byá Dolapix PC75, a w przypadku
proszku SiC - Dolapix A88 (Zschimmer & Schwarz GmbH &
Co KG), lub wodny roztwór amoniaku (25% cz.d.a., POCh,
Gliwice). Dobór rodzaju i iloĞci danego upáynniacza opieraá
siĊ na wynikach wczeĞniejszych badaĔ [4, 5]. Substancjami
aktywnymi w upáynniaczach Dolapix PC75 i A88 byáy, wg
danych producenta, odpowiednio anionowy polielektrolit
oraz aminoalkohol, w związku z czym moĪna przypuszczaü,
Īe ich dziaáanie opieraáo siĊ na efekcie elektrosterycznym,
natomiast dodatek wody amoniakalnej powodowaá zmianĊ
pH zawiesiny i wzrost bezwzglĊdnej wartoĞci potencjaáu
dzeta [5]. W przypadku wiĊkszoĞci zawiesin wprowadzano do
nich równieĪ lepiszcze, którego zadaniem byáo podniesienie
wytrzymaáoĞci surowych próbek. ZawartoĞü upáynniacza
i lepiszcza dobierano w sposób doĞwiadczalny, tak aby
otrzymaü zawiesiny o maksymalnym udziale czĊĞci staáych
i lepkoĞci (konsystencji) pozwalającej na ich formowanie
metodą odlewania odĞrodkowego. Jako lepiszcza uĪywano
Ğrodka Duramax B-1000 (DOW Chemical Company) lub
Ğrodka Sigma¿x Universal (Sigma). Zgodnie z danymi producentów obydwa Ğrodki są wodnymi emulsjami akrylowymi.
Cylindryczne ksztaátki o dáugoĞci 24,4 cm i Ğrednicy
zewnĊtrznej 8,6 cm byáy formowane przy uĪyciu poziomej
wirówki odĞrodkowej zaprojektowanej w Wydziale InĪynierii Materiaáowej i Ceramiki, Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie. Komora wirówki miaáa ĞrednicĊ 10 cm i dáugoĞü
30 cm, a mniejsza Ğrednica ksztaátek wynikaáa z koniecznoĞci
stosowania wkáadu z tworzywa sztucznego, który pozwalaá
na ich wyjmowanie z komory po uformowaniu, a nastĊpnie
na wstĊpne suszenie. FotografiĊ wirówki uĪywanej do
odlewania odĞrodkowego przedstawiono na Rys.1. Maksymalna prĊdkoĞü obrotowa komory wynosi 10 000 obr./min,
co odpowiada przyspieszeniu odĞrodkowemu a rzĊdu
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Rys. 1. Widok ogólny wirówki.
Fig. 1. General view of a centrifuge.

Przyspieszenia odĞrodkowe wystĊpujące w trakcie
formowania w wirówce zostaáy oszacowane na podstawie
zaleĪnoĞci (3) i przedstawione na Rys. 2.

Rys. 2. ZaleĪnoĞü przyspieszenia odĞrodkowego (a), od promienia
wirowania (R) dla wskazanych prĊdkoĞci obrotowych wirówki.
Fig. 2. Centrifugal acceleration (a) as a function of rotation radius
(R) for indicated rotational speeds of the centrifuge.

Biorąc pod uwagĊ iloĞci zawiesiny wprowadzanej do
komory, moĪna powiedzieü, Īe przyspieszenia odĞrodkowe
wystĊpujące w trakcie eksperymentów mieĞciáy siĊ w granicach od ok. 250 g (Z = 3000 obr./min, R = 2,5 cm) do 1470 g
(Z = 5500 obr./min, R = 4,3 cm).
Proces formowania w wirówce (Rys. 1) przebiegaá nastĊpująco: wybrana iloĞü zawiesiny podawana byáa przy
pomocy pompy perystaltycznej (niewidocznej na fotogra¿i)
poprzez poruszającą siĊ ze staáą prĊdkoĞcią lancĊ do komory obracającej siĊ z prĊdkoĞcią 2000 obr./min. NastĊpnie
komora rozpĊdzana byáa do wybranej prĊdkoĞci obrotowej
z zakresu 3000 do 5500 obr./min i byáa ona utrzymywana
przez 5 do 20 minut. Uformowane ksztaátki po wyjĊciu razem
z wkáadem z tworzywa sztucznego byáy suszone swobodnie
w temperaturze pokojowej przez 24 godziny, a nastĊpnie
przez 2 godziny w temperaturze 110 °C.
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Wybrane ksztaátki z Al2O3 spiekano na biskwit w temperaturze 1050 °C przez 3 godziny, a nastĊpnie w temperaturze
1650 °C przez 3 godziny. Ksztaátki z SiC wypalano w atmosferze argonu w temperaturze 2150 °C przez 3 godziny.
Poza obserwacją makroskopową spieczonych ksztaátek
oznaczono ich gĊstoĞü pozorną.

3. Wyniki i dyskusja
3.1. Charakterystyka proszków
Rozkáady wielkoĞci cząstek obu proszków wyznaczone
metodą dyfrakcji Ğwiatáa laserowego przedstawiono na Rys.
3. Pomiary przeprowadzono na zawiesinach odpowiednich
proszków przygotowanych w analogiczny sposób jak te
przeznaczone do odlewania odĞrodkowego, ale bez dodatku
lepiszcza.

Udziaá wagowy, %

12

SiC
Al2O3

10
8
6

3.2. Przygotowanie zawiesin
Skáad przygotowanych zawiesin proszku Al2O3 i SiC
przedstawiono w Tabeli 1.
NajwiĊkszy udziaá objĊtoĞciowy czĊĞci staáych w zawiesinie siĊgający 50% udaáo siĊ uzyskaü w przypadku zawiesiny proszku Al2O3 bez lepiszcza (zawiesina 1A). Dodatek
lepiszcza powodowaá zauwaĪalny wzrost lepkoĞci zawiesiny
i koniecznoĞü jej rozcieĔczania i wiąĪącego siĊ z tym obniĪeniem zawartoĞci czĊĞci staáych. Bardziej efektywnym
lepiszczem byá Duramax, gdyĪ do uzyskania podobnego
efektu wyraĨnego wzrostu wytrzymaáoĞci surowej ksztaátki
wystarczaá duĪo mniejszy jego dodatek (5% wag., zawiesina 3A) w porównaniu z lepiszczem Sigma¿x (20% wag.,
zawiesina 2A). MoĪna to wiązaü m.in. z wiĊkszym stopniem
rozcieĔczenia tej drugiej zawiesiny akrylowej.
Zawiesiny proszku SiC cechowaáy siĊ mniejszymi
udziaáami czĊĞci staáych, nie przekraczającymi 36% obj.
(zawiesiny 3S, 4S), co moĪna wiązaü z mniejszym rozmiarem cząstek proszku wchodzących w ich skáad oraz
ogólnymi trudnoĞciami z uzyskaniem wodnych zawiesin
SiC. W przypadku zawiesin SiC bardziej efektywna okazaáa
siĊ stabilizacja elektrostatyczna związana ze zmianą jej pH.

3.3. Odlewanie odĞrodkowe
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Rys. 3. Rozkáad wielkoĞci cząstek (aglomeratów) proszków Al2O3
i SiC.
Fig. 3. Particle (agglomerate) size distribution of Al2O3 and SiC
powders.

Analizując powyĪszy wykres moĪna zauwaĪyü, Īe
proszek Al2O3 skáadaá siĊ z cząstek o Ğrednicach leĪących
w zakresie 0,3-8 m z wartoĞcią modalną przypadającą
na 2 m. Natomiast proszek SiC cechowaá siĊ mniejszymi
cząstkami, których Ğrednice mieĞciáy siĊ w zakresie 0,1-4 m
z wartoĞcią modalną przypadającą na ok. 0,7 m.

Formowanie zawiesin proszku Al2O3 wymagaáo zastosowania prĊdkoĞci obrotowych z zakresu 3000 obr./min
do 5500 obr./min (Tabela 2). MoĪna zauwaĪyü, Īe pomimo
najwyĪszego udziaáu czĊĞci staáych w zawiesinie pozbawionej lepiszcza (tj. 50% obj., zawiesina 1A) praktycznie
nie udaáo siĊ z niej uformowaü ksztaátek. Skonsolidowanie
z tej zawiesiny warstwy proszku wymagaáo zastosowania
najwyĪszej prĊdkoĞci obrotowej, tj. 5500 obr./min, gdyĪ
przy niĪszych prĊdkoĞciach np. (3000 obr./min) w ogóle nie
dochodziáo do uformowania siĊ staáej warstwy. Ksztaátka
uzyskana przy prĊdkoĞci 5500 obr./min popĊkaáa w trakcie
suszenia. Dodatek lepiszcza Sigma¿x (zawiesina 2A) do
zawiesiny, co prawda pozwoliá na uzyskanie caáych ksztaátek
juĪ przy zastosowaniu prĊdkoĞci 3000 obr./min, ale popĊkaáy
one w trakcie suszenia, co moĪna wiązaü ze zbyt duĪym
skurczem suszenia spowodowanym mniejszym stopniem
konsolidacji warstwy związanym ze stosunkowo niską zawartoĞcią czĊĞci staáych w zawiesinie oraz niską prĊdkoĞcią

Tabela 1. Skáad zawiesin proszku Al2O3 i SiC.
Table 1. Composition of suspensions of Al2O3 and SiC powders.
proszek Al2O3
Oznaczenie
próbki

Upáynniacz

ZawartoĞü upáynniacza
[% masy suchego proszku]

Lepiszcze

1A
2A

ZawartoĞü lepiszcza
[% masy suchego proszku]

–
Dolapix PC75

0,8

3A

Udziaá proszku
w zawiesinie
[% obj.]
50

Sigma¿x

20

36

Duramax

5

45

Sigma¿x

70

26

proszek SiC
1S

bez upáynniacza

0

2S

Dolapix A88

5,5

Sigma¿x

60

33

3S

r. amoniaku pH 12

–

Duramax

5

36
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Tabela 2. Warunki i wyniki formowania i suszenia ksztaátek z Al2O3.
Table 2. Conditions and results of shaping and dryling of Al2O3 bodies.

Oznaczenie zawiesiny / Lepiszcze
1A / brak
2A / Sigma¿x

3A / Duramax

PrĊdkoĞü obrotowa formy
[obr./min]

Czas zagĊszczania
odlewu [min]

Uformowanie
warstwy

PĊkanie w trakcie
suszenia

3000

5

-

nie okreĞlano

5500

5

+

+

3000

5

+

+

3000

15

+

+

3000

10

+

+

3000

15

+

+

4000

5

+

-

4000

10

+

-

4000

15

+

-

5000

5

+

+

5000

10

+

+

Tabela 3. Warunki i wyniki formowania i suszenia ksztaátek z SiC.
Table 3. Conditions and results of shaping and dryling of SiC bodies.

Oznaczenie zawiesiny / Lepiszcze

PrĊdkoĞü obrotowa formy
[obr./min]

Uformowanie
warstwy

PĊkanie w trakcie
suszenia

3000

3

-

nie okreĞlano

1S / Sigma¿x

4000

5

czĊĞciowe

+

4500

10

czĊĞciowe

+

2S / Sigma¿x

5000

10

+

+

3S / Duramax

5000

10

+

+

5000

20

+

-

obrotową wirówki (3000 obr./min). W dalszych badaniach
skoncentrowano siĊ na zawiesinach zawierających Duramax.
W ich przypadku udaáo siĊ uzyskaü surowe ksztaátki, stosując
prĊdkoĞci wirowania 3000, 4000 i 5000 obr./min oraz czas
osadzania od 5 min do 15 min.
Jedynie ksztaátki formowane przy prĊdkoĞci 4000 obr./min
nie ulegáy zniszczeniu w trakcie suszenia. Takie zachowanie
moĪe sugerowaü, Īe przy zastosowanej iloĞci lepiszcza
prĊdkoĞü 3000 obr./min byáa zbyt niska, aby wystarczająco
zagĊĞciü warstwĊ proszku (podobnie jak w przypadku zawiesiny z lepiszczem Sigma¿x), co z kolei spowodowaáo jej
znaczny skurcz w trakcie suszenia, który ostatecznie doprowadziá do jej pĊkania. Z kolei prĊdkoĞü obrotowa wynosząca
5000 obr./min byáa zbyt wysoka i zapewne doprowadziáa do
lepszej konsolidacji warstwy proszku, ale z drugiej strony
mogáa teĪ wygenerowaü w ksztaátce naprĊĪenia wewnĊtrzne
skutkujące póĨniejszym jej pĊkaniem w trakcie suszenia.
Bazując na doĞwiadczeniach z formowaniem zawiesin
proszku Al2O3, do zawiesin proszku SiC od razu wprowadzono lepiszcze (Tabela 3). W przypadku tych zawiesin osadzanie warstwy proszku wymagaáo zastosowania prĊdkoĞci
5000 obr./min, gdyĪ przy niĪszych prĊdkoĞciach w ogóle
nie dochodziáo do utworzenia warstwy (3000 obr./min), lub
teĪ dochodziáo do jedynie czĊĞciowego tworzenia warstwy
(4000 obr./min, 4500 obr./min). W tym ostatnim przypadku
utworzona warstwa byáa bardzo cienka, a stopieĔ zmĊtnienia
zawiesiny proszku SiC pozostaáej po wirowaniu wskazywaá,
Īe zawiera ona jeszcze znaczną iloĞü cząstek. Podczas gdy
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zawiesiny pozostaáe po wirowaniu z prĊdkoĞcią 5000 obr./min
byáy praktycznie klarowne.
Podobnie jak w przypadku ksztaátek formowanych
z zawiesin proszku Al2O3, dodatek lepiszcza pozwoliá na
uzyskanie w trakcie formowania caáych ksztaátek, jednak
czĊĞü z nich popĊkaáa w trakcie suszenia. Podobnie jak
w przypadku zawiesiny proszku Al2O3 skuteczniejszy okazaá
siĊ dodatek lepiszcza Duramax (3S) niĪ Sigma¿x (2S).
Dodatkowo uzyskanie caáych ksztaátek po etapie suszenia
wymagaáo zastosowania dáuĪszego czasu formowania,
wynoszącego 20 min. Porównując warunki skutecznego
osadzania proszku Al2O3 z proszkiem SiC moĪna stwierdziü,
Īe w tym drugim przypadku konieczne byáo zastosowanie
wiĊkszych szybkoĞci i dáuĪszego czasu wirowania. MoĪna
to wiązaü z mniejszym modalnym rozmiarem cząstek SiC
(0,7 m, Rys. 2) w porównaniu z proszkiem Al2O3 (2 m,
Rys.2) oraz z róĪnicami w gĊstoĞciach rzeczywistych obu
substancji, która dla SiC wynosi 3,21 g/cm3 a dla Al2O3
3,99 g/cm3.

3.4. Spiekanie
W wyniku spiekania wybranych ksztaátek z Al2O3 i SiC
w uprzednio podanych warunkach uzyskano zagĊszczenia
przekraczające 97% (Tabela 4). Zarówno w przypadku
proszku Al2O3, jak i SiC spiekano jedynie ksztaátki formowane
z zawiesiny zawierającej dodatek lepiszcza Duramax, czyli
odpowiednio zawiesina 3A i 3S (Tabela 1).

FORMOWANIE ODĝRODKOWE WODNYCH ZAWIESIN WĉGLIKA KRZEMU I TLENKU GLINU

Tabela 4. Wpáyw warunków odlewania odĞrodkowego na zagĊszczenie spieczonych ksztaátek.
Table 4. InÀuence of centrifugal casting conditions on densi¿cation of sintered bodies.
GĊstoĞü pozorna
[g/cm3]

GĊstoĞü wzglĊdna
[%]

3,92 ± 0,01

98,2 ± 0,2

PrĊdkoĞü obrotowa formy
[obr./min]

Czas zagĊszczania odlewu
[min]

3000

10

3000

15

3,89 ± 0,02

97,5 ± 0,5

4000

5

3,93 ± 0,01

98,5 ± 0,3

Al2O3

4000

10

3,93 ± 0,01

98,5 ± 0,3

4000

15

3,93 ± 0,01

98,5 ± 0,3

5000

5

3,88 ± 0,02

97,2 ± 0,5

5000

10

3,91 ± 0,01

98,0 ± 0,3

SiC
5000

20

3,14 ± 0,01

97,8 ± 0,3

a)

b)

c)

d)

Rys. 4. Ksztaátki uzyskane w wyniku odlewania odĞrodkowego zawiesiny proszku Al2O3 (3A, 4000 obr./min, 5 min): a) po wysuszeniu, b) po
spiekaniu, oraz ksztaátki z SiC (3S, 5000 obr./min, 20 min): c) po wysuszeniu, d) po spiekaniu.
Fig. 4. Bodies produced by centrifugal casting of Al2O3 powder suspension (3A, 4000 rpm, 20 min): a) after drying, b) after sintering, and
bodies made of SiC (3S, 5000 rpm, 20 min): c) after drying, d) after sintering.

W przypadku ksztaátek z Al2O3 najwyĪsze zagĊszczenie
wynoszące 98,5 % uzyskaáy ksztaátki, które byáy formowane
przy prĊdkoĞci obrotowej 4000 obr./min. W tym przypadku czas wirowania formy nie miaá wyraĨnego wpáywu na
koĔcowe zagĊszczenie próbek (Tabela 4). Wydaje siĊ, Īe
niĪsze zagĊszczenia uzyskane przez ksztaátki formowane
przy innych prĊdkoĞciach wirowania mogą byü związane
z obecnoĞcią w nich wad powstaáych w trakcie suszenia,
o przyczynach powstawania których byáa mowa uprzednio.
Na uwagĊ zasáuguje wysokie zagĊszczenie (97,8 %) ksztaátki wykonanej z SiC. MoĪe ono Ğwiadczyü o tym, Īe ani w
trakcie przygotowania wodnej zawiesiny, ani póĨniejszego
jej formowania metodą wirowania nie usuniĊto z komercyjnego proszku SiC obecnych tam aktywatorów spiekania, tj.
wĊgla i boru.
ZewnĊtrzny pokrój wysuszonych oraz spieczonych
ksztaátek formowanych z zawiesiny proszku Al2O3 (3A) i SiC
(3S) przedstawiono na Rys. 4.
Ksztaátki przedstawione na Rys. 4 pomyĞlnie przeszáy
wszystkie etapy procesu otrzymywania począwszy od for-

mowania, poprzez suszenie aĪ do spiekania. Z obserwacji
wynika, Īe najwiĊkszy wpáyw na koĔcowy ksztaát wyrobu
miaá etap suszenia, gdyĪ wszystkie defekty, takie jak pĊkniĊcia, czy deformacje pojawiaáy siĊ wáaĞnie na tym etapie.
Caákowity skurcz ksztaátki od momentu jej wyjĊcia z formy
w stanie wilgotnym aĪ do zagĊszczenia w wyniku wypalania
wynosiá dla Al2O3 ok. 23%, a dla SiC ok. 25%.

4. Podsumowanie
W artykule pokazano wpáyw skáadu zawiesiny oraz
warunków prowadzenia procesu odlewania odĞrodkowego
na otrzymywanie cylindrycznych ksztaátek ceramicznych z
Al2O3 i SiC. Bardzo istotną rolĊ w procesie odegraá dobór
rodzaju i iloĞci lepiszcza, które pozwoliáo na bezpieczne
przeprowadzenie procesu suszenia. W tym wáaĞnie etapie powstawaáy defekty ksztaátek (np. pĊkniĊcia). Wybór
warunków odlewania odĞrodkowego wynikaá z rodzaju
zastosowanego proszku, tj. rozmiaru cząstek oraz gĊstoĞci
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rzeczywistej materiaáu. Formowanie zawiesiny proszku
SiC, cechującego siĊ drobniejszymi cząstkami wymagaáo
zastosowania wiĊkszej prĊdkoĞci wirowania oraz dáuĪszego
czasu trwania procesu niĪ formowanie zawiesiny proszku
Al2O3. W zastosowanych warunkach spiekania ksztaátka
z SiC osiągnĊáa gĊstoĞü ok. 97%, co byáo moĪliwe dlatego,
Īe dodatki do spiekania (wĊgiel i bor) obecne w komercyjnym
proszku nie zostaáy usuniĊte z ukáadu w trakcie formownia,
np. razem z nadmiarową cieczą.
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