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Abstract: An investigation was made to prepare refractory ceramic filters for separation of slag in casting of ferrous and non-ferrous 

metals. Suitable refractory compositions were selected and items with different geometry were formed. The technological conditions of the 
different stages of the heat treatment applied to the samples were determined: intermediate temperature holding to eliminate the temporary 
binding material, suitable gas environment, optimal sintering temperature and required temperature holding. When analyzing the results it was 
found that the samples obtained from high alumina oxide compositions may be considered promising for use in the ferrous metallurgy. Filters 
made of ceramics based on aluminum titanate are suitable for casting of non-ferrous metals and alloys. 
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1. УВОД 
В леярските стопилки присъстват неметални включения с 

разнообразна форма, състав и специфично разпределение в 
обема [1]. Разработени са различни теоретични модели 
описващи формирането, строежа и свойствата на различни 
типове металургични шлаки [2]. В различните металургични 
стопилки се съдържат оксидни, силикатни, сулфидни и други 
включения. Като източници на неметални включения се 
разглеждат: шихтата, огнеупорната футеровка, леярските кофи, 
формовъчните материали, използваните флюси, 
шлакообразуващи смеси и други [2]. Наличието на включения 
влошават леярските свойства на стопилките, понижават 
механичните и корозионни параметри на материалите, 
усложняват механичната обработка на готовите отливки. 
Използването на подходящи керамични леярски филтри е 
ефективен метод за отстраняване от металната стопилката на 
шлаката, флюсите и неразтворимите неметални макро и микро 
включения [3-8]. Разработени са различни типове филтри 
изготвени от екструдирана керамика, пенокерамика и 
огнеупорна тъкан [1]. За приложение в металургията 
съществуват керамични филтри подходящи за филтриране на 
различни метали: чугун, стомана, медни сплави, алуминиеви 
сплави и други. Монтажът на различни керамични филтри може 
да се осъществи в леяковите системи по различен способ: 
вертикално, хоризонтално и под наклон [1]. 

Целта на настоящата работа е изготвянето на керамични 
леярски филтри подходящи за приложение в различни области 
на металургията. След анализ на съществуващия опит са 
подбрани състави и технологични методи за получаване на 
изделията. Определен е режима на термична обработка 
подходящ за конкретните състави. Изготвянето на керамичните 
филтри е осъществено по два различни метода: горещо отливане 
от термопластичен шликер и чрез импрегниране с керамичен 
шликер на полимерна гъба. Извършен е рентгенофазов анализ 
(РФА) на прахови проби от готовите керамични изделия. На 
базата на получените данни за синтезираните фази и 
извършените успешни лабораторни изпитания за филтриране на 
метални стопилки с готовите леярски филтри (осъществени в 
ИМСТЦХА-БАН) са определени възможностите за тяхното 
потенциално приложение в промишлени условия. 

 

2. ПРЕДПОСТАВКИ И НАЧИНИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ 
НА ПРОБЛЕМА 

Като подходящ технологичен подход за изготвяне на 
керамични филтри приложими в металургията може да се 
разглежда методът на горещото отливане от термопластичен 
шликер. Методът успешно се прилага при производството на 
различни огнеупорни, термоустойчиви изделия от специална 
техническа керамика, керамични електронни компоненти и 
други продукти с разнообразно предназначение. За получаване 
на термопластични маса употреба намират различни органични 
съединения (парафин, стеарин, восъци), обратимо пороменящи 
консистенцията си (твърдо↔течно) при нагряване и охлаждане 
в интервала 70-90oC [9]. При този метод се осъществява 
смесване на прахообразен керамичен материал с подходяща 
термопластична органична свръзка (пластификатор). Като 
добавки е възможно използването на летливи масла, смоли 
(полистирол) и различни органични киселини (олеинова, 
стеаринова), изпълняващи ролята на лубриканти. При 
нагряване на получения продукт се формира вискозна 
шликерна маса, от която под налягане чрез машина за горещо 
леене се извършва отливане на полуфабрикати в 
предварително подготвени метални форми. Съществено 
значение имат някои основни характеристики на отливната 
маса: температура на топене, скорост на втвърдяване, отливни 
качества, свиване при охлаждане, устойчивост на разслояване 
и други. Изготвените отливки притежават достатъчна 
механична якост и точност на размерите. Разработени са две 
технологични решения за термообработка: провеждане 
разделна двустепенна термообработка на два етапа или 
непрекъсната едностепенна термообработка. При 
двустепенната термообработка изготвените полуфабрикати 
поставени в засипка първоначално се подлагат на 
термообработка за отстраняване на временната технологична 
свръзка. На този етап температурата се повишава внимателно 
(особенно в интервала до 400oC), тъй като съществува 
опасност от деформация на изделието. Свръзката постепено 
преминава в засипката, която изпълнява ролята на адсорбент. 
При температури в интервала от 600-950oC протича 
окончателното изгаряне на свръзката. След отстраняване на 
засипката изделията окончателно се изпичат при по-висока 
температура, съобразена със състава на керамичния материал. 
При метода на непрекъснатата едностепенна термообработка е 
възможна употребата на засипка от сажди, които първоначално 
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благоприятстват отделянето на органичната свръзка, а при 
повишаване на температурата до максимално предвидената за 
спичане изгарят [9].   

За изготвяне на керамични филтри приложение намира 
методът с полимерна гъба неколкократно импрегнирана с 
керамичен шликер до получаване на необходимата плътност [5]. 
Шликерните маси се получават от керамичен прах, добавки и вода 
от 10 до 40%. След премахване на излишъка на шликера (чрез 
центрофугиране или с вакуум) образците се подлагат на 
изсушаване и термична обработка, при която изгаря използвания 
органичен полимер (полимерната гъба) и се формират порите на 
изделията. Окончателното изпичане се осъществява при 
температура подходяща за конкретния керамичен материал. 
Получената пореста керамика се характеризира с отворена 
клетъчна структура с вътрешно свързани пори. Методът дава 
възможност за изготвяне на техническа керамика с контролиран 
размер на порите чрез подбор на подходяща полимерна гъба [5].  

Екструзията от пластична маса представлява друг често 
използван технологичен метод за получаване на керамични 
филтри с клетъчна структура т. н. тип “пчелна пита” [5]. При 
изготвяне на пореста керамика с ориентирани в една посока пори 
се прилага методът на екструзия на пластична маса с добавени 
въглеродни влакна. Въведените в пластичната маса въглеродни 
влакна изпълняват функцията на порообразуватели и изгарят при 
провежданата термична обработка [5]. 

 
3. РЕШЕНИЕ НА ПРОУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМ 
При изготвяне на керамичните филтри е използвано следното 

оборудване: везна Sartorius А210 Р-0 D1 (Германия), порцеланова 
мелница с обем 5 литра и уралитови мливни тела, комплект 
стандартни лабораторни сита, комплект метални форми от 
дуралуминий, машина за горещо леене, капсели от 
високоалумооксидна керамика, лабораторна сушилна, камерна 
пещ, оборудвана с дигитален програматор за задаване на 
скоростта на повишаване и понижаване на температурата и 
времето на изотермична задръжка. 

Извършен е подбор на високоалумооксидни състави. При 
подготовка на масите са използвани огнеупорна глина, каолин, 
шамот и α-Al2O3. Подбрани са два състава (мас.%): състав № – 1 
огнеупорна глина – 10 %, каолин – 10 %, шамот – 15 %, α-Al2O3 – 
65 %; състав № – 2 огнеупорна глина – 12 %, каолин – 12 %, 
шамот – 16 %, α-Al2O3 – 60 %.     

За синтез на керамика от алуминиев титанат е подбран състав 
(мол.%) 48Al2O3•48TiO2•2SnO2•2ZrO2. При изготвяне на шихтата 
като преобладаващи компоненти са използвани α-Al2O3 и TiO2 
(анатаз) и стабилизиращи добавки от SnO2 и ZrO2.  

Пo метода на горещото отливане от термопластичен шликер и 
двустепенна термообработка на образците са получени леярски 
керамични филтри. Прецизно претеглените в необходимите 
количества материали са смесени и подложени на смилане и 
хомогенизиране в порцеланова мелница с уралитови мливни тела 
в продължение на 6 часа. Като подходяща термопластичена 
органична свръзка е подбран парафин. Изготвени са смеси от 
подготвените прахообразни шихти и 11% парафин. Използвана е 
добавка от олеинова киселина, играеща ролята на лубрикант при 
контакт с металните форми за отливане. Формоването на 
образците се осъществява по метода на леене под налягане от 
термопластичен шликер. Чрез машина за горещо леене полученият 
при температура от 80oC термопластичен парафинов шликер с 
подходяща консистенция е впръскан под налягане от 3 atm в 
предварително подготвените метални форми. Получените отливки 
са подложени на въздушно охлаждане. След приключване на 
процеса на охлаждане полуфабрикатите внимателно са извадани 
от металните форми и са поставени в керамични капсели със 

засипка от финно дисперсен прахообразен Al2O3. Капселите са 
наредени в камерна програмируема пещ и подложени на 
първоначална термична обработка до 800oC. При този етап се 
осъществява депарафиниране на полуфабрикатите. За да се 
избегне рискa от деформиране и разрушаване на изделията се 
прилага подходящ режим на термообработка. Температурата 
се повишава внимателно със скорост от около 7oC/min. С 
нарастване на температурата органичната свръзка постепено 
преминава в засипката от прахообразен Al2O3, а при достигане 
на по-високи температурни стийности, използвания органичен 
пластификатор изгаря. При температура от 800oC се извършва 
задръжка от 3 h. След приключване на процеса на 
депарафиниране охладените заготовки се почистват 
внимателно от засипката и се нареждат на подложки от 
корундова керамика в камерната пещ. Окончателното изпичане 
на титанатните образци се провежда в окислителна среда със 
скорост на нарастване на температурата от 10oC/min до 
достигане на 1400±5oC и изотермична задръжка от 3 h. 
Крайната термична обработка на високоалумоксидните 
състави се провежда при 1450±5oC и задръжка от 3 h. След 
приключване на изпичането, образците са подложени на 
свободно охлаждане. 

По стандартен метод с полимерна гъба са получени 
пенокерамични филтри с отворена клетъчна структура с 
вътрешно свързани пори. Изготвен е шликер с подходяща 
консистенция на базата на подбраните високоалумоксидни 
състави с участие на Na2CO3 и водно стъкло. С получената 
шликерна маса трикратно е импрегнирана полимерна гъба. 
Образецът е поставен в сушилна при 90oC в продължение на 7 
h. След приключване на сушилния процес, образеца е 
подложен на термична обработка при скорост на повишаване 
на температурата от 5oC/min и изотермична задръжка от 2 h 
при 1450±5oC. В процеса на изпичане полимерната гъба изгаря 
като се обособява характерната за пенокерамичните материали 
структура като постепенно с нарастване на температурата се 
образува окончателния фазов състав на получената керамика. 

Извършен е рентгенофазов анализ на получените крайни 
образци чрез апарат Philips 1710 x-ray generator (Co-Kα 
лъчение). Синтезираните кристални фази са идентифицирани с 
помощта на специализиран софтуер Match-Phase Identification 
from Powder Diffraction.  

 

 
 
Фиг 1. Леярски филтър от мулито-корундова керамика. 
 
4. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ 
По метода на горещо леене от термопластичен шликер и 

двустепенна термообработка са изготвени леярски керамични 
филтри с различна форма. От използваните 
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високоалумоксидни състави са получени изделия (фиг. 1) със 
следните размери: 

- диаметър d1=112 mm, d2=106 mm, височина h=12 mm и 
диаметър на отворите d=10 mm; 

- диаметър d1=97 mm, d2=92 mm, височина h=12 mm и 
диаметър на отворите d=10 mm.      

При проведения рентгенофазов анализ (РФА) на керамичните 
филтри получени на базата на високоалумоксидни състави е 
установено наличието на кристалните фази мулит и корунд. 
Мулито-корундовите керамични материали се характеризират с 
висока устойчивост към разяждащото действие на някои стопилки. 
Готовите изделия успешно са подложени на лабораторни 
изпитания за филтриране на стопилки от стомана (проведени в 
ИМСТЦХА-БАН).  

От използвания състав (мол.%)   
48Al2O3•48TiO2•2SnO2•2ZrO2 са изготвени леярски 

керамични филтри (фиг. 2) с няколко размери:  
- дължина x ширина x височина 54x54x12 mm и диаметър на 

отворите d=2 mm; 
- дължина x ширина x височина 65x65x12 mm и диаметър на 

отворите d=2 mm;  
- дължина x ширина x височина 73x49x12 mm и диаметър на 

отворите d=2 mm;  
- дължина x ширина x височина 97x49x12 mm и диаметър на 

отворите d=2 mm;  
- диаметър d=86 mm, височина h=11 mm и диаметър на 

отворите d=3 mm. 
При тази серия керамични филтри рентгенографски е 

доказано присъствието на алуминиев титанат Al2TiO5. Дискусията 
за употребата на този тип керамика може да се извърши на базата 
на данни посочени в литературата. Тиалитовата керамика намира 
съществено приложение в различни технически области: 
металолеене, електротехника, радиотехника, автомобилостроене и 
други [5, 9]. 

Керамиката от Al2TiO5 се характеризира с добри 
термофизични свойства, висока термична устойчивост, 
огнеупорност, устойчивост на корозия спрямо някои метални 
стопилки характерни за цветната металургия [5,9]. Тиалитовата 
керамика не се омокря от редица стопилки (Cu, Pb, Zn, Al, 
алуминиеви сплави, месинг, мелхиор и други), което намалява 
възможността за протичане на реакция, инфилтрация или 
въвеждане на примеси чрез дифузия [5]. 

 

 
 

Фиг. 2. Леярски филтър от тиалитова керамика. 
 
Стойностите на якост на огъване вариарат от 32 до 40 MPa. 

Въвеждането на някои добавки променя обемния дял на 
микропукнатините и предизвиква повишаване на механичната 
якост. Същевременно подобряването на механичните показатели на 

керамиката може да бъде съпроводено с влошаване на 
термичните свойства. Високата устойчивост на термични 
промени се дължи на откритата порестост от около 20% и 
минималната топлопроводимост. Тези характеристики са от 
основно значение за приложение на тиалитовата керамика в 
металолеенето. По-широката употреба на керамиката от Al2TiO5 
е ограничена от два проблема: ниска механична якост поради 
наличие на микропукнатини и разлагането на алуминиевият 
титанат в температурния интервал от 800 до 1200oC [5]. 

Пенокерамични кръгли филтри с диаметър d=53 mm и 
височина h=19 mm са изготвен чрез термично третиране на 
полимерна гъба импрегнирана с шликер получени на базата на 
разгледаните високоалумооксидни състави (фиг. 3). Образците 
се характеризират с отворена клетъчна структура и вътрешно 
свързани пори. Чрез рентгенофазов анализ е констатирано 
наличието на кристалните фази мулит и корунд. Получените 
пенокерамични леярски филтри успешно са използвани в 
лабораторни условия в ИМСТЦХА-БАН за филтриране на 
алуминиеви сплави. 

 

 
Фиг. 3. Пенокерамичен леярски филттър от мулито-

корундова керамика. 
 
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Изготвени са леярски керамични филтри чрез горещо 

отливане от термопластичен шликер и двустепенна 
термообработка: първоначално депарафиниране при 
температура до 800oC и окончателно изпичане при по-високи 
температури. От изследваните високоалумооксидни състави е 
получена мулито-корундова керамика при термично третиране 
до 1450oC. Огнеупорните характеристики на мулито-
корундовите материали и типа на изготвените леярски филтри 
дават основание изделията да се разглеждат като подходящи за 
съвременната черна металургия. Разработените леярски 
керамични филтри от Al2TiO5  изготвени при температури до 
1400oC са приложими при филтриране на стопилки на цветни 
метали и сплави. 

Получени са леярски филтри от мулито-корундова 
керамика с отворена клетъчна структура и вътрешно свързани 
пори чрез импрегниране с шликер на полимерна гъба и 
термична обработка до 1450oC. Изготвените пенокерамичи 
филтри са подходящи за еднократна употреба при филтриране 
на алуминий и алуминиеви сплави. 

 
В лабораторни условия в ИМСТЦХА-БАН готовите 

леярски керамични филтри успешно са подложени на 
изпитания за филтриране на различни метални стопилки. 
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