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Streszczenie
Producenci ceramicznych ¿ltrów piankowych w Europie realizują program badawczy, ukierunkowany na podnoszenie parametrów uĪytkowych wyrobów przy równoczesnym dąĪeniu do ograniczenia kosztów ich wytwarzania. Analiza wyników prac prowadzonych w Ferro-Term
Sp. z o.o. wskazaáa na koniecznoĞü wprowadzenia zmian w aktualnie prowadzonym procesie technologicznym, zmierzających do poprawy
jakoĞci ¿ltrów oraz optymalizacji wyników w zakresie ekonomii, ergonomii i ekologii. Do realizacji takich zadaĔ w latach 2011–2012 powoáany
zostaá zespóá záoĪony z pracowników Fraunhofer IKTS - Drezno, Instytutu Odlewnictwa - Kraków i Ferro-Term Sp. z o.o. - àódĨ. W artykule
przedstawiono wyniki prac zespoáu, które prowadzono w nastĊpujących obszarach tematycznych: a) szczegóáowa analiza wáaĞciwoĞci
piankowych ¿ltrów ceramicznych wytwarzanych w Ferro-Term Sp. z o.o. i analiza porównawcza z parametrami wyrobów wytwarzanych
przez producentów w Europie Zachodniej; oceniono wáaĞciwoĞci ¿ltrów wiodącego Ğwiatowego producenta ¿ltrów i Ferro-Term Sp. z o.o.;
oceniono geometriĊ tworzywa poliuretanowego, skáad chemiczny, parametry geometryczne i masowe ¿ltrów, wytrzymaáoĞü mechaniczną,
odpornoĞü na wstrząsy mechaniczne i mikrostrukturĊ wyrobów; b) opracowanie nowej technologii wytwarzania, pozwalającej na produkcjĊ
w Ferro-Term Sp. z o.o. wyrobów odpowiadających standardom UE przy równoczesnym uwzglĊdnieniu dziaáaĔ pozwalających na poprawĊ
ekonomii i ekologii procesu wytwórczego; zakres prowadzonych badaĔ obejmowaá: 1 – dobór materiaáów ceramicznych, spoiw i Ğrodków
pomocniczych; 2 – opracowanie nowych receptur skáadu ciekáych mas ceramicznych, 3 – wykonanie partii informacyjnej ¿ltrów ceramicznych i ich kontrola zgodnie z przyjĊtą metodologią oceny, 4 – próby technologiczne wyrobów – test uderzeniowy.
Sáowa kluczowe: ¿ltr ceramiczny piankowy, ¿ltracja ciekáych metali, materiaá ceramiczny

THE TECHNIQUE FOR MAKING CERAMIC FOAM FILTERS - DIRECTIONS OF RESEARCH AND
MODERNIZATION OF PROCESSES
Manufacturers of ceramic foam ¿lters in Europe carry out a research program focused on improvement of operational parameters of
products while striving to reduce their production costs. Analysis of the results of studies carried out at the Ferro-Term Company Ltd. has
indicated the need for changes in the current technological process, leading to an improvement in the quality of ¿lters, and optimisation of
the ¿lter performance in the area of economy, ergonomics and ecology. To accomplish the aforementioned tasks, in the years 2011–2012,
a team of workers from the Fraunhofer IKTS, Dresden, Foundry Research Institute, Kraków and Ferro-Term, àódĨ, was appointed. This
paper presents the results of the team activities that were carried out in the following thematic areas: a) detailed study of the properties
of ceramic foam ¿lters produced by Ferro-Term Company Ltd. and comparative analysis of the obtained parameters with the parameters
of products made by manufacturers in Western Europe. Consequently, the properties of ¿lters made by the leading global manufacturer
of ¿lters and Ferro-Term, àódĨ were evaluated, comparing the geometry of polyurethane material, its chemical composition, geometrical
and mass parameters of ¿lters, mechanical strength, mechanical shock resistance and microstructure of products; b) development of
production technology allowing Ferro-Term Ltd to maintain its position of the producer of ¿lters meeting the requirements of the EU standards, while implementing some measures to make the manufacturing process more cost-effective and environment-friendly. The scope
of the studies included: (i) selection of ceramic materials, binders and additives, (ii) development of new chemical composition of the liquid
ceramic slurries, (iii) making a pilot batch of ceramic ¿lters and their inspection according to the adopted methodology of assessment, (iv)
technological tests of the ¿lters – impingement tests.
Keywords: Ceramic material, Ceramic foam ¿lter, Molten metal ¿ltration

1. Wprowadzenie
Ferro-Term Sp. z o.o., àódĨ to jedyny w kraju i jedna
z niewielu w Europie ¿rm produkujących ¿ltry ceramiczne
piankowe stosowane do ¿ltracji ciekáych metali takich jak
stopy Īelaza (Īeliwo, staliwo), metale nieĪelazne (Cu, Al)
oraz stopy specjalne (Ca, Ni, Ti). Proces ¿ltracji gwarantuje

uzyskanie odlewów o wysokiej jakoĞci, wolnych od wtrąceĔ
niemetalicznych.
Zalecane w procesie ¿ltry ceramiczne piankowe charakteryzuje okreĞlona specy¿czna budowa (struktura, ksztaát,
porowatoĞü, wymiary) i skáad chemiczny [1, 2]. O unikalnej
budowie (strukturze) ¿ltra decyduje rozwiniĊta powierzchnia,
uksztaátowana z masy ceramicznej, w postaci ukáadu krĊtych,
ciągáych porów (Rys. 1).

481

M. ASàANOWICZ, A. OĝCIàOWSKI, J. STACHAēCZYK

–
–
–
–
–
–

geometria gąbki poliuretanowej,
skáad chemiczny,
geometria ¿ltra,
wytrzymaáoĞü mechaniczna,
odpornoĞü na wstrząsy mechaniczne (kruchoĞü),
mikrostruktura ¿ltra.

2.2. Geometria gąbki poliuretanowej

Rys. 1. Budowa (struktura) ¿ltra.
Fig. 1. Ceramic foam ¿lter structure.

ĝcianki ¿ltra powodują, Īe struga ciekáego metalu jest
wyhamowywana i naraĪona na zmiany kierunku przepáywu,
wówczas maleje prĊdkoĞü i powstaje turbulencja. Zjawisko
to pozwala na osadzanie siĊ wtrąceĔ niemetalicznych na
Ğciankach ¿ltra ceramicznego piankowego. Odpowiednio
zaprojektowany i wytworzony ¿ltr ceramiczny charakteryzują:
– parametry geometryczne i masowe (wagowe),
– skáad chemiczny,
– odpornoĞü termiczna,
– odpornoĞü na szoki termiczne,
– wytrzymaáoĞü mechaniczna w temperaturze ¿ltracji,
– odpornoĞü na dziaáanie chemiczne ciekáego metalu.
Aktualnie najwiĊksze zapotrzebowanie na rynku dotyczy
¿ltrów stosowanych do ¿ltracji Īeliwa szarego i sferoidalnego,
dlatego prowadzone prace badawcze i technologiczne ukierunkowano na uzyskanie wyrobów o wysokich parametrach
uĪytkowych przy równoczesnym ograniczeniu kosztów ich
wytwarzania. Sytuacja na rynku krajowym i europejskim (konkurencja szczególnie z producentami chiĔskimi) zmusza do
prac ukierunkowanych na wprowadzanie zmian w aktualnie
prowadzonym procesie technologicznym oraz optymalizacji
jego parametrów ekonomicznych, ekologicznych i ergonometrycznych.
W artykule przedstawiono wybrane wyniki prac realizowanych w ramach w/w celu przez Fraunhofer IKTS - Drezno,
Instytut Odlewnictwa - Kraków i Ferro-Term Sp. z o.o. - àódĨ.
Prace realizowano w dwóch obszarach:
1. badania porównawcze wyrobów wytwarzanych w krajach
Europy Zachodniej i Ferro-Term Sp. z o.o.
2. opracowanie nowej technologii wytwarzania ¿ltrów ceramicznych piankowych pozwalającej na wyraĨną poprawĊ
parametrów uĪytkowych wyrobów i ograniczenie kosztów
ich produkcji.

2. Badania porównawcze ¿ltrów
ceramicznych piankowych
2.1. WstĊp
Ocenie porównawczej poddano ¿ltry wytworzone przez
producenta z kraju Europy Zachodniej (oznaczenia X) oraz
¿rmĊ Ferro-Term Sp. z o.o. (¿ltry Ferroterm), stosowane
w ¿ltracji Īeliwa. Oceny ¿ltrów X i Ferroterm dokonano przez
porównanie wáasnoĞci takich jak:
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Materiaá wyjĞciowy – szkielet ¿ltra – stanowi gąbka
poliuretanowa o symbolu ppi 10 lub 20 (liczba okreĞla iloĞü
porów na cal dáugoĞci). Ze wzglĊdu na wpáyw wymiarów jednostkowego ksztaátu szkieletu gąbki (Rys. 2) na jakoĞü ¿ltra
dokonano charakterystykĊ wymiarów poszczególnych porów.
Uzyskane wyniki przedstawiono w Tabeli 1, podając
wielkoĞü poru a w m, odpowiadającą jej wartoĞü ppi, oraz
wartoĞü x = a/b. Wyniki te wskazują na geometryczne iloĞciowe podobieĔstwo porów w ¿ltrach Ferroterm i X.

Rys. 2. Jednostkowy ksztaát szkieletu gąbki.
Fig. 2. Typical ¿lter foam structure.

Tabela 1. Charakterystyka geometryczna porów ¿ltrów Ferroterm
z gąbki poliuretanowej ppi 10 i 20 w porównaniu z odpowiednimi
¿ltrami X.
Table 1. Geometrical characteristics of pores in Ferroterm ¿lters
originated from ppi 10 and 20 ¿lter foams in comparison with
respective X ¿lters.
Filtr Ferroterm

Filtr X

Rodzaj
gąbki

a [m]

ppi

x = a/b

a [m]

ppi

x = a/b

ppi 10

5300

7

1,33

5000

8

1,28

ppi 20

4100

11

1,35

3860

11,5

1,27

2.3. Skáad chemiczny ¿ltrów
Skáad chemiczny oznaczono metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (XRD) na próbkach pobranych
z ¿ltrów. Wyniki przedstawiono na Rys. 3.
Uzyskane wyniki wskazują na róĪnice w skáadzie chemicznym badanych ¿ltrów. Filtr X zawiera wiĊkszą iloĞü SiC
i Al2O3 w porównaniu z wyrobem Ferroterm, odwrotna relacja
jest w przypadku zawartoĞci SiO2. RóĪnice w skáadzie chemicznym mogą decydowaü o innych wáaĞciwoĞciach ¿ltrów.

2.4. Parametry geometryczne i masowe ¿ltra
Parametry geometryczne ¿ltra (wymiary, objĊtoĞü) oraz
masowe (masa, masa wáaĞciwa) w sposób zasadniczy de-
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2.5. WytrzymaáoĞü mechaniczna
Badania wytrzymaáoĞci ¿ltrów ceramicznych prowadzono
w temperaturze pokojowej oraz 1300 °C i 1450 °C (wg DIN
EN 993-5). Z badaĔ tych wynika, Īe tylko w temperaturze
pokojowej ¿ltry X i Ferroterm mają porównywalne parametry
wytrzymaáoĞciowe. W temperaturze 1300 °C i 1450 °C ¿ltr
Ferroterm posiada parametry wytrzymaáoĞciowe niĪsze.

2.6. KruchoĞü ¿ltrów
a)

b)
Rys. 3. Skáad chemiczny ¿ltrów: a) ¿ltr X, b) ¿ltr Ferroterm.
Fig. 3. Chemical compositions of ¿lters: a) ¿lter X, b) Ferroterm ¿lter.

a)

b)
Rys. 4. Wyniki testu kruchoĞci: a) ¿ltry X, b) ¿ltry Ferroterm.
Fig. 4. The results of crumbliness test: a) X ¿lters, b) Ferroterm ¿lters.

cydują o jednostkowej objĊtoĞci i prĊdkoĞci przepáywu strugi
ciekáego metalu. PrzyjĊte w 2012 roku wytyczne BDG P100/
VDG [4] wyraĨnie precyzują w/w parametry. Przeprowadzone
pomiary wykazaáy, Īe ¿ltry X w 85% praktycznie speániają
wymagania, natomiast ¿ltry Ferroterm tylko w 65%.

Filtr ceramiczny powinna charakteryzowaü minimalna
kruchoĞü (odpornoĞü na wstrząsy mechaniczne), kaĪde
uszkodzenie powoduje wprowadzenie materiaáu ¿ltra do
formy odlewniczej i automatycznie wadĊ odlewu.
Dla oceny kruchoĞci zastosowano urządzenie wstrząsowe, w którym próbki ¿ltrów umieszczone w specjalnej
kuwecie, poddane byáy wibracji o ustalonej czĊstotliwoĞci
i amplitudzie przez czas wynoszący 2 h, 4 h i 6 h. Miarą
kruchoĞci jest ubytek masy ¿ltra, okreĞlany wagowo. Na Rys.
4 przedstawiono wyniki testu kruchoĞci ¿ltrów X i Ferroterm.
KruchoĞü ¿ltrów Ferroterm jest o (40–50)% wiĊksza
w porównaniu z ¿ltrami X.

2.7. Mikrostruktura ¿ltrów
Badania porównawcze mikrostruktury ¿ltrów X i Ferroterm prowadzono stosując skaningowy mikroskop elektronowy Sigma FESEM (Field Emission Scanning Electron Microscopy). Oceniano mikrostrukturĊ na przekroju poprzecznym
Ğcianki ¿ltra. Wyniki badaĔ przedstawiono na Rys. 5-6.
Na zdjĊciach ¿ltrów Ferroterm moĪna zidenty¿kowaü
duĪe pory, zanieczyszczenia (biaáe obszary) oraz agregaty masy szklistej. Pod wzglĊdem wpáywu na wáaĞciwoĞci
mechaniczne zdecydowanie korzystniejsza mikrostruktura
wystĊpuje w ¿ltrach X.
CharakterystykĊ porównawczą badanych ¿ltrów moĪna
ująü w nastĊpujący sposób:
Filtry X:
– faza spoiwa krzemianowego w niewielkim stopniu stopiona,
– wiĊksza iloĞü wtrąceĔ,
– cieĔsza gruboĞü Ğcianki;
– zachowane parametry geometryczne i masowe,
– ¿ltr dwuwarstwowy (dwa pokrycia),
– wysoka wytrzymaáoĞü w wysokich temperaturach;
Filtry Ferroterm:
– faza spoiwa krzemianowego w wysokim stopniu stopiona,
– gruba Ğcianka,
– ¿ltr dwuwarstwowy, dwa pokrycia, w drugim (zewnĊtrznym) duĪa iloĞü por,
– niĪsza wytrzymaáoĞü w wysokich temperaturach, szczególnie powyĪej 1450 °C.

3. Optymalizacja procesu wytwarzania
3.1. Wprowadzenie
Analiza wyników badaĔ oceniających ¿ltry X i Ferroterm
wykazaáa, Īe koniecznym jest wprowadzenie zmian w proce-
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a)

a)

b)

b)

Rys. 5. Mikrostruktura badanych ¿ltrów: a) ¿ltr X, b) ¿ltr Ferroterm;
przekrój poprzeczny, powiĊkszenie 50×.
Fig. 5. Microstructure of studied ¿lters: a) X ¿lter, b) Ferroterm ¿lter;
cross section, mag. ×50.

Rys .6. Mikrostruktura badanych ¿ltrów: a) ¿ltra X, b) ¿ltr Ferroterm;
przekrój poprzeczny powiĊkszenie 100×.
Fig. 6. Microstructure of studied ¿lters: a) X ¿lter, b) Ferroterm ¿lter;
cross section, mag. ×100.

sie technologicznym, które w efekcie koĔcowym zagwarantują uzyskanie wyrobu wysokiej jakoĞci przy równoczesnym
osiągniĊciu okreĞlonych parametrów ekonomicznych.
PrzyjĊty zakres badaĔ obejmowaá:
– dobór materiaáów ceramicznych, spoiw i Ğrodków pomocniczych,
– opracowanie nowych receptur ciekáych mas ceramicznych,
– wykonanie partii informacyjnej filtrów ceramicznych
piankowych i ich kontrola zgodnie z uprzednio przyjĊtą
metodyką,
– próbĊ technologiczną – test uderzeniowy (ang. impingement test).
Celem wymienionych badaĔ byáo uzyskanie wyrobów:
– o parametrach geometrycznych odpowiadających tolerancji wg BDG,
– o ograniczonej, powtarzalnej gruboĞci Ğcianki (tolerancja
masy wáaĞciwej ¿ltra),
– wyĪarzanych w zakresie temperatur 1150–1200 °C,
– o wytrzymaáoĞci mechanicznej w temperaturze 1300 °C
takiej jaką mają ¿ltry X,
– wytwarzanych w warunkach pozwalających na ograniczenie kosztów robocizny, materiaáów i energii.

Podstawowymi materiaáami ceramicznymi stosowanymi do
wytwarzania ¿ltrów są wĊglik krzemu SiC i elektrokorund
Al 2O 3. Przeanalizowano moĪliwoĞü wykorzystania SiC
pochodzącego od róĪnych dostawców, o zawartoĞci powyĪej 98,5% SiC, przy zróĪnicowanym skáadzie ziarnowym.
W badaniach stosowano elektrokorund o zawartoĞci Al2O3
> 99,5%; przyjĊto oznaczenia K1 i K2. Jako spoiwo stosowano róĪne gatunki zolu kwasu krzemowego o zmiennej
zawartoĞci SiO2 wynoszącej (30–40)%. Stosowano Ğrodki
pomocnicze w postaci róĪnego rodzaju surfaktantów (Rokafenol, SDS) i Ğrodków przeciwpiennych. Opracowano
w trakcie badaĔ 35 receptur, wg których przygotowano ciekáe
masy ceramiczne, z których wykonywano ¿ltry ceramiczne
piankowe. Poszczególne masy ceramiczne róĪniáy siĊ:
– udziaáem procentowym materiaáów ceramicznych w masie ceramicznej,
– skáadem chemicznym materiaáów ceramicznych,
– udziaáem procentowym spoiw w masie ceramicznej,
– rodzajem stosowanych spoiw,
– rodzajem stosowanych Ğrodków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) i przeciwpiennych.
Ciekáe masy ceramiczne oznaczono symbolami literowo-cyfrowymi, np. FF1–Ferroterm receptura nr 1, FF20-Ferroterm receptura nr 20 itd.
Przykáadowy skáad ciekáej masy ceramicznej FF20:
– mieszanina materiaáów ceramicznych (E+A) - 64%;
– materiaá K1 - 11%;
– krzemionka koloidalna 40% SiO2 - 14%;

3.2. Dobór materiaáów ceramicznych i spoiw
Przy doborze materiaáów ceramicznych uwzglĊdniono ich
skáad chemiczny, skáad ziarnowy jak równieĪ cenĊ zakupu.
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Ğrodki pomocnicze - 6%;
woda - 5%.
Filtry ceramiczne wykonano na stanowisku skáadającym
siĊ z:
– mieszarki Eirich - mieszanie i ujednorodnienie ciekáej
masy ceramicznej,
– pistoletu natryskowego - nanoszenie ciekáej masy ceramicznej na powierzchniĊ gąbki poliuretanowej,
– podajnika rolkowego - usuwanie nadmiaru ciekáej masy
ceramicznej,
– suszarki elektrycznej (temperatura 80 °C) - suszenie
¿ltrów,
– pieca elektrycznego komorowego (temperatura 1400 °C)
- wyĪarzanie ¿ltrów.
PoniĪej przedstawiono wybrane wyniki badaĔ potwierdzające celowoĞü i efektywnoĞü prowadzonych dziaáaĔ.

Rys. 7. WartoĞü obciąĪenia zniszczenia ¿ltrów X, Ferroterm, FF20
i FF30 w temperaturze pokojowej.
Fig. 7. Load of fracture of X, Ferroterm, FF20 and FF30 ¿lters at
room temperature.

3.4. Badania ¿ltrów ceramicznych piankowych
Wykonane z ciekáych mas ceramicznych ¿ltry ceramiczne kontrolowano i oceniano ich wáaĞciwoĞci przez badania
wytrzymaáoĞci w temperaturze pokojowej i w 1300 °C, kruchoĞci, mikrostruktury, porowatoĞci i zachowania siĊ ¿ltrów
w trakcie testu uderzeniowego.
Zdecydowana wiĊkszoĞü receptur skáadu ciekáej masy
ceramicznej gwarantowaáa wytrzymaáoĞü mechaniczną ¿ltra
na poziomie wyĪszym lub równym ¿ltrom X. Na Rys. 7 pokazano wartoĞü obciąĪenia zniszczenia w przypadku ¿ltrów X,
Ferroterm w wersji pierwotnej i Ferroterm wykonanych z wykorzystaniem receptur FF20 (64% SiC) i FF30 (55% SiC).
Na Rys. 8 przedstawiono wartoĞü obciąĪenia niszczącego
¿ltra w temperaturze pokojowej i 1300 °C.
Wyniki badania kruchoĞci (próba wibracyjna) przedstawiono w Tabeli 2. KruchoĞü ¿ltrów FF 6 i FF 9 jest porównywalna z wartoĞciami opisującymi ¿ltr X. Badania porowatoĞci
¿ltrów przedstawiono w Tabeli 3.
Z badaĔ wynika, Īe porowatoĞü ¿ltrów wytworzonych wg
nowych receptur jest porównywalna z ¿ltrami X. Filtry Ferroterm (wersja pierwotna) charakteryzuje wyraĨnie mniejsza
porowatoĞü, co stwarzaáo warunki hamowania przepáywu
ciekáego metalu i prowadziáo do blokady.
W kolejnym etapie badaĔ dokonano porównania mikrostruktury wykonanych ¿ltrów. Na Rys. 9 pokazano przykáadowe mikrostruktury ¿ltrów X i FF10.
Tabela 2. Ocena kruchoĞci ¿ltrów – zmiana masy w %.
Table 2. Assessment of crumbliness of ¿lters – change of weight in %.

Czas wibrowania
[godz.]

PozostaáoĞü masy ¿ltra po wibrowaniu
[% wag.]
X

FF 6

FF 9

0

100

100

100

2

98,9

98,9

98,8

4

98,7

98,6

98,5

6

98,2

98,0

98,0

Rys. 8. WartoĞü obciąĪenia niszczącego ¿ltrów X, Ferroterm i FF21
w temperaturze pokojowej i 1300 °C.
Fig. 8. Load of fracture of ¿lters X, Ferroterm i FF21at room temperature and 1300 °C.

Stosując nowe receptury skáadu ciekáej masy ceramicznej
oraz parametry wykonywania ¿ltrów uzyskano mikrostrukturĊ
praktycznie identyczną z mikrostrukturą ¿ltra X.
Ostateczną jakoĞü filtrów ceramicznych ocenia siĊ
wykonując test uderzeniowy. Schemat stanowiska do wykonywania tego testu przedstawiono na Rys. 10. W trakcie
testów, zbiornik wlewowy o pojemnoĞci 50 kg, wyposaĪony
w zatyczkĊ wypeániano Īeliwem o temperaturze 1510 °C,
znacznie wyĪszej od powszechnie stosowanej. Poprzez
wyjecie zatyczki opróĪniano zbiornik wlewowy, a Īeliwo
z wysokoĞci 450 mm spadaáo na ¿ltr o wymiarach 50 mm
× 50 mm × 22 mm. Taki test pozwala oceniü rzeczywistą
(praktyczną) odpornoĞü ¿ltrów na równoczesne dziaáanie
wysokiej temperatury i ciĞnienia metalostatycznego strumienia ciekáego metalu. Badano ¿ltry FF 20, 21, 28, wynik testu
dla wszystkich ¿ltrów byá pozytywny; konstrukcja i geometria
¿ltra nie ulegáa uszkodzeniu.

4. Podsumowanie
–

W zakresie doboru materiaáów ceramicznych:
ustalono optymalną zawartoĞü wĊglika krzemu w mieszance materiaáów ceramicznych na poziomie (55–65)%
(E+A),

Tabela 3. PorowatoĞü ¿ltrów.
Table 3. Porosity of ¿lters.
Filtr

X

Ferroterm

FF 6

FF 9

FF 10

FF 20

FF 21

PorowatoĞü [%]

33,6

24,6

31,1

31,6

31,0

29,6

27,3
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a)

Rys. 10. Schemat stanowiska do wykonywania testu uderzeniowego.
Fig. 10. Schematic of a test stand for impingement tests.

b)

c)
Rys. 9. Mikrostruktura ¿ltrów: a) ¿ltr X - powiĊkszenie 300×, b) ¿ltr
FF powiĊkszenie 100×, c) ¿ltr FF powiĊkszenie 300×.
Fig. 9. Microstructure of ¿lters: a) X ¿lter - mag. ×300, b) ¿lter FF mag. ×100, c) ¿lter FF mag. ×300.

–

–

–

–
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dokonano wyboru wĊglika krzemu gruboziarnistego
o symbolu E i drobnoziarnistego o symbolu E, jako najkorzystniejszych do produkcji ¿ltrów,
ustalono najkorzystniejszy skáad mieszaniny wĊglika
krzemu w mieszance w postaci: materiaá E 80% – materiaá
A 20% lub E 90% – A 10%;
zaproponowano stosowanie elektrokorundu K1 lub K2
w mieszance materiaáów ceramicznych (róĪni producenci),
ustalono najkorzystniejszy skáad chemiczny krzemionki
koloidalnej SiO2.
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Techniki przygotowania ciekáej masy ceramicznej i jej
nanoszenia na szkielet poliuretanowy powinny obejmowaü:
– zastosowanie wysokoobrotowych mikserów,
– nanoszenie pokrycia metodą natryskową,
– usuwanie nadmiaru ciekáej masy w przenoĞniku rolkowym,
– wyĪarzanie ¿ltrów w temperaturze 1150–1200 °C,
– konieczne prace w celu automatyzacji procesu.
W zakresie oceny ¿ltrów wykonanych wg receptur FF:
– zaproponowano temperaturĊ wyĪarzania ¿ltrów na poziomie 1150–1200 °C,
– uzyskano wytrzymaáoĞü mechaniczną wyĪszą w porównaniu z wzorcowym ¿ltrem X w przypadku receptur FF
13, 21, 26, 28 (badania w temperaturze pokojowej),
– w przypadku receptur FF 20, 21 siáa niszcząca, bĊdąca
miarą wytrzymaáoĞci mechanicznej, przekroczyáa wartoĞü
1200 N w temperaturze 1300 °C,
– kruchoĞü ¿ltrów FF byáa porównywalna z ¿ltrami X (cieĔsza gruboĞü Ğcianki),
– porowatoĞü ¿ltrów FF byáa porównywalna z ¿ltrami X,
– mikrostruktury ¿ltrów wersji FF i X byáy praktycznie
identyczne,
– test uderzeniowy potwierdziá w peáni praktyczną przydatnoĞü ¿ltrów wersji FF 20, 21, 28.
W wyniku przeprowadzonych prób i badaĔ opracowano
technologiĊ wykonywania ¿ltrów, które swoimi wáaĞciwoĞciami odpowiadają standardom Ğwiatowym; dalsze prace
sprowadzają siĊ do szybkiego wdroĪenia wersji FF 21, dającej najlepszą jakoĞü wyrobów do produkcji w Ferro-Term
Sp. z o.o., àódĨ.
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PublikacjĊ opracowano na podstawie wyników realizacji
projektu celowego nr ROW-III-160/2011 pt. „Zastosowanie
systemu 3E (ekonomia, ergonomia, ekologia) w procesie
wytwarzania wysokojakoĞciowych wyrobów ceramicznych”
oraz prac realizowanych na zlecenie Ferro-Term Sp. z o.o.,
àódĨ w Fraunhofer IKTS Dresden.
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