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Streszczenie
Przedstawiono wyniki bada wytwarzania materiaów ceramicznych stosowanych w procesie cigego odlewania aroodpornych stopów
takich jak: tygle do topienia indukcyjnego, misy zalewowe i rdzenie. Stwierdzono, e odpowiedni dobór tlenków cyrkonu i dodatków umoliwia
osignicie znacznego zmniejszenia rozszerzalnoci cieplnej. Wyniki stosowania wytworzonego tygla potwierdziy dobre wasnoci odpornociowe wytypowanego skadu. Badano wpyw skadu tworzyw na misy zalewowe na ich wasnoci i wytypowano materia o najwyszej
zawartoci kordierytu do prób przemysowych. Badano wpyw spoiw termoplastycznych i dodatków na wasnoci rdzeni ceramicznych
wytwarzanych na bazie szka kwarcowego. Najkorzystniejsze wyniki uzyskano stosujc jako dodatek zmielony ZrSiO4.
Sowa kluczowe: materiay ogniotrwae, mikrostruktura, odporno na wstrzs cieplny, ZrO2, ZrSiO4

REFRACTORY MATERIALS FOR FOUNDING ALLOYS FOR SPECIAL APPLICATIONS
The results of investigations on ceramic materials used in heat – resistant alloy continuous casting: crucibles for induction melting,
pouring pan and ceramic cores are presented. It was found that an appropriate selection of ZrO2 components and additives results in
a considerable reduction of the examined materials thermal expansion. The results of application of manufactured crucible con rmed good
properties of chosen composition. The in uence of composition on the properties of pouring pan were tested and material with the highest
cordierite content was choosen for industrial applications. The in uence of thermoplastic binders and additives on properties of cores
prepared on the base of quartz glass were investigated. The best results were obtained with the presence of grounded ZrSiO4.
Keywords: Refractories, microstructure, thermal shock resistance, ZrO2, ZrSiO4

Wprowadzenie
Tradycyjnie przemys odlewniczy jest jednym z wanych uytkowników materiaów ogniotrwaych. Okoo 3,5%
produkcji przemysu materiaów ogniotrwaych w Polsce
zuywanych jest w procesach odlewniczych. Denie do
zwikszenia efektywnoci procesów oraz wzrost wymaga
jakociowych wytwarzanych odlewów jest przyczyn poszukiwania coraz lepszych rozwiza materiaowych w odniesieniu do materiaów ceramicznych stosowanych w procesach
odlewania. Jest to szczególnie wane w produkcji elementów
metalowych specjalnego przeznaczenia, np. dla lotnictwa,
gdzie czysto metalurgiczna i precyzja wykonania odlewów
decyduje nie tylko o trwaoci tych elementów, ale i bezpieczestwie w warunkach uytkowania. Materiay ceramiczne
znajduj zastosowanie na rónych etapach procesu wytwarzania odlewów. W technologii próniowego odlewania
stopów specjalnych s to tygle do topienia, elementy ukadu
wylewowego czy te rdzenie ceramiczne do odtwarzania
ksztatów wewntrznych w odlewach. Na rónych etapach
produkcji s one w kontakcie ze stopionym metalem std
ich wspóln cech musi by odpowiednia czysto chemiczna, tj. brak skadników, które przechodzc do stopu nawet
w minimalnych ilociach bd powodoway istotne zmiany
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wasnoci odlewanego elementu, odpornoci erozyjne i korozyjne, a take odporno na wstrzsy cieplne. Zarówno tygle
jak i elementy ukadu wylewowego winny charakteryzowa
dobre wasnoci wytrzymaociowe, a w przypadku rdzeni
ceramicznych istotna jest podatno na usuwanie z wntrza
odlewu oraz wysoka dokadno wykonania, gadko powierzchni i powtarzalno ksztatowo-wymiarowa.
Poniej przedstawiono wyniki bada nad tyglami, misami
zalewowymi i rdzeniami ceramicznymi do zastosowa przy
odlewaniu stopów specjalnego przeznaczenia.

Badania i wyniki
Tygle
W procesie próniowego odlewania elementów wykonanych z aroodpornych stopów na bazie niklu i kobaltu
stosowane s tygle o pojemnoci ok. 15 kg instalowane
w piecu indukcyjnym. Oczekuje si, i wytrzymaj 20-30
cykli topienia i odlewania. W poszczególnych cyklach nastpuje szybkie nagrzanie do ok. 15000C, wylanie stopu
i ostudzenie do ok. 5000C i po zaadowaniu wsadu kolejny
cykl topienia. Tygiel podlega zatem wielokrotnym zmianom
temperatury w zakresie 500-15000C, uderzeniom wsadu
podczas zaadunku oraz erozyjnemu oddziaywaniu stopu
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dzenia wykazay pojawienie si znacznych iloci niestabilnej
w niskiej temperaturze odmiany tetragonalnej. W przypadku
próbki B/1 stwierdzono wysoki, ponad 70% udzia odmiany
jednoskonej ZrO2, co jest szczególnie niekorzystne z punktu
widzenia odpornoci na wstrzsy cieplne.
Przemianie ZrO2 tetragonalny (gsto 6,10 g/cm3)
– ZrO2 jednoskony (gsto 5,56 g/cm3) towarzyszy wzrost
objtoci. Z tym zjawiskiem mona równie wiza nisze
wasnoci wytrzymaociowe próbki B/1. Na podstawie bada
dylatometrycznych (Rys. 1) stwierdzono, e dodatki uatwiajce spiekanie maj istotny
Tab. 1. Skad chemiczny zastosowanych surowców
wpyw na zachowanie si
tworzyw w warunkach pracy
Skadnik
ZrO2 niestabilizowany
ZrO2 stabilizowany MgO
ZrO2 stabilizowany CaO
tygli. Rezultaty bada dyla> 99
93,8
95,2
ZrO2 + HfO2
tometrycznych s zgodne
CaO
l.
l.
4,07
z wynikami analizy skadu
MgO
5,92
fazowego. W próbce B/1
Fe2O3 + SiO2 +
spiekanej z udziaem CaO
0,25
0,27
0,89
TiO2 + Al2O3
nie nastpia stabilizacja
ZrO2 ze wzgldu na zbyt ma jego ilo. Natomiast nawet
W tabeli 2 zestawiono wyniki bada podstawowych
wasnoci spieków otrzymanych z mieszanin surowców wyjniewielka ilo wprowadzonego MgO w pr. B/2 i B/3 spowociowych formowanych izostatycznie przy cinieniu 180 MPa
dowaa znaczce ograniczenie zmian objtoci zwizanych
i wypalonych w 17200C. Próba B nie zawieraa dodatków,
z przemian polimor czn ZrO2 w wyniku stabilizacji wysonatomiast do prób B/1 – B/3 wprowadzono dodatki SiO2,
kotemperaturowej odmiany ZrO2.
Al2O3, MgO lub CaO w rónych proporcjach w iloci 3%.
Na podstawie przeprowadzonych bada wytypowano skad
B2 do prób przemysowych. Wykonano tygiel, który przekazaStwierdzono, e dodatki w istotny sposób wpywaj na wzrost
no do Odlewni WSK PZL Rzeszów S.A. gdzie zastosowano go
wytrzymaoci spieków. Nie stwierdzono bezporedniej zalew procesie odlewania stopu Co, Cr, W, Ni. Tygiel wytrzyma 18
noci wytrzymaoci od stopnia spieczenia, bowiem próbka
wytopów o maksymalnej temperaturze ok. 15000C. Cakowity
B/1 o najwyszym stopniu spieczenia charakteryzowaa si
niszymi wytrzymaociami w porównaniu z pr. B/2 i B/3.
czas pracy wyniós 5 godzin przy cyklu pojedynczego wytopu
Zestawione wyniki bada skadu fazowego próbek,
ok. 15 min. w tym 1,5 minuty przerwy pomidzy cyklami.
w przypadku których zastosowano przyspieszony tryb stuEksploatacj tygla przerwano po pojawieniu si w dnie pknicia koncentrycznego
Tab. 2. Podstawowe wasnoci spieków cyrkonowych
i przechodzcych od
Wytrzymao na:
Skad fazowy [%] xx
Gsto Porowato
niego na pobocznice
Próba
pozorna
otwarta
ZrO2
ZrO2
ciskanie
zginanie
ZrO2
tygla pkni promieni[g/cm3]
[%]
jednoskony
regularny tetragonalny
[MPa]
[MPa]
stych (Rys. 2). Charakter uszkodze wskazuB
4,46
22,2
59,7
7,7
46,1
28,5
25,4
je, e prawdopodobn
x
B/1
4,67
16,3
151,9
32,0
71,6
16,0
12,4
przyczyn
ich powstaB/2x
4,50
19,2
204,6
38,0
49,9
33,8
16,3
nia by niszy stopie
B/3x
4,46
19,9
201,5
41,2
48,6
28,0
23,4
zagszczenia w rejonie
x
Dodatki spiekajce:
dna tygla i dlatego te
B/1 – mieszanina Al2O3, CaO, SiO2; B/2 – mieszanina Al2O3, MgO, SiO2; B/3 – mieszanina MgO i SiO2
przewiduje si skoncentrowanie bada nad
doskonaleniem formy i procesu formowania. Naley w tym miejscu doda, e
odlewany w tyglu stop charakteryzowa
Próba B/3
si nowym skadem, brak byo w mo±0,8%
B/2
mencie przedstawiania tych wyników
B/3
Próba B/2
moliwoci porównania z zachowa>0,1%
±0,7%
niem si i trwaoci w warunkach
<0,1%
odlewania standardowych tygli.
B’
Próba B’
podczas topienia indukcyjnego, co stawia trudne wymagania
odnonie wasnoci wytrzymaociowych i odpornociowych,
z którego jest wykonany. Badania nad opracowaniem tygli
z ZrO2 do zastosowania w procesie próniowego odlewania
koncentroway si gównie na okreleniu wpywu rodzaju
surowców i dodatków na wasnoci otrzymywanych spieków,
takie jak stopie zagszczenia, wytrzymao na ciskanie,
skad fazowy, rozszerzalno cieplne i rozkad porów. Jako
surowce zastosowano ZrO2 niestabilizowany oraz ZrO2
czciowo stabilizowany CaO lub MgO (Tab. 1)

B/1

±0,9%

Misy zalewowe
Misy zalewowe maj ksztat lejka
o rednicach dostosowanych do formy odlewu. Musz charakteryzowa
Zakres zmian temperatury tworzywa podczas pracy
si wysok odpornoci na wstrzs
cieplny ze wzgldu na nagy wzrost
Rys. 1. Wpyw dodatków spiekajcych na zmiany wymiarów liniowych w temperaturze do
temperatury
w momencie zalewania
1300oC.
ogrzewanie

Próba B/1
±0,9%
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stopionym metalem oraz odpornoci erozyjn i korozyjn na
dziaanie przepywajcego przez nie stropu. Równoczenie
z uwagi na jednorazowe zastosowanie mis ich koszt wytworzenia i w konsekwencji cena nie powinny by wysokie. Biorc
pod uwag powysze uwarunkowanie przy opracowywaniu
technologii ich wytwarzania zdecydowano o zastosowaniu
metody formowania technik toczenia na tzw. doniczkarce.
Zastosowano nastpujce surowce: glin ogniotrwa, kaolin,
palonk szamotow i kordierytow, talk. Badano wpyw skadu
wyjciowego udziau wody i plasty katorów na wasnoci plastyczne mieszanek i porowato otwart po wypaleniu. Stwierdzono midzy innymi, e w przypadku mieszanki o zawartoci
20% substancji ilastej przy zastosowaniu plasty katora na
bazie nisko toksycznych wglowodorów w iloci 25% w stosunku do zawartoci wody wprowadzonej w ilociach 14-20%
maleje porowato otwarta po wypaleniu (Rys. 3).

a)

b)

Rys. 2. Tygiel po pracy: a) – widok z góry, b) – widok pkni
w okolicach dna

nociach przedstawionych w tab. 3. Badania odpornoci na
wstrzsy cieplne przeprowadzono w dwojaki sposób: zgodnie z norm DIN 51068-1 oraz metod stosowan w WSK
Rzeszów przy ocenie jakoci mis zalewowych. Norma DIN
polega na okreleniu iloci cykli, które wytrzyma wykonany
z badanego tworzywa walec o φ=h=50 mm przy grzaniu do
9500C i chodzeniu wod, czym róni si od normy PN EN
933-11, gdzie chodzenie prowadzi si za pomoc spronego powietrza. Metoda stosowana w WSK Rzeszów polega
na wygrzaniu misy w 12000C przez 3 godziny i gwatownym
jej schodzeniu na powietrzu. W badaniach normowych
obydwa tworzywa wykazay bardzo wysok odporno na
wstrzsy cieplne – ponad 30 cykli, jednak w tecie WSK misa
z tworzywa TW1 ulega pkniciu, podczas gdy z tworzywa
TW2 pozostaa nieuszkodzona. Czynnikiem, który wpyn
na zrónicowanie odpornoci na nage zmiany temperatur
by udzia kordierytu charakteryzujcego si bardzo niskim
wspóczynnikiem rozszerzalnoci cieplnej oraz najprawdopodobniej odmienna mikrostruktura (Rys. 4).
Tworzywo TW1 charakteryzowao si obecnoci wikszych
skupie zoonych z mullitu i krystobalitu tkwicych w osnowie
kordierytowo-mullitowo-szklistej, natomiast TW2 miao bardziej
jednorodn budow. Mullit by równomiernie rozproszony pomidzy drobnymi krysztaami kordierytu, towarzyszya im stosunkowo równomiernie rozmieszczona faza szklista. W obydwu
przypadkach rednia rednica porów bya zbliona i wynosia
ok. 5,5 μm, co winno gwarantowa znikom penetracj stopu
w gb tworzywa w czasie zalewania. Misy wykonane z tworzywa TW2 przekazano do prób przemysowych.
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Rdzenie ceramiczne
W celu obnienia ciaru odlewów precyzyjnych do
specjalnych zastosowa, jak np.: elementy turbin, ukadów
napdowych, wykonuje si w nich wnki. Do ich precyzyjnego odtworzenia stosuje si rdzenie ceramiczne. Ze wzgldu
na wysokie wymagania stawiane odlewom musz si one
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Rys. 3. Wpyw udziau wody na porowato otwart po wypaleniu przy
dodatku plastykatora w iloci 25% w stosunku do zawartoci wody
Tab. 3. Wasnoci opracowanych tworzyw

Skad fazowy:
mulit
kordieryt
kwarc
krystobalit
korund
faza amor czna
Gsto pozorna, g/cm3
Porowato otwarta, %
rednia rednica porów, m
Odporno na wstrzsy cieplne:
- wg DIN 51068-1
- cykl grzania i studzenia wg WSK

TW1

TW2

34,9
15,7
1,7
17,9
2,0
27,7
2,08
21,3
5,2

13,5
49,7
0,6
1,6
34,6
1,86
21,6
5,7

pow. 30
pknicia

pow. 30
brak pkni

W przypadku wprowadzenia do mieszanki 50% substancji ilastej moliwe jest obnienie porowatoci otwartej do ok.
20-21%, przy czym istotny jest udzia plasty katora, który nie
powinien przekracza 30% w stosunku do iloci wprowadzonej wody. Ostatecznie opracowano dwa tworzywa o was-
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a)

b)
Rys. 4. Mikrostruktura tworzyw na misy zlewowe: a) pr. TW1, pr.
TW2 ; zgady trawione porami HF
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charakteryzowa nastpujcymi wasnociami:
– wysok czystoci chemiczn i odpornoci korozyjnoerozyjn na oddziaywanie stopów,
– wysok ogniotrwaoci i odpornoci na wstrzsy cieplne,
– dokadnoci wymiarow i jakoci powierzchni gwarantujc
uzyskanie wysokiej gadkoci cian wewntrznych odlewu.
Tab. 4. Skady chemiczne rdzeni o podstawowym skadzie
Wasnoci

M10,5/S

M2/S

85,84
13,82
0,09
0,05
0,02
0,10
0,03
0,01

83,51
2,37
0,10
0,07
0,08
<0,01
13,21

15
8
40
<1
2

1
20
30
<1
3

Skad chemiczny, [%]
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
K2O + Na2O
TiO2
ZrO2 + HfO2
Pierwiastki ladowe, [ppm]
Zn
Sb
Sn
Bi
Pb

Ponadto tworzywo rdzenia musi dawa si atwo usun
z wntrza odlewu. Z tych te wzgldów mielone szko kwarcowe
stosunkowo podatne na rozpuszczanie w ugach oraz charakteryzujce si wysok ogniotrwaoci i niskim wspóczynnikiem
rozszerzalnoci cieplnej znajduje zastosowanie do wytwarzania
rdzeni. Badano moliwo otrzymywania rdzeni ceramicznych
metod niskocinieniowego formowania wtryskowego z mas
plastycznych, do których obok kwarcu topionego wprowadzono
Al2O3 lub ZrSiO4, którego obecno winna sprzyja procesowi
krystobalityzacji [2]. W charakterze spoiwa termoplastycznego
zastosowano para n z dodatkiem plasty katorów oraz dostpne w handlu spoiwo Siliplast LP13. W tab. 4 zestawiono
skady chemiczne rdzeni wykonanych z mas podstawowych M1
(z dodatkiem Al2O3) i M2 (z dodatkiem ZrSiO4). Zastosowane surowce gwarantoway wysok czysto chemiczn i bardzo nisk
zawarto pierwiastków ladowych, w szczególnoci bizmutu
i oowiu, których obecno jest niepodana w specjalnych
stopach na bazie niklu i kobaltu [3].
W tab. 5 przedstawiono wasnoci wypalonych w tych
samych warunkach rdzeni wykonanych z mas M1 i M2,
które róniy si uziarnieniem – próbka M12,5 miaa grubsze
uziarnienie (2,5% ziarna powyej 0,06 mm) w stosunku do
pozostaych, oraz rodzajem zastosowanego spoiwa.
Przeprowadzone badania wykazay, e poprzez zmian
uziarnienia (pr. M12,5 i M10,5) moliwe byo zmniejszenie udziau spoiwa, a w konsekwencji osignicie znacznego wzrostu
zagszczenia i wytrzymaoci. Zastpienie para ny spoiwem
Siliplast LP13 umoliwio dalsze ograniczenie udziau spoiwa
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o ponad 12%. Najkorzystniejsze wasnoci wykazaa próbka
M2/S z udziaem ZrSiO4, któr charakteryzowa najwyszy
stopie spieczenia i stosunkowo niskie rozszerzalnoci cieplne. Wykonane z tego tworzywa rdzenie charakteryzujce
si brakiem defektów powierzchniowych i wad wewntrznych
przekazano do prób przemysowych.

Podsumowanie
1. Opracowano trzy rodzaje tworzyw do zastosowa
w procesie próniowego odlewania stopów do specjalnych zastosowa: na misy zalewowe, tygle do topienia
indukcyjnego i rdzenie.
2. Tworzywo z ZrO2, do wytworzenia którego zastosowano
mieszanin ZrO2 niestabilizowanego i stabilizowanego MgO oraz obecnoci MgO w skadzie dodatków
spiekajcych charakteryzowao si najmniejszymi
zmianami liniowymi w czasie wygrzewania i studzenia
w temperaturach 500-15000C, tj. w zakresie pracy tygli,
co powizano ze skadem fazowym. Opracowany tygiel
wytrzymywa 18 cykli w warunkach topienia i odlewania
stopu. Mody kacja sposobu formowania winna umoliwi
zwikszenie trwaoci tygli.
3. W badaniach tworzyw na misy zalewowe stwierdzono,
e zastosowanie drastycznego testu studzenia misy
nagrzanej do 12000C umoliwia wyodrbnienie tworzywa o lepszej odpornoci na wstrzsy cieplne z tworzyw
o porównywalnej odpornoci na podstawie testów normowych. Zgodnie z oczekiwaniem warunki takie wytrzyma
materia o wyszej zawartoci kordierytu.
4. Poprzez dobór skadu ziarnowego i spoiwa termoplastycznego moliwe byo znaczce ograniczenie udziau
spoiwa i uzyskanie wysokiego stopnia zagszczenia tworzyw na rdzenie odlewów. Najkorzystniejsze wasnoci
miao tworzywo, którego skad wyjciowy stanowio szko
kwarcowe i dodatek ZrSiO4.
Praca zostaa wykonana w trakcie realizacji projektu
badawczego rozwojowego R0802101 nansowanego przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego.
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Tab. 5. Podstawowe wasnoci tworzyw rdzeni

Nr pr.
M12,5
M10,5
M10,5/S
M2
M2/S

Spoiwo
para na +
plasty katory
para na +
plasty katory
Siliplast
para na +
plasty katory
Siliplast

Udzia
spoiwa
[%]

Gsto
pozorna
[g/cm3]

Porowato
otwarta
[%]

Nasikliwo
[%]

Wytrzymao
na ciskanie
[MPa]

22,5

1,52

34,3

24,5

16,5

1,63

24,0

14,5
13,5

1,85
1,78

12,0

1,97

Rozszerzalno cieplna [%]
10000C

15000C

34,0

n.o

n.o

14,7

38,0

n.o

n.o

19,9
23,3

10,7
11,6

42,0
52,9

0,3
n.o

0,45
n.o

18,1

8,6

55,0

0,2

0,35
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