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Streszczenie
PodjĊto próbĊ opracowania nowego, innowacyjnego rodzaju ¿ltrów ceramiczno-wĊglowych, które, podobnie jak stosowane obecnie
¿ltry na bazie ZrO2, powinny siĊ charakteryzowaü wysoką odpornoĞcią na wstrząs cieplny i odpornoĞcią na korozyjne dziaáanie stopów
metali (w szczególnoĞci staliwa), wysoką wytrzymaáoĞcią mechaniczną w wysokich temperaturach oraz wysoką efektywnoĞcią procesu
¿ltracji. Dodatkowymi cechami nowych ¿ltrów ma byü niĪsza masa - wynikająca z niĪszej gĊstoĞci tworzywa, co dodatkowo wpáynie na
wáasnoĞci cieplne ¿ltrów (akumulacja ciepáa), wysoka przewodnoĞü cieplna, a takĪe moĪliwoĞü wypalania tworzywa w niĪszej temperaturze,
co pozwoli na obniĪenie kosztów produkcji ¿ltrów związanych ze zuĪyciem gazu opaáowego oraz elementów grzejnych pieca. W artykule
przedstawiono wyniki dotychczasowych badaĔ obejmujące: wytypowanie surowców do otrzymania nowego rodzaju ¿ltrów, okreĞlenie skáadu
zawiesin do pokrywania piankowej matrycy organicznej oraz jego wpáywu na wáaĞciwoĞci reologiczne tych zawiesin, wyznaczenie wpáywu
skáadu zawiesin oraz warunków obróbki termicznej na podstawowe wáasnoĞci ¿ltrów (gĊstoĞü pozorna, porowatoĞü otwarta, wytrzymaáoĞü
na Ğciskanie) oraz zachowanie siĊ ¿ltrów podczas prób przelewania roztopionym metalem.
Sáowa kluczowe: ceramiczne ¿ltry piankowe, surowce wĊglowe i wĊglonoĞne, reologia zawiesin

CERAMIC-CARBON FILTERS FOR METAL ALLOY FILTRATION
An attempt was undertaken to develop a new, innovative type of ceramic-coal ¿lters which, similarly to the currently applied ceramic
¿lters, should be characterised by high thermal shock resistance, resistance to the corrosive attack of metal alloys (especially cast steel),
mechanical strength at high temperatures as well as high effectiveness of ¿ltration. Moreover, new ¿lters must be characterised by a lower
mass resulting from the material’s lower density, which will additionally inÀuence ¿lters’ thermal properties and high thermal conductivity.
The paper presents the results of previously conducted investigations, which include: selection of raw materials to obtain a new type of
¿lters; determining the composition of suspensions for covering the organic foam matrix and its effect on these suspensions’ rheological
properties; determining the effect of suspension composition and thermal treatment conditions on the basic properties of ¿lters (apparent
density, open porosity, compressive strength) as well as the behaviour of ¿lters during metal ¿ltration tests.
Keywords: Carbon sources, Ceramic foam ¿lters, Rheology of suspension

1. Wprowadzenie
Stosowana powszechnie w praktyce odlewniczej ¿ltracja
ciekáych stopów metali przez ceramiczne ¿ltry piankowe
umoĪliwia usuniĊcie ze stopu wtrąceĔ niemetalicznych –
najczĊstszej przyczyny wystĊpowania wad w odlewach.
Uzyskana dziĊki ¿ltracji wysoka czystoĞü tworzyw wpáywa
znacząco na poprawĊ wáasnoĞci mechanicznych odlewów,
poprawĊ ich obrabialnoĞci oraz odpornoĞci na korozjĊ.
O skutecznoĞci procesu ¿ltracji oraz o bezawaryjnoĞci
jego przebiegu decydują wáasnoĞci ¿ltrów, w szczególnoĞci:
– zdolnoĞü zatrzymywania niemetalicznych cząstek o
wymiarach makro- i mikroskopowych,
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odpornoĞü na erozyjne oddziaáywanie ¿ltrowanego stopu,
odpornoĞü mechaniczna i termiczna, umoĪliwiająca
odpowiednią wytrzymaáoĞü podczas kontaktu z gorącym
metalem bez pĊkania i dodatkowego zanieczyszczania
stopu.
Istotny wpáyw na przebieg procesu ¿ltracji mają takĪe
zjawiska hydrauliczne towarzyszące przepáywowi ciekáych
tworzyw metalowych przez kanaáy ¿ltra. Zapewnienie spokojnego, laminarnego przepáywu strugi ciekáego metalu przez
¿ltr zmniejsza ryzyko jego wtórnego napowietrzenia, a tym
samym pogorszenia wáasnoĞci odlewu.
Ceramiczne ¿ltry piankowe produkowane są obecnie
z szeregu tworzyw ceramicznych, których skáad zaleĪy od
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rodzaju ¿ltrowanego metalu. Początkowo technologiĊ ¿ltrowania ciekáych metali ¿ltrami ceramicznymi zastosowano
przy odlewaniu stopów aluminium, wykorzystując ¿ltry na
bazie korundu. NastĊpnie technologiĊ ¿ltracji rozszerzono
na produkcjĊ odlewów z Īeliwa szarego i sferoidalnego oraz
stopów miedzi, wykorzystując ¿ltry na bazie SiC i Al2O3.
Rosnące wymagania w odniesieniu do czystoĞci metalurgicznej staliwa, zwáaszcza przeznaczonego na elementy
konstrukcyjne i czĊĞci maszyn naraĪone na obciąĪenia
dynamiczne, takĪe spowodowaáo koniecznoĞü wprowadzenia jego ¿ltracji. Obecnie ¿ltracja stosowana jest równieĪ
w produkcji wysokiej jakoĞci odlewów wykorzystywanych
w produkcji lotniczej i technice medycznej, wykonywanych
ze Ğrednio- i wysokotopliwych stopów chromu, niklu, kobaltu
czy tytanu. W obu wymienionych wyĪej przypadkach stosuje
siĊ ¿ltry wykonane z tworzywa na bazie ZrO2. Tworzywo takie
charakteryzuje siĊ bardzo wysoką ogniotrwaáoĞcią, odpornoĞcią na szok termiczny oraz na korodujące dziaáanie metali.
W praktyce okazuje siĊ jednak, Īe w przypadku wykonywania odlewów ciĊĪkich ze staliwa, o masie powyĪej 200 kg,
wymagających wydáuĪenia czasu odlewania, na skutek zbyt
szybkiego wycháodzenia stopu w kanaáach ¿ltra, czĊsto dochodzi do jego czĊĞciowego lub caákowitego zablokowania.
Prowadzi to do spadku lub caákowitego braku skutecznoĞci
¿ltracji. Zjawisko takie wystĊpuje równieĪ w przypadku ¿ltracji
stopów specjalnych (np. stopy niklu, kobaltu). UnikniĊcie tego
typu problemów przy wykorzystaniu stosowanych obecnie
¿ltrów ceramicznych, wymaga znacznego podniesienia temperatury stopu przed zalaniem, co wiąĪe siĊ z dodatkowym
wydatkiem energetycznym. Podniesienie temperatury stopu
wpáywa równieĪ niekorzystnie na wáasnoĞci termomechaniczne ¿ltrów, powodując ich pĊkniĊcia lub deformacje.
W związku z powyĪszym podjĊto badania, których celem
jest opracowanie nowego rodzaju ¿ltrów. Mają siĊ one charakteryzowaü, podobnie jak stosowane obecnie ¿ltry na bazie
ZrO2 wysoką odpornoĞcią na wstrząs cieplny, odpornoĞcią na
korozyjne dziaáanie stopów metali, w szczególnoĞci staliwa,
wytrzymaáoĞcią mechaniczną w wysokich temperaturach,
wysoką efektywnoĞcią procesu ¿ltracji i strukturą powierzchni
Ğcianek ¿ltra, umoĪliwiającą laminarny przepáyw stopu przez
jego pory. Dodatkowymi cechami nowych ¿ltrów mają byü:
niĪsza masa wynikająca z niĪszej gĊstoĞci tworzywa, co
dodatkowo wpáynie na wáasnoĞci cieplne ¿ltrów, wysoka
przewodnoĞü cieplna oraz moĪliwoĞü wypalania tworzywa
w niĪszej temperaturze (¿ltry na bazie ZrO2 wymagają wypalania w temp. okoáo 1750 °C), co pozwoli na obniĪenie

kosztów produkcji ¿ltrów związanych ze zuĪyciem gazu
opaáowego oraz elementów grzejnych pieca.
W celu osiągniĊcia planowanych wáasnoĞci nowych
¿ltrów zaáoĪono wprowadzenie do ich skáadu wĊgla. Wybór
ten uzasadniony jest korzystnymi wáaĞciwoĞciami tego
pierwiastka. W porównaniu z innymi materiaáami, wĊgiel
charakteryzuje siĊ ekstremalnie wysoką ogniotrwaáoĞcią
oraz wysoką przewodnoĞcią cieplną, co skutkuje wysoką
odpornoĞcią na szok termiczny. WĊgiel charakteryzuje takĪe
wysoka wytrzymaáoĞü na Ğciskanie, rosnąca wraz ze wzrostem temperatury aĪ do 2500 °C, związana z odprĊĪaniem
mikropĊkniĊü czy innych defektów struktury [1].
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki wstĊpnych
prób otrzymywania nowego rodzaju ¿ltrów.

2. Dobór surowców wĊglowych
i wĊglonoĞnych
W opracowywanych ¿ltrach fazĊ wiąĪącą cząstki ceramicznego materiaáu ogniotrwaáego stanowiü ma matryca
wĊglowa. Prekursorami wĊgla mogą byü dwa rodzaje materiaáów, które moĪna wprowadziü w formie rozdrobnionej
do skáadu zawiesiny:
– surowce wĊglowe takie jak gra¿ty naturalne lub sztuczne
(elektrogra¿t), antracyty, koksy wĊglowe lub naftowe,
– surowce o charakterze spoiw: paki i Īywice, które w wyniku pirolizy dają kabonizat o wysokiej zawartoĞci wĊgla
pierwiastkowego.
Wyboru odpowiednich materiaáów do prób otrzymywania
nowych ¿ltrów przeprowadzono na podstawie charakterystyki
wytypowanych surowców wĊglowych: (gra¿ty róĪniące siĊ
uziarnieniem, antracyt, koksy) i wĊglonoĞnych (pak Carbores, „Rütgers”; spoiwo Thermocarbon, „Otavi” oraz Īywica
wĊglowodorowa, „Warter”), przy czym przy wyborze tych
ostatnich brano pod uwagĊ doniesienia dotyczące ich niskiej
toksycznoĞci wobec Ğrodowiska i speánianiu norm dotyczących ochrony zdrowia [2–4]. ObjĊáa ona analizĊ techniczną
i elementarną oraz oznaczenie skáadu ziarnowego. Dla
paków i Īywic wykonano równieĪ oznaczenie zawartoĞci
WWA (wielopierĞcieniowych wĊglowodorów aromatycznych),
w tym benzo(a)pirenu. Uzyskane przedstawiono w Tabelach
1 i 2.
Najbardziej istotną wáaĞciwoĞcią surowców wĊglowych
i wĊglonoĞnych, z punktu widzenia otrzymywania ¿ltrów
ceramiczno-wĊglowych, jest zawartoĞü wĊgla czy wydajnoĞü

Tabela 1. WáaĞciwoĞci surowców wĊglowych.
Table 1. Properties of carbon raw materials.

Rodzaj oznaczenia

Gra¿t
amor¿czny

grubopá.

woda analityczna
popióá
czĊĞci lotne

0,31
17,19
3,03

0,07
9,69
1,39

N
C
H
S

0,04
79,5
0,35
0,11

0,04
91,7
0,10
0,27

Uziarnienie d90 [m]

60

90

drobnopá.

Antracyt

Koks
wĊglowy

naftowy

1,41
3,45
3,45

0,70
9,40
1,61

0,35
0,46
0,46

0,04
89,3
0,16
0,46

1,20
86,4
3,01
0,70

0,94
87,5
0,22
0,38

1,24
94,2
0,29
2,89

45

80

60

60

Analiza techniczna [%]
0,46
8,88
2,01

Analiza elementarna [%]
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Tabela 2. WáaĞciwoĞci surowców wĊglonoĞnych.
Table 2. Properties of carbon carriers.
Rodzaj oznaczenia

Pak Carbores

Spoiwo
Thermocarbon

ĩywica wĊglowod.

28,95
0,46
47,7

46,88
0,19
50,1

Analiza techniczna [%]
skáadniki nrp. w toluenie
popióá
pozostaáoĞü po skoksowaniu

49,34
0,37
72,4

Temperatura miĊknienia [°C]

205

199,3

113

Liczba koksowania [%]

79,68

57,24

58,95

0,77
87,0
6,50
1,43

1,05
88,9
4,41
3,99

0,006
0,203

0,066
3,478

Analiza elementarna [%]
N
C
H
S

1,03
92,2
4,11
0,51
ZawartoĞü WWA [%]

benzo(a)piren
suma WWA

0,021
0,406

Uziarnienie d90 [m]

60

wĊgla podczas karbonizacji okreĞlana liczbą koksowania.
Pod tym wzglĊdem, z badanych surowców wĊglowych,
najwiĊcej tego pierwiastka zawierają oba gra¿ty páatkowe
(91,7% - grubopáatkowy i 89,3% - drobnopáatkowy) oraz koks
naftowy (94%). JednakĪe ten ostatni zawiera w swoim skáadzie najwiĊcej (2,89%) siarki. ObecnoĞü tego pierwiastka,
zarówno w Īeliwie jak i staliwie, traktowana jest jako szkodliwa domieszka, powodująca tworzenie siĊ áatwotopliwych
i kruchych eutektyków Fe-FeS.
SpoĞród badanych surowców wĊglonoĞnych najwyĪszym
udziaáem wĊgla (liczba koksowania 79,7%) charakteryzuje
siĊ pak Carbores. Dodatkowo, podobnie jak spoiwo Thermocarbon, cechuje siĊ on niską toksycznoĞcią; zawartoĞü
B/a/p wynosi poniĪej 50 ppm, a sumaryczna wartoĞü WWA
nie przekracza 500 ppm.
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki wstĊpnych
prób otrzymania nowego rodzaju ¿ltrów z zastosowaniem
gra¿tu grubopáatkowego oraz paku Carbores.

3. CzĊĞü doĞwiadczalna
Do otrzymywania ¿ltrów ceramiczno-wĊglowych zastosowano metodĊ opatentowaną w roku 1963 przez Schwartzwaldera [5]. Polega ona na impregnacji elastycznej, polimerowej
pianki wáaĞciwie spreparowaną zawiesiną zawierającą odpowiednio dobrane surowce ceramiczne w taki sposób, aby
pokryáa jedynie elastyczne mostki otaczające pory w piance.
Tak przygotowane pianki poddaje siĊ obróbce termicznej,
w czasie której nastĊpuje wypalenie organicznego szkieletu
i spieczenie powlekającego ją materiaáu ceramicznego.
Do prób wykorzystano polimerowy noĞnik o porowatoĞci
10 ppi (10 porów na cal) w formie ksztaátek o wymiarach
50 mm × 50 mm × 20 mm. W roli surowca ceramicznego
zastosowano: tlenek glinu (99,80% Al2O3, d90 ≤ 1,5-3,0 ȝm),
gra¿t grubopáatkowy oraz pak Carbores w roli surowca wĊglonoĞnego a jednoczeĞnie spajającego ziarna materiaáu
ceramicznego. Jako spoiwo zastosowano wodny roztwór
zolu krzemionkowego (stĊĪ. SiO2 40%, Ğr. rozm. cząstek 14
nm, pH ~ 10,4) oraz wodny roztwór lignosulfonianu sodowego (stĊĪ. 36%) w roli upáynniacza.

Tabela. 3. Skáad i wyniki badaĔ zawiesin przeznaczonych do pierwszego powlekania polimerowego noĞnika.
Table 3. Composition and properties of suspensions prepared for the ¿rst coating polymeric carrier.

Nr zawiesiny

Udziaá surowców
staáych*
[%]

LepkoĞü przy staáej
szybkoĞci Ğcinania 200 s-1
[PaÂs]

Tiksotropia
[kPaÂs-1]

ĝredni przyrost masy
na noĞniku**
[%]

1

66,4

2,04

14,16

9,01

2

67,3

2,41

19,05

12,57

3

68,2

2,78

21,45

13,48

4

69,1

3,05

28,59

14,17

5

70,0

6
7
8

67,3

Udziaá upáynniacza*
[%]

0,4

n.o.***

n.o.

15,77

0

n.o.

n.o.

14,41

0,2

1,28

9,09 (odwróc.)

13,86

0,6

1,84

14,85

12,01

* roztwór spoiwa stanowi trzeci, nie ujĊty w tabeli skáadnik zawiesiny
** oznaczenie przyrostu masy noĞnika dla kaĪdego wariantu oznaczano dla 5 próbek
*** n.o. – nie oznaczono ze wzglĊdu na zbyt duĪą lepkoĞü (duĪe opory dla przyáoĪonej szybkoĞci Ğcinania)
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Filtry otrzymywano zanurzając pianki w zawiesinie. Jej
nadmiar usuwano przepuszczając pianki przez szczelinĊ
pomiĊdzy dwoma obracającymi siĊ walcami. SzczelinĊ pomiĊdzy walcami ustawiono tak, aby przechodząca przez nią
pianka ulegaáa ĞciĞniĊciu do okoáo 15% wysokoĞci początkowej. NastĊpnie próbki suszono: najpierw na powietrzu przez
24 h, potem w suszarce w temperaturze 110 °C przez 8 h.
W celu pogrubienia Ğcianek ¿ltra, a tym samym zwiĊkszenia
ich wytrzymaáoĞci mechanicznej, po wysuszeniu nanoszono
na nie kolejną warstwĊ zawiesiny. Jej nadmiar usuwano metodą odwirowywania przy szybkoĞci 5 obr./s w czasie 30 s.
Tak przygotowane próbki poddawano ostatecznej obróbce
termicznej w warunkach beztlenowych.

stosowanego upáynniacza (Rys. 1b). Przy wysokich szybkoĞciach Ğcinania struktury wewnĊtrzne zawiesiny rozpadają siĊ na pojedyncze ziarna. Samodzielnie przepáywające
cząstki w tych warunkach posiadają caákowicie zorientowane
poáoĪenia wzdáuĪ kierunku przepáywu. Efektem jest stabilizacja oporu wewnĊtrznego, a krzywe páyniĊcia przyjmują
postaü prostych. Przepáywy tiksotropowe uzaleĪniają rozpad
struktur wewnĊtrznych nie tylko od szybkoĞci, ale takĪe od
czasu Ğcinania. W przypadku badanych zawiesin im niĪszy
jest w nich udziaá surowców staáych, tym szybciej stabilizuje
siĊ struktura dyspersyjna. Objawia siĊ to zmniejszeniem zarówno pĊtli histerezy naprĊĪeĔ (wartoĞci tiksotropii), jak i tzw.
efektu false body, czyli pozostaáoĞci naprĊĪeĔ Ğcinających
w zawiesinie przy braku Ğcinania [10].

4. WáaĞciwoĞci reologiczne zawiesin
W procesie otrzymywania ¿ltrów piankowych metodą
impregnacji polimerowego, porowatego noĞnika bardzo
istotną rolĊ odgrywają wáasnoĞci reologiczne stosowanych
zawiesin. Od nich zaleĪy bowiem iloĞü zawiesiny osadzającej
siĊ na powierzchni pianki odpowiadająca za gruboĞü Ğcianek,
a tym samym decydująca o wytrzymaáoĞci mechanicznej
wypalanego szkieletu.
W momencie zanurzania pianki zawiesina ceramiczna
powinna byü na tyle ciekáa, aby wypeániáa wszystkie pory
noĞnika i pokryáa jednorodną warstwą jego Ğcianki. JednoczeĞnie w warunkach statycznych, po zakoĔczeniu procesu
usuwania jej nadmiaru, powinna siĊ charakteryzowaü lepkoĞcią zapobiegającą spáywaniu ze Ğcianek noĞnika. Zawiesina
powinna wiĊc mieü charakter páynu nienewtonowskiego
rozrzedzanego Ğcinaniem [68].
Badaniom wáaĞciwoĞci reologicznych poddano zawiesiny
o zmiennym udziale mieszanki surowców staáych (skáad mieszanki: 50% Al2O3, 20% gra¿tu grubopáatkowego, 30% paku
Carbores) i upáynniacza w zawiesinie. ZawartoĞü mieszaniny
surowców staáych w zawiesinie wynosiáa (66,470,0)%, natomiast dodatek upáynniacza (00,6)%, co oznacza (00,9)%
w stosunku do masy surowców staáych. Sposób przygotowania zawiesiny polegaá na wstĊpnym wymieszaniu odpowiedniej iloĞci surowców staáych z upáynniaczem za pomocą
mieszadáa mechanicznego w czasie 5 min. NastĊpnie, po
dodaniu odpowiedniej iloĞci roztworu zolu krzemionkowego,
caáoĞü ponownie mieszano przez 15 min. PrĊdkoĞü obrotowa
mieszadáa wynosiáa 200 obr./min.
Pomiary reologiczne przeprowadzono za pomocą reometru obrotowego typu CR - Haake VT550. Na ich podstawie
wyznaczono lepkoĞü dynamiczną oraz naprĊĪenia styczne
w funkcji szybkoĞci Ğcinania przygotowanych zawiesin. JednoczeĞnie oznaczano przyrost masy polimerowego noĞnika
pokrywanego jedną warstwą badanej zawiesiny. Uzyskane
wyniki zestawiono w Tabeli 3.
Pomiary reologiczne wykazaáy, Īe badane zawiesiny
ceramiczno-wĊglowe wykazują wáaĞciwoĞci tiksotropowe
oraz przepáywy pseudoplastyczne przy wzrastających
i malejących szybkoĞciach Ğcinania (Rys. 1). Przepáywy
pseudoplastyczne, gdzie wraz ze wzrostem szybkoĞci Ğcinania maleje lepkoĞü pozorna, związane są ze stopniowym
porządkowaniem wewnĊtrznych struktur zawiesiny wzdáuĪ
kierunku páyniĊcia [9]. W zakresie niskich i Ğrednich szybkoĞci Ğcinania porządkowanie to jest róĪne, w zaleĪnoĞci od
udziaáu surowców staáych w zawiesinie (Rys. 1a) lub iloĞci

a)

b)
Rys. 1. Krzywe páyniĊcia dla zawiesin ceramiczno-wĊglowych: a) o
zmiennym udziale surowców staáych z dodatkiem 0,4% upáynniacza,
b) zawierających 67,3% surowców i zmienny udziaá upáynniacza.
Fig. 2. Flow curves for ceramic-carbon suspensions: a) variable
content of stable raw materials and 0.4% of deÀocculant, b) stable
raw materials content of 67.3% and variable content of deÀocculant.

Przeprowadzone badania dowiodáy, Īe obecnoĞü upáynniacza w skáadzie zawiesiny jest niezbĊdna do nadania jej
wáasnoĞci reologicznych umoĪliwiających odpowiednie pokrywanie nią powierzchni polimerowego noĞnika. Zawiesiny
nr 5 i 6, bez dodatku upáynniacza, mają tak duĪą lepkoĞü
(wykraczającą poza moĪliwoĞci pomiarowe reometru), Īe
nie moĪna usunąü ich nadmiaru z wnĊtrza noĞnika. Z kolei
lepkoĞü zawiesin nr 1 i 8 jest za niska; spáywają one ze Ğcianek noĞnika i gromadząc siĊ w jego dolnej czĊĞci zatykają
pory (Rys. 2a). Dla zawiesiny nr 7 (udziaá surowców staáych
67,3%, a upáynniacza 0,2%) w badaniach reologicznych
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5. Obróbka termiczna ¿ltrów
i charakterystyka uzyskanych tworzyw
Wypalanie polimerowych pianek pokrytych dwoma
warstwami zawiesiny, po wysuszeniu, poddano wypaleniu w atmosferze azotu w temperaturach 600 °C, 800 °C
i 1000 °C. SzybkoĞü grzania wynosiáa 1,5 °C/min. Uzyskane
¿ltry scharakteryzowano okreĞlając ich gĊstoĞü pozorną
i porowatoĞü otwartą (metodą hydrostatyczną) oraz wytrzymaáoĞü na Ğciskanie. Oznaczono równieĪ pozostaáoĞü wĊgla
w tworzywie po obróbce termicznej. Stwierdzono (Tabela
4), Īe wraz ze wzrostem temperatury wypalania udziaá wĊa)

Rys. 3. Widok ¿ltra po wyjĊciu ze stopu Īeliwa
Fig. 3. A ¿lter taken out of melted cast iron.

b)
Rys. 2. Obraz spodniej czĊĞci polimerowej pianki pokrytej jedną
warstwą zawiesiny i wysuszonej: a) zawiesina nr 1, b) zawiesina nr 2.
Fig. 2. Images of bottom side of polymer foam coated with one layer
of suspension and dried: a) suspension no. 1, b) suspension no. 2.

stwierdzono obecnoĞü zjawiska odwróconej tiksotropii wzrost lepkoĞci przy spadku prĊdkoĞci Ğcinania. W efekcie,
pomimo niskiej lepkoĞci tej zawiesiny, usuwanie jej nadmiaru
z porów noĞnika byáo utrudnione. Odpowiedni efekt pokrywania (Rys. 2b) uzyskano dla zawiesin nr 2, 3 i 8.
Biorąc po uwagĊ zarówno przyrost masy zawiesiny na
noĞniku, jak i jej stabilnoĞü, jako optymalny do nakáadania
pierwszej warstwy przyjĊto skáad nr 2. PoniewaĪ druga
warstwa zawiesiny usuwana jest metodą odwirowywania
musi siĊ ona charakteryzowaü niĪszą lepkoĞcią, do tego
celu zastosowano zawiesinĊ o skáadzie nr 1.

a)

Tabela 4. WáaĞciwoĞci ¿ltrów sporządzonych z mieszanki surowców
staáych o skáadzie: 50% Al2O3, 20% gra¿t grubopáatkowy, 30% pak
Carbores (I warstwa zawiesiny o skáadzie nr 2, II warstwa zawiesiny
o skáadzie nr 1 – Tabela 3).
Table 4. Properties of ¿lters prepared from the mixture containing
50% Al2O3, 20% coarse Àake graphite and 30% Carbores pitch
(I layer - suspension no. 1, II layer – suspension no. 2; Table 3).
Temperatura wypaáu [°C]

WáaĞciwoĞü

416

600

800

1000

3

GĊstoĞü pozorna [g/cm ]

1,41

1,50

1,52

PorowatoĞü otwarta [%]

25,9

31,6

29,9

WytrzymaáoĞü na Ğciskanie [MPa]

0,6

0,8

0,9

PozostaáoĞü wĊgla [%]

37,2

34,5

33,9

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

b)
Rys. 4. Próba wytrzymaáoĞci termicznej ¿ltrów: a) zalewanie staliwem o temperaturze 1600 °C, b) wygląd powierzchni ¿ltra po
próbie zalewania.
Fig. 4. Thermal resistance test of ¿lters: a) pouring with cast steel
of 1600 °C, b) ¿lter surface after the test.

FILTRY CERAMICZNO-WĉGLOWE DO FILTRACJI STOPÓW METALI

gla w tworzywie maleje, co ma prawdopodobnie związek
z pirolizą paku. Pomimo wysokiej porowatoĞci otwartej ¿ltry
wypalone w temperaturze 1000 °C charakteryzowaáy siĊ
najwyĪszą wytrzymaáoĞcią.
W celu sprawdzenia odpornoĞci otrzymanych ¿ltrów
na szok termiczny przeprowadzono próbĊ ich zanurzania
w stopie Īeliwa. Polegaáa ona na wprowadzaniu kolejnych
¿ltrów, ujĊtych w szczypce, do kąpieli metalowej o temperaturze 1400 °C i przetrzymywaniu w niej przez 30 sekund.
Sposób wykonywania próby (nacisk szczypiec oraz statyczne
dziaáanie ciekáego metalu) powoduje powstawanie duĪych
naprĊĪeĔ w ¿ltrze. Jego wáaĞciwa odpornoĞü zapobiega
destrukcji podczas wykonywania próby. Wizualna ocena
efektów próby dowiodáa, Īe wszystkie testowane w ten
sposób ¿ltry przeszáy próbĊ pozytywnie (Rys. 3).
W podobny sposób, przez zanurzenie ¿ltrów na czas
30 sek. w kąpieli ciekáego staliwa wĊglowego, przeprowadzono próbĊ odpornoĞci na szok termiczny w temperaturze
1600 °C. Wykazaáa ona, Īe tylko ¿ltr wypalony w temperaturze 1000 °C wytrzymuje krótkotrwaáy kontakt ze staliwem.
Tego typu ¿ltr poddany zostaá takĪe próbie wytrzymaáoĞci
termicznej. Polegaáa ona na umieszczeniu ¿ltra w formie
i przelaniu przez niego 25 kg ciekáego staliwa wĊglowego.
Próba ta umoĪliwia ocenĊ rzeczywistej odpornoĞci ¿ltrów
na równoczesne dziaáanie wysokiej temperatury i ciĞnienia
ferrostatycznego strumienia ciekáego metalu. Podczas wykonywania próby testowany ¿ltr nie ulegá uszkodzeniu (Rys. 4).

6. Podsumowanie
PodjĊto próbĊ opracowania nowego rodzaju filtrów
ceramiczno-wĊglowych przeznaczonych do ¿ltracji stopów
metali, w szczególnoĞci staliwa. Cechą charakterystyczną
tego rodzaju ¿ltrów jest to, Īe fazą wiąĪącą cząstki ceramiczne stanowi w nich matryca wĊglowa. W przeprowadzonych
badaniach zastosowano gra¿t oraz pak Carbores o wysokiej
liczbie koksowania i niskiej toksycznoĞci.
Filtry wykonano metodą osadzania zawiesiny na spienionym podáoĪu polimerowym. Kluczowym aspektem w tej
metodzie jest reologia zawiesin. W pracy do stosowanego
ukáadu: mieszanka surowców staáych – spoiwo (wodny roztwór zolu krzemionkowego) dobrano taką iloĞü upáynniacza,
aby lepkoĞü uzyskanych zawiesin umoĪliwiáa jednolite pokrycie Ğcianek noĞnika bez zatykania porów pianki.
TemperaturĊ obróbki termicznej opracowywanych ¿ltrów
okreĞlono na podstawie badania ich odpornoĞci na szok termiczny metodą zanurzania w stopie Īeliwa o temperaturze
1400 °C i staliwa o temperaturze 1600 °C oraz wytrzymaáoĞci

termicznej polegającej na przelaniu przez ¿ltr porcji 25 kg
ciekáego staliwa wĊglowego. Uzyskane wyniki wskazują, Īe
¿ltry otrzymane z zastosowaniem zawiesiny, zawierającej
w swoim skáadzie 67,3% mieszanki surowców staáych o skáadzie: 50% Al2O3, 20% gra¿tu grubopáatkowego, 30% paku
Carbores; 32,3% wodnego roztworu zolu krzemionkowego
o stĊĪeniu 40% oraz 0,4% upáynniacza (lignosulfonian sodu),
wypalone w atmosferze azotu w temperaturze 1000 °C wytrzymują krótkotrwaáy kontakt ze stopionym staliwem.
Dalsze badania bĊdą miaáy na celu okreĞlenie efektywnoĞci procesu ¿ltracji z zastosowaniem opracowanych
¿ltrów oraz sprawdzenie moĪliwoĞci zastąpienia testowanych
surowców wĊglowych i wĊglonoĞnych innymi, taĔszymi prekursorami wĊgla bez pogorszenia jakoĞci ¿ltrów.
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