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Streszczenie
Dodatek wĊgla do ¿ltra ceramicznego, przeznaczonego do ¿ltrowania ciekáego metalu, ma za zadanie poprawiü jego wáaĞciwoĞci
uĪytkowe, w tym wáaĞciwoĞci mechaniczne oraz warunki przepáywu metalu przez ¿ltr. UĪyte w badaniach prekursory wĊgla stanowiü mogą
dwa rodzaje materiaáów: 1) ciekáe (pseudociekáe) materiaáy o charakterze spoiw: paki, smoáy, Īywice, asfalty, które w wyniku pirolizy dają
karbonizat o wysokiej zawartoĞci wĊgla pierwiastkowego; 2) materiaáy staáe dodawane do zawiesiny ceramicznej w formie rozdrobnionej:
gra¿ty (naturalne i elektrogra¿ty), antracyty, koksy. Przedmiotem badaĔ byáo opracowanie procedury oceny podstawowych wáaĞciwoĞci
zawiesin ceramiczno-wĊglowych, które stanowią etap przejĞciowy przy produkcji ¿ltrów, i okreĞlenie wpáywu niektórych czynników (skáad,
dodatki) na wartoĞci ich parametrów reologicznych. Przedstawiono wyniki badaĔ doboru staáego noĞnika wĊglowego, zwáaszcza w zakresie okreĞlenia wáaĞciwoĞci reologicznych zawiesin. W pracy scharakteryzowano tiksotropiĊ zawiesin ceramiczno-wĊglowych za pomocą
pomiarów powierzchni pól pĊtli histerezy krzywych páyniĊcia. Do zrealizowania zaáoĪonego celu pracy zastosowano reometr obrotowy
typu CR z regulowaną szybkoĞcią Ğcinania, model Haake VT550. Planowanie eksperymentu, sterowanie jego przebiegiem oraz obróbkĊ
matematyczną otrzymanych wyników uzyskano stosując oprogramowanie RheoWin 4.30. Do przeprowadzenia badaĔ lepkoĞci zawiesin
wĊglowych zastosowano ukáad pomiarowy záoĪony z cylindrów wspóáosiowych typu SV-DIN. Pomiary wykonano w temperaturze 25 °C.
Zastosowano zakresy szybkoĞci Ğcinania od 10 s-1 do 200 s-1. Krzywe páyniĊcia wyznaczono dla wzrastających i malejących wartoĞci
szybkoĞci Ğcinania. LepkoĞü badanych zawiesin oznaczano przy staáej szybkoĞci Ğcinania wynoszącej 200 s-1. Porównanie zastosowanych metod ze szczególną charakterystyką surowców wĊglowych, przedstawionych w pracy, pozwoliáa na lepsze zrozumienie przyczyn
powstawania struktury tiksotropowej. Dla zawiesin ceramiczno-wĊglowych tiksotropia jest miarą energii wewnĊtrznej zaleĪną od skáadów
badanych zawiesin. Pole powierzchni pĊtli histerezy krzywych páyniĊcia okreĞla energiĊ wewnĊtrznej ukáadu, zuĪytą do zniszczenia lub
odbudowy struktury zawiesiny. Istotnym elementem jest przygotowanie procedury nanoszenia zawiesin na powierzchniĊ ¿ltra a takĪe proces jego dalszej obróbki termicznej. Na podstawie przeprowadzonych badaĔ – pomiaru lepkoĞci i tiksotropii – okreĞlono najkorzystniejsze
wáaĞciwoĞci reologiczne charakteryzujące otrzymane zawiesiny, a takĪe zastosowany materiaá wĊglowy.
Sáowa kluczowe: ¿ltr ceramiczno-wĊglowy, noĞnik wĊgla, reologia, tiksotropia

DETERMINATION OF CRITERIA FOR THE SELECTION OF A CARBON CARRIER IN CERAMIC-CARBON
SUSPENSIONS FOR LIQUID METAL FILTERS
The aim of the adding carbon to a ceramic ¿lter for liquid metal ¿ltration is to improve ¿lter’s functional properties, including mechanical
properties and conditions of the Àowing metal through the ¿lter. In the investigations two kinds of precursors were used: (i) liquid (pseudo-liquid) materials playing the role of binders: pitches, tars, resins, asphalts, which as a result of pyrolysis provide a carbonating agent with
a high content of elemental carbon, (ii) solid materials applied on the surface of ¿lters in a pulverised form: graphite (natural and electro
graphite), anthracites, cokes, coals. The aim of research was to develop a procedure for evaluating basic properties of ceramic-carbon
suspension, being a transition stage in production of ¿lters, and to determine the inÀuence of some factors (composition, additives) on
their rheological parameters. The results of investigations into the selection of a solid carbon carrier, especially with regard to rheological
properties of suspensions, have been presented. In the work thixotropy of ceramic-carbon suspensions was characterised by determination of Àow curve hysteresis loops. In order to ful¿l the assumed goal, a rotary rheometer type CR model Haake VT550 with regulated
shear rate was applied. The experiment was planned; its course was controlled and mathematical processing of the obtained results
was carried out by means of the RheoWin 4.30 programme. Viscosities of carbon suspensions were determined using a measurement
system composed of SW-DIN coaxial cylinders. The measurements were taken at 25 qC. Shear rates ranged from 10 s-1 to 500 s-1. Flow
curves were determined for the increasing and decreasing values of shear rate. The examined suspensions’ viscosity was determined
at a constant shear rate reaching 500 s-1. A comparison of the applied methods, with a special focus on the characteristics of carbon raw
materials presented in the work, made it possible to better understand reasons of the thixotropic structure formation. For ceramic-carbon
suspensions, thixotropy is a measure of internal energy, dependent on the examined suspensions’ compositions. The area of Àow curves
hysteresis loops determines the internal energy of a system used for destruction or reconstruction of the suspension structure. On the
basis of the measurement of viscosity and thixotropy, the most favourable rheological properties of the obtained suspensions and the
applied carbon material were determined.
Keywords: Ceramic-carbon ¿lter, Carbon carrier, Rheology, Thixotropy
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1. Wprowadzenie
Dodatek wĊgla do ¿ltrów ceramicznych sáuĪących do
¿ltracji ciekáego metalu ma na celu poprawĊ jego wáaĞciwoĞci uĪytkowych przy jednoczesnym obniĪeniu kosztów
produkcji. KorzyĞci, jakie niesie ze sobą dodatek wĊgla to
w gáównej mierze:
– zapewnienie laminarnego przepáywu ciekáego metalu
przez pory ¿ltra (mniejsze opory przepáywu),
– zwiĊkszenie odpornoĞci na erozyjne dziaáanie ¿ltrowanego metalu na ¿ltr (gáównie staliwa),
– wyĪsza wytrzymaáoĞü mechaniczna ¿ltra, zwáaszcza
odpornoĞü na szoki termiczne, niĪszy wspóáczynnik
rozszerzalnoĞci termicznej,
– poprawa przewodnoĞci cieplnej, pojemnoĞci cieplnej oraz
obniĪenie gĊstoĞci ¿ltra (masa),
– niĪsza temperatura wypalania gotowego ¿ltra (oszczĊdnoĞci energetyczne),
– lepsze wáaĞciwoĞci otrzymanego odlewu, czystoĞü.
KorzyĞci te wynikają ze specyficznych wáaĞciwoĞci
czystego wĊgla pierwiastkowego w zakresie odpornoĞci na
dziaáanie wysokich temperatur oraz agresywnych czynników
¿zykochemicznych. Z istniejących odmian alotropowych
wĊgla, z uwagi na strukturĊ, budowĊ krystaliczną i ukáad
wiązaĔ chemicznych jako dodatek do materiaáów ceramicznych najbardziej przydatny jest gra¿t, który wykazuje bardzo
interesujące wáaĞciwoĞci ¿zyczne [1], a do najwaĪniejszych
naleĪą:
– dobre przewodnictwo cieplne,
– odpornoĞü na dziaáanie wysokich temperatur, w tym
szoki termiczne,
– odpornoĞü na dziaáanie agresywnych czynników chemicznych,
– anizotropia przewodnictwa elektrycznego,
– korzystne wáaĞciwoĞci mechaniczne, takĪe zachowane
w wysokich temperaturach,
– dobra obrabialnoĞü mechaniczna i wáaĞciwoĞci smarne.
Te wáaĞciwoĞci sprawiają, Īe gra¿t lub jego prekursor,
z którego mogą w wysokich temperaturach pracy filtra
tworzyü siĊ struktury gra¿towe, stanowi dobry komponent
materiaáów pracujących w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Jako noĞniki wĊgla pierwiastkowego w mieszankach
ogniotrwaáych stosowane mogą byü:
– ciekáe (pseudociekáe) materiaáy o charakterze spoiw, tj.
paki, smoáy, Īywice, asfalty, które w wyniku pirolizy dają
karbonizat o wysokiej zawartoĞci wĊgla pierwiastkowego,
– rozdrobnione staáe materiaáy mieszane z materiaáem
ceramicznym ¿ltrów: gra¿ty (naturalne i elektrogra¿ty),
antracyty, koksy, które zwiĊkszają udziaá wĊgla pierwiastkowego w wyrobie,
– impregnaty do nanoszenia dodatkowo materiaáu wĊgáowego na powierzchniĊ gotowego ¿ltra.
Kryterium nadrzĊdnym dla materiaáów wĊglowych jest
wysoki uzysk wĊgla po karbonizacji oraz tworzenie zawiesin z materiaáem ceramicznym, w szczegóáach materiaáy
wykorzystywane jako komponenty ¿ltrów ceramiczno-wĊglowych powinny charakteryzowaü siĊ podanymi poniĪej
wáaĞciwoĞciami:
– wysoka wartoĞü liczby koksowania,
– korzystne wáaĞciwoĞci reologiczne w zawiesinie z materiaáem ceramicznym,

–
–
–

wysoka temperatura miĊknienia (spoiwa),
wysoka zawartoĞü TI (spoiwa),
niska zawartoĞü benzo/a/pirenu i innych kancerogennych
WWA, takĪe w produktach pirolizy,
– dobre wzajemne powinowactwo materiaáów wĊglowego
i ceramicznego,
– zachowanie siĊ podczas mielenia.
W pracy przedstawiono procedurĊ doboru optymalnego
surowca wĊglonoĞnego do produkcji ¿ltrów do ciekáego metalu wraz z okreĞleniem parametrów jakoĞciowych niezbĊdnych do ich dokáadnego scharakteryzowania i optymalnego
wytypowania. Celem prezentowanych badaĔ byáo okreĞlenie
kryteriów doboru noĞnika wĊgla do ¿ltrów ceramiczno-wĊglowych oraz wskazanie optymalnych materiaáów dostĊpnych
aktualnie do wykorzystania dla tego zastosowania.

2. CzĊĞü doĞwiadczalna
Otrzymywanie ¿ltrów ceramiczno-wĊglowych polega na
pokrywaniu zawiesiną ceramiczno-wĊglową pianki poliuretanowej, a nastĊpnie wypaleniu pianki, co w efekcie daje trwaáy
ceramiczny, porowaty materiaá, który moĪe byü stosowany
jako ¿ltr do ciekáego metalu [2]. Kluczowym problemem jest
przygotowanie zawiesiny o odpowiednich wáaĞciwoĞciach,
takich aby dobrze pokryáa piankĊ i nastĊpnie podczas suszenia i wypalania zachowaáa jej ksztaát.
Do otrzymywania zawiesin stosowano surowce ceramiczne, materiaáy wĊglowe oraz glinokrzemiany jako spoiwa
ceramiczne i dodatek lignosulfonianu sodu jako upáynniacza.
Sposób przygotowania zawiesiny polegaá na wstĊpnym
wymieszaniu przyjĊtej iloĞci surowców staáych ze spoiwem
ceramicznym za pomocą mieszadáa mechanicznego w czasie 5 min. NastĊpnie, po dodaniu odpowiedniej iloĞci upáynniacza, caáoĞü ponownie mieszano przez 15 min; prĊdkoĞü
obrotowa mieszadáa wynosiáa 200 obr./min.
Program badaĔ w realizowanym projekcie przewidywaá
dobór optymalnych surowców wĊglowych, z caáej serii wytypowanych do badaĔ, które zgodnie z zaáoĪeniami projektu
wykazują pozytywny wpáyw na wáaĞciwoĞci ¿ltra.
Dla otrzymania peánej charakterystyki stosowanych
materiaáów wĊglowych ciekáe (pseudociekáe) i staáe noĞniki
wĊgla zostaáy przebadane zgodnie z programem analiz,
który obejmowaá swoim zakresem polskie normy oraz procedury opracowane w ICHPW. W przypadku produktów
ciekáych (pseudocieczy), nazwanych w dalszej czĊĞci artykuáu spoiwami wĊglowymi, wykonano nastĊpujące badania:
zawartoĞü skáadników nierozpuszczalnych w toluenie (TI);
zawartoĞü popioáu (Ad), pozostaáoĞü po skoksowaniu (LK);
oznaczenie temperatury miĊknienia metodą Mettlera lub
PiK; liczbĊ koksowania (CV); zawartoĞci WWA; lepkoĞü
dynamiczną, skáad elementarny. Dla produktów staáych zostaáy wykonane nastĊpujące badania: okreĞlenie zawartoĞci
wilgoci (Wa), popioáu (Aa), czĊĞci lotnych (Va), skáadu elementarnego i wielkoĞci cząstek. Wyniki tych analiz posáuĪyáy do
wytypowania materiaáów do dalszych badaĔ, otrzymywania
próbek zawiesin, ich badaĔ reologicznych oraz wykonania
testowych ¿ltrów. Próbki do badaĔ wáaĞciwoĞci oraz do
otrzymywania zawiesin ceramiczno-wĊglowych zostaáy
rozdrobnione do wielkoĞci ziaren <100 ȝm.
Jako decydujące o dalszej przydatnoĞci technologicznej
badania reologiczne wykonano przy pomocy reometru obro-

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 65, 4, (2013)

407

R. MUZYKA, Z. ROBAK, B. LIPOWSKA

towego typu CR z regulowaną szybkoĞcią Ğcinania - model
Haake VT550. Do planowania eksperymentu, sterowania
jego przebiegiem oraz obróbki matematycznej otrzymanych wyników stosowano oprogramowanie RheoWin 4.30.
Do przeprowadzenia badaĔ lepkoĞci zawiesin wĊglowych
zastosowano ukáad pomiarowy záoĪony z cylindrów wspóáosiowych typu SV-DIN. Pomiary wykonano w temperaturze
25 °C. Zastosowano zakresy szybkoĞü Ğcinania od 10 s-1 do
200 s-1. W badaniach reologicznych, poza wyznaczeniem dla
badanych zawiesin ceramiczno-wĊglowych lepkoĞci przy
staáej szybkoĞci Ğcinania, wykorzystując program komputerowy do obsáugi aparatu pomiarowego, okreĞlono liczbowo
zjawisko tiksotropii poprzez wyznaczenie pola powierzchni
pĊtli histerezy krzywych páyniĊcia dla rosnących i malejących
szybkoĞci Ğcinania. WartoĞü ta dostarcza informacji na temat mechanizmu tworzenia siĊ struktury tiksotropowej, tym
samym potwierdzając pseudoplastyczny charakter zawiesin
ceramiczno-wĊglowych [3-4].
W celu okreĞlenia ubytku masy zawiesiny podczas wypalania ¿ltru wykonano pomiar z wykorzystaniem metodyki
oznaczenia pozostaáoĞci po skoksowaniu.
W pierwszym etapie badaĔ – gáównie badania reologiczne – zawiesiny byáy przygotowane wg procedury okreĞlonej
w badaniach wstĊpnych z wykorzystaniem materiaáów
wĊglowych: paku Carboresu P (spoiwo) oraz gra¿tu páatkowego 192. Receptura wykonania zawiesin do badaĔ byáa
nastĊpująca:
– mieszanka surowców sypkich – 67,3%.
– spoiwo ceramiczne (ludox lub bindzil) – 32,3%,
– lignosulfonian sodu – 0,4%.
MieszaninĊ surowców sypkich tworzyáy:
– materiaá ceramiczny (Al2O3) – zawartoĞü 50%,

–

noĞnik wĊgla, tj. materiaá wĊglowy (gra¿t, antracyt, koks)
– zawartoĞü 20%,
– spoiwo wĊglowe (paki, Īywice) – zawartoĞü 30%.
Wyniki badaĔ reologicznych oraz LK wykonano w przypadku 8 wybranych materiaáów wĊglowych, spoĞród 13 wykorzystanych do badaĔ testowych staáych noĞników wĊgla,
oraz 5 z 9 spoiw wĊglowych, z wykorzystaniem ludoksu
jako spoiwa ceramicznego (Tabela 1). Wyniki analogicznych
pomiarów dla spoiwa bindzil przedstawia Tabela 2. Kryterium
wyboru zaprezentowanych materiaáów byáy wyniki przeprowadzonych analiz i wstĊpne testy wykonanych zawiesin.
Ze wzglĊdu na obserwowany mniejszy ubytek masy
(LK) przy zastosowaniu jako spoiwa ceramicznego bindzilu, jak równieĪ lepsze wáaĞciwoĞci uĪytkowe wykonanych
¿ltrów w dalszych badaniach skupiono siĊ na testowaniu
próbek tyko z tym spoiwem. Jako spoiwo wĊglowe najlepsze wáaĞciwoĞci wykazywaá pak Carbores P. Wyniki badaĔ
reologicznych zawiesin otrzymanych z wykorzystaniem
gra¿tu amor¿cznego i antracytu oraz spoiwa wĊglowego
(pak Carbores P) przedstawiono na Rys. 1 i 2.

3. Omówienie wyników badaĔ
3.1. Badania wáaĞciwoĞci materiaáów wĊglowych
Badaniom poddane zostaáy próbki paków i Īywic, które
potencjalnie mogą byü wykorzystane jako materiaáy wĊglonoĞne do ¿ltrów ceramicznych ciekáego metalu. PrzyjĊty zakres
wykonanych badaĔ stanowiá zestaw parametrów, który moĪe
bĊdzie wykorzystany jako zestaw kryteriów oceny jakoĞci

Tabela 1. Wyniki pomiarów lepkoĞci, tiksotropii oraz LK dla zawiesin ceramiczno-wĊglowych w ludoxie, o róĪnym skáadzie.
Table 1. The results of viscosity, thixotropy and LK measurements for ceramic- carbon suspensions in Ludox.

ĩywica

Pak

Carbores P

Pak

Pak

z destylacji
próĪn.

Spoiwo wĊglowe

wĊglowodogranulowany
rowa

ĩywica
Carbores

Materiaá wĊglowy sypki
Gra¿t
amorf.

Gra¿t pá.
192

Gra¿t pá.
394

Elektrogra¿t
„A”

Elektrogra¿t
„B”

Antracyt

Koks
przem.

Koks
naftowy

Ș [Pa·s]

1,48

n.o.

n.o.

1,16

0,70

1,37

1,09

0,75

LK [%]

64,92

64,56

64,98

65,96

65,40

63,94

65,03

65,33

A [PaÂs ]

30340

n.o.

n.o.

12300

13450

19280

19040

10880

Ș [Pa·s]

0,58

0,76

n.o.

1,63

1,04

0,68

0,68

0,55

LK [%]

69,27

70,05

71,86

70,56

71,91

69,36

69,93

69,43

A [PaÂs-1]

11300

44560

n.o.

70390

12050

11470

8365

10830

Ș [Pa·s]

1,14

2,37

n.o.

2,77

1,31

0,99

1,06

0,78

LK [%]

68,60

69,63

69,37

69,69

69,70

67,49

69,24

69,47

A [PaÂs-1]

21910

43030

n.o.

72570

14590

15040

18810

12300

Ș [Pa·s]

0,87

0,99

n.o.

1,88

2,03

0,83

0,64

0,61

LK [%]

68,08

69,04

68,33

68,93

70,42

69,00

67,56

69,26

A [PaÂs ]

16390

38460

n.o.

27690

12510

13820

10730

10040

Ș [Pa·s]

0,68

0,71

n.o.

0,96

0,86

0,73

0,53

0,51

LK [%]

72,86

73,85

74,84

74,68

75,95

72,45

73,16

73,38

A [PaÂs ]

15780

18030

n.o.

9618

10590

14470

4884

10550

-1

-1

-1

n.o. – nie oznaczono (przyáoĪone naprĊĪenie Ğcinające byáo poza zakresem pomiarowym dla wykorzystywanego ukáady pomiarowego)
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Tabela 2. Wyniki pomiarów lepkoĞci, tiksotropii oraz LK dla zawiesin ceramiczno-wĊglowych w bindzilu, o róĪnym skáadzie.
Table 2. The results of viscosity, thixotropy and LK measurements for ceramic- carbon suspensions in Bindzil.

ĩywica
Pak
wĊglowodogranulowany
rowa
Pak
Carbores P

Pak
z destylacji
próĪn.

Spoiwo wĊglowe

ĩywica
Carbores

Materiaá wĊglowy sypki
Gra¿t
amor¿cz.

Gra¿t pá.
192

Gra¿t pá.
394

Elektrogra¿t
„A”

Elektrogra¿t
„B”

Antracyt

Koks
przem.

Koks
naftowy

Ș [Pa·s]

2,36

3,72

n.o.

2,21

4,20

2,28

1,84

1,89

LK [%]

68,05

69,31

68,26

68,82

69,44

67,70

68,37

68,68

A [PaÂs-1]

41350

76310

n.o.

21020

25850

31570

23930

31040

Ș [Pa·s]

1,02

2,35

n.o.

1,57

1,72

1,04

0,90

1,06

LK [%]

73,15

73,79

73,51

74,88

74,7

71,93

72,77

73,23

A [PaÂs-1]

23110

65950

n.o.

24920

13400

24670

14290

20750

Ș [Pa·s]

2,19

1,75

n.o.

1,22

3,69

1,94

1,56

1,72

LK [%]

72,51

71,48

72,76

72,78

74,26

71,54

72,80

72,60

A [PaÂs-1]

45350

31240

n.o.

17010

19920

31290

26280

32250

Ș [Pa·s]

1,62

1,78

n.o.

1,50

4,26

1,56

1,06

1,77

LK [%]

72,07

72,37

72,46

71,92

72,12

70,55

71,73

71,26

A [PaÂs ]

34030

81430

n.o.

13120

39880

28520

21640

29640

Ș [Pa·s]

1,16

2,56

n.o.

0,95

1,85

1,08

0,73

0,98

LK [%]

77,56

77,81

76,72

77,91

77,71

75,89

76,66

77,40

A [PaÂs ]

21440

23330

n.o.

16870

12780

20750

15060

21200

-1

-1

n.o. – nie oznaczono (przyáoĪone naprĊĪenie Ğcinające byáo poza zakresem pomiarowym dla wykorzystywanego ukáady pomiarowego)

Rys. 1. Krzywe páyniĊcia zawiesin ceramiczno-wĊglowych dla gra¿tu
amor¿cznego i spoiwa pak Carbores P jako noĞników wĊgla
Fig. 1. Flow curves of ceramic-carbon suspensions for amorphous
graphite and Corbores P pitch binder used as carbon carriers.

Rys. 2. Krzywe páyniĊcia zawiesin ceramiczno-wĊglowych dla antracytu i spoiwa pak Carbores P jako noĞników wĊgla
Fig. 2. Flow curves of ceramic-carbon suspensions for anthracite
and Corbores P pitch binder used as carbon carriers.

i przydatnoĞci materiaáów wĊglonoĞnych. Najbardziej istotnymi wáaĞciwoĞciami dla tych materiaáów jest wydajnoĞü wĊgla
podczas karbonizacji, okreĞlana wartoĞcią liczby koksowania, oraz charakterystyka reologiczna. Pozostaáe parametry
stanowią pomocnicze informacje, z których najistotniejsza
jest zawartoĞü czĊĞci nierozpuszczalnych w toluenie TI,
okreĞlająca zawartoĞü wielkocząsteczkowych substancji
podatnych do tworzenia pozostaáoĞci wĊglowej; parametr
ten jest ĞciĞle skorelowany z wartoĞcią liczby koksowania.
WartoĞü temperatury miĊknienia stanowi waĪną informacjĊ
uĪytkową, istotną podczas pokrywania ¿ltrów pakiem lub
Īywicą oraz uwzglĊdniana byü musi podczas badaĔ reologicznych. Z badanych próbek paków najkorzystniejsze

wáaĞciwoĞci, tj. najwyĪsze wartoĞci liczby koksowania oraz
zawartoĞci TI, wykazują paki serii Carbores. Zwáaszcza
interesujące są paki o wysokiej liczbie koksowania i niskiej
temperaturze miĊknienia.
Z punktu widzenia skáadu chemicznego badanych próbek
i ich emisyjnoĞci w podwyĪszonej temperaturze związanej
bezpoĞrednio ze szkodliwym wpáywem na zdrowie pracowników obsáugi, prawie wszystkie próbki wykazują wymaganą
przepisami zawartoĞü benzo/a/pirenu poniĪej 50 ppm. Tylko
w dwóch przypadkach wartoĞü ta jest nieznacznie przekroczona. Sumaryczna zawartoĞü WWA w badanych próbkach
moĪe byü uznana za bardzo niską, poziom której zasadniczo
nie przekracza 2000 ppm.
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3.2. Komponowanie ukáadów zawiesin
ceramiczno-wĊglowych
Prowadzone badania miaáy na celu dobór skáadu zawiesiny zawierającej materiaá ogniotrwaáy oraz noĞniki wĊgla ze
spoiwem ceramicznym i upáynniaczem nadającym zawiesinie
ciekáy charakter. W celu znalezienia odpowiednich materiaáów wĊglowych staáych oraz spoiw wĊglowych kierowano siĊ
ich charakterystyką ¿zykochemiczną oraz wáaĞciwoĞciami
reologicznymi otrzymanych zawiesin. Z badanych spoiw
najlepsze wáaĞciwoĞci wykazywaáy pak Carbores P oraz
pak granulowany oraz Īywica wĊglowodorowa. Surowce te
charakteryzowaáy siĊ wysoką pozostaáoĞcią po skoksowaniu
oraz dawaáy korzystne wáaĞciwoĞci reologiczne zawiesin
(lepkoĞü i krzywa páyniĊcia). NaleĪy mieü na uwadze wpáyw
temperatury miĊknienia na problemy z mieleniem do odpowiedniego uziarnienia pseudocieczy w stanie staáym,
korzystne są wysokie temperatury miĊknienia.
Na podstawie wyników pomiarów lepkoĞci, tiksotropii
oraz LK zawiesin wĊglowo-ceramicznych (patrz Tabele 1
i 2), moĪna wywnioskowaü, Īe:
– korzystniejsze wáaĞciwoĞci uĪytkowe uzyskuje siĊ
w przypadku zawiesin z bindzilem, co moĪe wiązaü siĊ
z koncentracją zastosowanego spoiwa ceramicznego;
bindzil jest 40% roztworem glinokrzemianu natomiast
stĊĪenie ludoksu wynosi 30%,
– najniĪsze wartoĞci lepkoĞci, tiksotropii oraz wysokie
wartoĞci LK otrzymano dla ukáadów, gdzie jako spoiwo
wĊglowe stosowano pak Carbores P.
Ocena staáych noĞników wĊgla dokonana na podstawie
analiz dla testowych zawiesin wykazaáa, Īe:
– najwyĪszą wartoĞü LK otrzymano dla zawiesin z udziaáem
gra¿tów, zarówno naturalnych jak i syntetycznych;
– zawiesiny z udziaáem niektórych gra¿tów wykazują niekorzystną konsystencjĊ co uniemoĪliwia wykonanie badaĔ
reologicznych, wynikaü to moĪe z mocno rozwiniĊtej
powierzchni wáaĞciwej i wtórnej aglomeracji ziaren gra¿tu,
spowodowanej siáami Van der Waalsa [5–6];
– zawiesiny o niewiele gorszych wáaĞciwoĞciach otrzymuje
siĊ takĪe z wykorzystaniem koksu przemysáowego, koksu
naftowego oraz antracytu; przewagą tych materiaáów
jest niĪsza cena, prosta i tania operacja mielenia oraz
áatwa dostĊpnoĞü.

3.3. Podsumowanie wyników badaĔ
reologicznych zawiesin
ceramiczno-wĊglowych
Przeprowadzone badania reologiczne potwierdziáy
wáaĞciwoĞci tiksotropowe zawiesin ceramiczno-wĊglowych
w szerokim zakresie parametrów stosowania. Charakterystyczne dla tiksotropii i cieczy reoniestabilnych przepáywy
pseudoplastyczne wystĊpują zarówno przy wzrastających,
jak i malejących szybkoĞciach Ğcinania. Pociąga to za sobą
koniecznoĞü uwzglĊdnienia tego faktu podczas operacji
przygotowania zawiesiny i otrzymywania ¿ltrów. Analiza Rys.
1 i 2 pozwala okreĞliü wpáyw udziaáu spoiwa ceramicznego
w zawiesinie na stopieĔ wystĊpującego zjawiska tiksotropii.
W ogólnoĞci moĪna przyjąü, Īe jest to rezultat nakáadania
siĊ krzywych páyniĊcia podstawowych modeli reologicznych
[5–7].
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Przepáywy pseudoplastyczne, gdzie wraz ze wzrostem
szybkoĞci Ğcinania maleje lepkoĞü pozorna táumaczy siĊ
stopniowym uporządkowaniem wewnĊtrznych struktur
zawiesiny wzdáuĪ kierunku páyniĊcia. W zakresie niskich
i Ğrednich szybkoĞci Ğcinania uporządkowania te są róĪne
w zaleĪnoĞci od iloĞci i rodzaju stosowanych upáynniaczy,
tj. ludoksu lub bindzilu, z dodatkiem lignosulfonianu sodu.
Przy wysokich szybkoĞciach Ğcinania struktury wewnĊtrzne
zawiesiny rozpadają siĊ na pojedyncze ziarna. Samodzielnie
przepáywające ziarna w tych warunkach posiadają caákowicie
zorientowane poáoĪenia wzdáuĪ kierunku przepáywu. Efektem tego jest stabilizacja oporu wewnĊtrznego, a krzywe
páyniĊcia przyjmują postaü prostych teoretycznie dąĪących
do jednego punktu. W rzeczywistoĞci zjawiska te są bardziej
skomplikowane, ale dla potrzeb analizy krzywych páyniĊcia
takie podejĞcie jest wystarczające. Przepáywy tiksotropowe
uzaleĪniają rozpad struktur wewnĊtrznych nie tylko od szybkoĞci Ğcinania, ale od czasu Ğcinania. Badania wykazaáy, Īe
powstawanie i rozpad struktur zawiesiny ceramiczno-wĊglowej nie są natychmiastowe, lecz uzaleĪnione od stopnia
upáynnienia zawiesiny. W przypadku zawiesin zaprezentowanych na Rys. 1 i 2 stwierdza siĊ, Īe im wiĊcej jest spoiwa
tym szybciej stabilizuje siĊ struktura dyspersyjna. Generalnie
objawia siĊ to zmniejszeniem pĊtli histerezy naprĊĪeĔ (wartoĞci tiksotropii) oraz zmniejszeniem efektu false body. Efekt
false body objawia siĊ pozostaáoĞcią naprĊĪeĔ Ğcinających
w zawiesinie przy braku Ğcinania i jest charakterystyczny dla
przepáywów plastycznie tiksotropowych [6].

4. Podsumowanie i wnioski
Szczegóáowa charakterystyka wytypowanych do badaĔ
materiaáów wĊglowych, staáych noĞników wĊgla oraz spoiw
wĊglowych wykazaáa, Īe najbardziej istotnymi parametrami,
które mogą byü wykorzystane jako kryteria przydatnoĞci są
dla staáych noĞników:
– wysoka zawartoĞü wĊgla,
– niska zawartoĞü siarki,
– dobra podatnoĞü do mielenia,
– niska zawartoĞü popioáu,
– korzystne wzajemne oddziaáywanie z materiaáem ceramicznym w zawiesinie,
– áatwa dostĊpnoĞü i niska cena,
– stabilnoĞü i powtarzalnoĞü parametrów,
zaĞ dla spoiw wĊglowych:
– wysoka zawartoĞü wĊgla,
– wysoka wartoĞü liczby koksowania, uzysk wĊgla po
karbonizacji,
– wysoka temperatura miĊknienia,
– wysoka zawartoĞü substancji nierozpuszczalnych w toluenie TI,
– niska zawartoĞü siarki,
– niska zawartoĞü b/a/p i innych kancerogennych WWA,
– korzystne wzajemne oddziaáywanie z materiaáem ceramicznym w zawiesinie,
– stabilnoĞü i powtarzalnoĞü parametrów.
Reasumując, jako najwaĪniejsze kryteria przydatnoĞci
materiaáu wĊglowego traktowane są wáaĞciwoĞci otrzymywanych zawiesin ceramiczno-wĊglowych w gáównym stopniu
uzysk wĊgla po karbonizacji okreĞlany przy pomocy metodyki

OKREĝLENIE KRYTERIÓW DOBRU NOĝNIKA WĉGLOWEGO W ZAWIESINACH CERAMICZNO-WĉGLOWYCH...

LK oraz wáaĞciwoĞci reologiczne: wartoĞü lepkoĞci w temperaturze 25 °C nie wyĪej niĪ 2,5 PaÂs i tiksotropia okreĞlana
polem powierzchni pĊtli histerezy poniĪej 25 000 PaÂs-1.
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