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Streszczenie
OkreĞlono optymalne warunki otrzymywania nowych materiaáów ogniotrwaáych, których skáadnikiem konstytutywnym jest dwuglinian
wapniowy (CA2). Związek ten o temperaturze topnienia ok.1760 °C charakteryzuje siĊ wyjątkowo niską rozszerzalnoĞcią cieplną. Jest
to szczególny walor techniczny, uodparniający ksztaátki na pĊkanie powodowane nadmiernymi róĪnicami temperatur na ich przekroju
w czasie pracy. Oczekuje siĊ równieĪ dobrej odpornoĞci korozyjnej
dziĊki jego bezkrzemianowemu skáadowi chemicznemu. Gáównym
celem prezentowanych badaĔ byáo otrzymanie produktów zawierających w swym skáadzie CA2 z dodatkiem innych wysokoogniotrwaáych
związków, charakteryzujących siĊ niską rozszerzalnoĞcią cieplną i ograniczoną porowatoĞcią otwartą. Jak wiadomo, obecnoĞü w materiale
porów otwartych sprzyja niszczącej korozji w Ğrodowisku agresywnych cieczy i gazów. Sporządzono kilka serii ksztaátek formowanych
pod róĪnym ciĞnieniem i wypalanych w temperaturach do 1600 °C. OkreĞlono skurczliwoĞü wypalania, gĊstoĞü pozorną, porowatoĞü,
gazoprzepuszczalnoĞü oraz skáad fazowy. Oznaczono odpornoĞü na wstrząsy cieplne otrzymanych ksztaátek oraz wykonano pomiary
wytrzymaáoĞci na Ğciskanie.
Sáowa kluczowe: materiaáy ogniotrwaáe, dwuglinian wapnia, wáaĞciwoĞci ¿zyczne, skáad fazowy

THE INFLUENCE OF PREPARATION ON SELECTED PROPERTIES
OF CALCIUM DIALUMINATE REFRACTORY MATERIALS
Optimal conditions of obtaining the new generation refractory materials have been determined in the study. Calcium dialuminate (CA2)
is a constitutive component of the material in question. This chemical compound is characterized with exceptionally low thermal expansion
and a melting temperature of about 1760 °C. The former feature creates a peculiar technical advantage protecting shape wares against
cracking caused by excessive temperature differences developed on their cross-sections during operation. Good corrosion resistance
related with its non-silicate chemical composition is also expected. The study is aimed at obtaining the ¿nal products containing CA2 in
their chemical compositions and an admixture of high-refractory compounds characterized with low thermal expansion and limited open
porosity. As commonly known, the presence of open pores fosters action of destructive corrosion in the environment of aggressive liquids
and gases. Several sets of shaped wares formed under various pressure and ¿red at temperatures up to 1600 °C have been tested. The
material ¿ring shrinkage, apparent density, porosity, gas-permeability and phase composition have been determined. The inÀuence of the
shaped ware phase composition on their thermal properties has been discussed.
Keywords: Refractory materials, Calcium dialuminate, Physical properties, Mineral composition

1. WstĊp
Tworzywa ceramiczne charakteryzują siĊ bardzo zróĪnicowaną mikrostrukturą, od przestrzeni maksymalnie wypeánionej substancją staáą do skrajnie porowatej. Materiaáy
te otrzymywane z surowców ziarnistych, prawie zawsze
zawierają obok substancji staáej pewną iloĞü pustek, tzw.
porów, które mają róĪny ksztaát oraz wielkoĞü. Ich zawartoĞü
w materiale niekiedy jest wynikiem Ğwiadomego dziaáania
technologa. DąĪąc do otrzymania lekkich materiaáów izolacyjnych, czy teĪ ksztaátek o duĪej lub o bardzo niskiej przepuszczalnoĞci gazu, opracowuje siĊ technologie pod kątem
otrzymania tworzyw o odpowiednim udziale i wielkoĞci porów
w zaleĪnoĞci od ich zastosowania [1]. Uzyskanie tworzyw

prawie caákowicie pozbawionych porów jest bardzo trudne
i wymaga zastosowania niekonwencjonalnych sposobów
ich wytwarzania. Peána informacja o porowatoĞci obejmuje
znajomoĞü caákowitej objĊtoĞci porów oraz rozkáadu ich
wielkoĞci.
Jednym z gáównych kryteriów oceny tworzyw ogniotrwaáych jest ich zwartoĞü, której uksztaátowanie zaleĪy
od przebiegu kolejnych operacji jednostkowych procesu
technologicznego, takich jak dobór uziarnienia mas (pokrój,
wielkoĞü ziaren, udziaá poszczególnych frakcji ziarnowych),
dobór operacji formowania, suszenia i wypalania [1-3].
ZwartoĞü okreĞlana jest za pomocą takich parametrów jak
gĊstoĞü, porowatoĞü, wytrzymaáoĞü mechaniczna, które
są bardzo waĪnymi parametrami kontroli prawidáowoĞci
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przebiegu procesu technologicznego, jak i charakterystyki
wáaĞciwoĞci gotowych wyrobów.
WystĊpujące w materiaáach pory wywierają wpáyw na ich
wáaĞciwoĞci, zwáaszcza mechaniczne i odpornoĞciowe, które
ulegają obniĪeniu wraz ze wzrostem porowatoĞci. Materiaáy
ogniotrwaáe, jak kaĪde ciaáa kruche, są bardzo nieodporne
na zmiany temperatury, które powodują powstanie w nich
naprĊĪeĔ cieplnych [1]. NaprĊĪenia te po przekroczeniu
wytrzymaáoĞci mechanicznej wyrobu prowadzą do powstania w jego wnĊtrzu spĊkaĔ. OdpornoĞü na wstrząsy cieplne
jest tym wiĊksza im wyĪsza jest wytrzymaáoĞü materiaáu na
rozciąganie i im mniejszy jest wspóáczynnik rozszerzalnoĞci
cieplnej i moduá sprĊĪystoĞci [1, 4, 5].
Związkiem o bardzo niskim wspóáczynniku rozszerzalnoĞci cieplnej D, niespotykanym wĞród bezkrzemianowych
materiaáów jest dwuglinian wapnia (CA2) [6-8]. Prowadzone
od lat badania, doprowadziáy do otrzymania nowych odmian
materiaáów ogniotrwaáych z dwuglinianu wapnia, a takĪe jego
kombinacji ze skáadnikami takimi jak dwutlenek cyrkonu czy
spinel MgAl2O4 [8-9]. Tworzywa te charakteryzują siĊ porowatoĞcią otwartą wynoszącą okoáo 16% oraz Ğrednią wielkoĞcią
porów rzĊdu kilka mikrometrów, które są parametrami bardzo
poĪądanymi w wiĊkszoĞci zastosowaĔ przemysáowych.
Prezentowane badania mają na celu potwierdzenie
wyników uzyskanych wczeĞniej na maáych próbkach [10]
o wysokoĞci 30 mm i Ğrednicy 10 mm dla próbek o wiĊkszych
gabarytach: wysokoĞci i Ğrednicy równej 50 mm. Badania
skoncentrowano na okreĞleniu optymalnych warunków otrzymywania niskoporowatych wyrobów z drobnoziarnistego
(poniĪej 0,1 mm) dwuglinianu wapnia jak i jego kombinacji
z 30% dodatkiem ogniotrwaáych faz o wiĊkszym uziarnieniu
(0,2-0,5 mm). Podstawowym zaáoĪeniem w projektowaniu
tych tworzyw jest taki dobór komponentów wyjĞciowych,
aby drobnoziarnisty skáadnik CA2 otaczaá ziarna innych
ogniotrwaáych skáadników o wiĊkszym uziarnieniu. Materiaáy
o takim skáadzie winny wykazywaü mniejszą skurczliwoĞü
wypalania w porównaniu do tworzyw z samego CA2.

2. Materiaáy, metodyka i zakres badaĔ
Podstawowym materiaáem wyjĞciowym do badaĔ byá
dwuglinian wapnia (CA2) o uziarnieniu < 0,1 mm, otrzymany
w warunkach przemysáowych ZM Ropczyce drogą syntezy
w temperaturze 1600 °C z mieszaniny surowców w postaci
wapienia i tlenku glinu. Jako surowce dodatkowe zastosowano topiony spinel magnezowo-glinowy w gat. AM67
o uziarnieniu 0-1 mm (MA), jednoskoĞny dwutlenek cyrkonu
PB1 o uziarnieniu < 0,2 mm (Z) oraz proszek metalicznego glinu Almet. W Tabeli 1 przedstawiono skáad chemiczny
materiaáów wyjĞciowych, który wskazuje na maáą w nich
zawartoĞü domieszek.
Tabela 1. Skáad chemiczny materiaáów wyjĞciowych.
Table 1. Chemical composition of component materials.
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ZawartoĞü skáadnika [% mas.]

Materiaá
wyjĞciowy

CaO

Al2O3

MgO

ZrO2

SiO2

Fe2O3

Spiek CA2

21,25

78,27

0,11

-

0,33

0,04

ZrO2 (PB1)

0,45

-

0,39

97,8

0,38

0,12

Spinel AM 67

0,43

65,04

33,71

-

0,24

0,39
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Do badaĔ, na podstawie wczeĞniejszych prób, wytypowano dwa zestawy mas zawierających 30% mas. surowców dodatkowych – spinelu AM67 lub dwutlenku cyrkonu PB1 - oraz
zestaw trzeci, zawierający 3-procentowy dodatek proszku
aluminium, którego celem byáo ograniczenie skurczliwoĞci
wypalania dwuglinianu wapnia. OdwaĪone w odpowiednich
proporcjach surowce mieszano przez 5 godzin w máynku
z korkami gumowymi, a nastĊpnie zarabiano z dodatkiem
5% trzyprocentowego roztworu alkoholu poliwinylowego.
Z tak otrzymanych mas formowano na prasie hydraulicznej
próbki w ksztaácie walców o wysokoĞci i Ğrednicy równej
odpowiednio 50 mm i 30 mm.
Ze wzglĊdu na trudnoĞci pojawiające siĊ przy formowaniu
próbek z CA2, przejawiające siĊ w postaci rozwarstwieĔ i spĊkaĔ wyprasek, podjĊto próby ustalenia metody formowania
eliminującej te wady.
Wykonano szereg prób polegających na formowaniu
z dwu- lub trzykrotnym odpowietrzaniem wypraski przy
naciskach 50 MPa lub 100 MPa. Próbki formowano z mas
drobnoziarnistych (< 0,1 mm) metodą dwustopniowego
formowania, stosując dwu lub trzykrotne odpowietrzanie.
Dla mas z dwuglinianu wapnia wykonano próby formowania walców z granulatów o uziarnieniu poniĪej 3,15 mm
i 2,5 mm, które otrzymywano z proszku CA2, zarabianego
dodatkiem 15% roztworu alkoholu poliwinylowego (3%).
W oparciu o te próby, wyroby z drobnoziarnistego CA2
formowano z granulatów jak i mas drobnoziarnistych, stosując ich trzykrotne odpowietrzanie, które stosowano równieĪ
przy formowaniu próbek z mas zawierających skáadniki
ziarniste lub pyá Al.
Optymalne warunki otrzymywania próbek z dwuglinianu
wapnia okreĞlono, badając wpáyw wielkoĞci stosowanego
ciĞnienia formowania, temperatury wypalania oraz czasu
jej wytrzymywania w maksymalnej temperaturze na ich
zwartoĞü. Dokonano tego formując próbki pod ciĞnieniem
50 MPa i 100 MPa oraz przeprowadzając wysokotemperaturowe wypalanie w temperaturach 1500 °C, 1550 °C, 1580 °C
i 1600 °C z piĊciogodzinnym wytrzymaniem w maksymalnej
temperaturze. W przypadku próbek z drobnoziarnistych
mas CA2 przeprowadzono równieĪ próbĊ ich wypalania
w temperaturze 1500 °C z 15-godzinnym wytrzymaniem
w maksymalnej temperaturze.
Jako podstawową wáaĞciwoĞü charakteryzującą uzyskane próbki przyjĊto ich stopieĔ zagĊszczenia, który okreĞlano
poprzez pomiary porowatoĞci otwartej, gĊstoĞci pozornej,
skurczliwoĞci wypalania, wytrzymaáoĞci na Ğciskanie w temperaturze otoczenia oraz gazoprzepuszczalnoĞci. SkurczliwoĞü wypalania okreĞlano jako procentową zmianĊ wymiarów liniowych wyrobów (wg PN-EN 993-10), porowatoĞü
otwartą oraz gĊstoĞü pozorną oznaczono poprzez nasycenie
próbek wodą, zgodnie z normą PN-EN 993-1, wytrzymaáoĞü
mechaniczną na Ğciskanie (wg PN-EN 993-5). OdpornoĞü na
wstrząsy cieplne (OWT) oceniano na podstawie wizualnych
skutków poddawania próbek w ksztaácie walców o wysokoĞci
i Ğrednicy 50 mm cyklom nagrzewania do temperatury 950 °C
i studzenia przez 15 min w strumieniu sprĊĪonego powietrza
(wg PN-EN 993-11). Jako miarĊ odpornoĞci przyjĊto liczbĊ
cykli, które naleĪy wykonaü, aby próbka utraciáa 1/5 swojej
masy, bądĨ ulegáa rozpadowi. GazoprzepuszczalnoĞü oznaczano wg normy PN-EN 993-4.
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3. Wyniki badaĔ
Wyniki pomiarów gĊstoĞci, porowatoĞci i skurczliwoĞci
wypalania próbek w temperaturach 1500 °C – 1600 °C zestawiono w Tabelach 2-5.
Uzyskane w pracy wyniki wskazują, Īe metodą granulowania masy z CA2 lub prasowania z kilkukrotnym odpowietrzaniem moĪna uzyskaü wypraski o podanych rozmiarach

bez pojawiania siĊ typowych dla mas drobnoziarnistych rozwarstwieĔ lub spĊkaĔ. Dotyczy to równieĪ mas zawierających
dodatek pyáu Al. Formowanie ksztaátek z mas zawierających
dodatki ziarniste nie stanowi problemu mimo, Īe pyá CA2
stanowi w nich 70%.
Ksztaátki z CA2 ulegają zgodnie z oczekiwaniami coraz
silniejszemu spieczeniu wraz ze wzrostem temperatury wypalania. Przejawia siĊ to wzrostem gĊstoĞci pozornej oraz

Tabela 2. GĊstoĞü, porowatoĞü i skurczliwoĞü wypalania próbek CA2.
Table 2. Density, porosity and ¿ring shrinkage of the CA2 samples.
PorowatoĞü [%]
caákowita****

SkurczliwoĞü wypalania
[%]

16,1±1,60

28,2±2,80

5,6±0,55

2,09±0,15

14,9±1,10

21,4±1,60

7,9±0,60

1550

2,34±0,12

12,1 ±0,06

14,2±0,70

10,8±0,55

1580

2,36±0,09

9,5±0,04

11,3±0,45

11,6±0,45

1600

2,39±0,07

8,6±0,25

10,2±0,30

12,1±0,35

Temperatura wypalania
[°C]

GĊstoĞü pozorna
[g/cm3]

1500

1,91± 0,19

1500*

otwarta
CA2 – ciĞnienie prasowania 50 MPa

CA2 - ciĞnienie prasowania 100 MPa
1500

1,93±0,19

13,6±1,35

27,4±2,75

7,1±0,70

1500*

2,21±0,17

12,3±0,90

15,1±1,35

9,2±0,70

1550

2,33±0,12

11,6±0,60

12,0±0,60

7,5±0,40

1580

2,40±0,09

8,5±0,25

9,8±0,40

11,3±0,45

1600

2,50±0,08

7,3±0,20

9,1±0,25

12,8±0,48

CA2 - ciĞnienie prasowania 50 MPa, granulat
1580/I**

2,07±0,21

15,2±1,60

22,1±2,2

5,8±0,60

1580/II***

2,28±0,17

15,0±1,10

14,3±1,05

6,0±0,45

1600/I

2,59±0,13

14,9±0,75

-

6,3±0,45

1600/II

2,44±0,10

12,3±0,35

-

9,3±0,30

-

7,6±0,30

CA2 - ciĞnienie prasowania 100 MPa, granulat
1580/I**

2,30±0,09

14,0±0,55

1580/II***

2,34±0,09

11,9±0,05

5,3±0,20

1600/I**

2,70±0,08

12,6±0,40

-

5,8±0,15

1600/II***

2,42±0,08

11,2±0,35

-

8,5±0,25

*- CA2 wypalane w temp. 1500 °C z wytrzymaniem15 godz.; **- CA2 z granulatu o uziarnieniu 3,15 mm, *** - CA2 z granulatu o uziarnieniu
2,50 mm, **** - wartoĞci obliczone
Tabela 3. GĊstoĞü, porowatoĞü i skurczliwoĞü wypalania próbek CA2/3Almet.
Tabela 3. Density, porosity and ¿ring shrinkage of the CA2/3Almet samples.
Temperatura wypalania
[°C]

GĊstoĞü pozorna
[g/cm3]

1500

1,82±0,18

1550
1580
1600

2,28±0,07

PorowatoĞü [%]
caákowita*

SkurczliwoĞü wypalania
[%]

17,6±1,75

35,5±3,65

6,2±0,60

1,96±0,15

15,8±1,20

30,5±2,30

6,7±0,50

1,99±0,08

14,8±0,60

29,4±1,25

6,8±0,25

13,1±0,40

19,1±0,60

7,6±0,25

29,1±2,90

6,4±0,65

otwarta

CA2/3Almet – ciĞnienie prasowania 50 MPa

CA2/3Almet – ciĞnienie prasowania 100 MPa
1500

2,00±0,20

15,3±1,55

1550

2,08±0,15

12,6±0,95

26,3±1,95

6,9±0,55

1580

2,19±0,09

11,3±0,45

22,3±0,90

7,2±0,30

1600

2,22±0,07

10,8±0,30

20,3±0,60

7,9±0,25

* - wartoĞci obliczone
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Tabela 4. GĊstoĞü, porowatoĞü i skurczliwoĞü wypalania próbek CA2/30Z.
Tabela 4. Density, porosity and ¿ring shrinkage of the CA2/30Z samples.
PorowatoĞü [%]
caákowita*

SkurczliwoĞü wypalania
[%]

20,1±1,80

7,6±0,70

Temperatura wypalania
[°C]

GĊstoĞü pozorna
[g/cm3]

1500

2,71±0,21

16,8±1,60

1550

2,97±0,15

10,3±0,65

19,8±1,30

8,4±0,50

1580

3,07±0,13

11,6±0,40

17,4±0,80

8,9±0,30

1600

3,27±0,08

8,8±0,20

12,1±0,30

9,1±0,15

otwarta

CA2/30Z – ciĞnienie prasowania 50 MPa

CA2/30Z – ciĞnienie prasowania 100 MPa
1500

3,02±0,18

15,3±0,90

18,2±1,10

8,4±0,50

1550

3,11±0,13

9,5±0,45

17,4±0,85

8,6±0,40

1580

2,98±0,09

8,8±0,25

15,8±0,45

9,1±0,25

1600

3,05±0,08

9,2±0,20

13,3±0,25

9,5±0,25

caákowita*

SkurczliwoĞü wypalania
[%]

* - wartoĞci obliczone

Tabela 5. GĊstoĞü, porowatoĞü i skurczliwoĞü wypalania próbek CA2/30MA.
Tabela 5. Density, porosity and ¿ring shrinkage of the CA2/30MA.
Temperatura wypalania
[°C]

PorowatoĞü [%]

GĊstoĞü pozorna
[g/cm3]

otwarta

CA2 /30MA – ciĞnienie prasowania 50 MPa
1500

2,40±0,18

17,5±0,90

24,5±1,20

5,6±0,30

1550

2,43±0,11

16,4±0,75

23,6±0,70

6,5±0,25

1580

2,52±0,08

12,4±0,30

16,2±0,60

7,5±0,20

1600

2,58±0,05

11,4±0,25

13,1±0,40

8,1±0,15

CA2 /30MA – ciĞnienie prasowania 100 MPa
1500

2,50±0,26

14,6±1,45

18,4±1,85

5,8±0,60

1550

2,46±0,22

11,6±0,85

17,2±1,30

6,9±0,50

1580

2,53±0,10

10,6±0,40

14,8±0,60

7,3±0,30

1600

2,57±0,08

8,5±0,25

12,8±0,40

8,2±0,25

* - wartoĞci obliczone

Tabela 6. Wybrane wáaĞciwoĞci próbek wypalonych w temperaturze 1580 °C przez 5 h.
Table 6. Selected properties of the CA2, CA2/30MA, CA2/30Z, CA23Almet and MgO samples ¿red for 5 h at 1580 °C.
Wyrób/Temperatura wypalania
[°C]

PorowatoĞü
[%]

Wspóáczynnik gazoprzepuszczalnoĞci
[m2]

WytrzymaáoĞü na Ğciskanie
[MPa]

OWT
[liczba cykli]

M*

14,7

4,0·10-13

71

14

-13

CA2/1580

9,5

5,8·10

240

6

CA2/I**/1600

12,6

1,7·10-12

139

> 20

CA2/30MA/1580

12,4

4,8·10-13

171

> 20

CA2/30A/1580

15,3

2,0·10-12

161

> 20

11,6

9,3·10

-12

157

6

4,0·10

-13

181

> 20

CA2/30Z/1580
CA2/3Almet/1580

14,8

* - wyrób w gatunku M90 produkcji ZM Ropczyce; **- CA2 z granulatu o uziarnieniu 3,15

obniĪeniem porowatoĞci otwartej. Obserwuje siĊ teĪ wtedy
zmniejszanie siĊ róĪnicy miĊdzy teoretyczną porowatoĞcią
caákowitą a porowatoĞcią otwartą. Oznacza to, Īe wraz ze
wzrostem temperatury wypalania maleje w tworzywie CA2
iloĞü porów zamkniĊtych.
NaleĪy jednak zaznaczyü, Īe znacznie wyraĨniejsze,
prawie skokowe zwiĊkszenie zwartoĞci wyprasek nastĊpuje
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po przekroczeniu temperatury 1550 °C, tj temperatury bardzo juĪ bliskiej temperaturze uprzedniej syntezy CA2. Taka
tendencja wystĊpuje w przypadku wszystkich badanych
wyrobów.
Wypraski z CA2 ulegają podczas wypalania znacznemu
skurczowi, nawet rzĊdu 10%. CechĊ tĊ obserwowano od
początku wszystkich prób z tym materiaáem. Jest to z punktu

WPàYW WARUNKÓW OTRZYMYWANIA MATERIAàÓW OGNIOTRWAàYCH Z DWUGLINIANU WAPNIA NA WYBRANE WàAĝCIWOĝCI

a)

b)

c)

widzenia technologii produkcji wyrobów cecha bardzo káopotliwa, bowiem utrudnia uzyskiwanie ksztaátek o okreĞlonych
wymiarach, a ponadto bywa przyczyną powstawania braków.
Formowanie z mas zawierających w sobie granulaty pozwala
wprawdzie na zmniejszenie tej skurczliwoĞci (zmniejsza teĪ
ryzyko rozwarstwieĔ podczas prasowania), ale pociąga za
sobą wzrost porowatoĞci otwartej.
Zgodnie z przewidywaniami skurczliwoĞü wypalania CA2
zmniejszyü moĪna dodatkiem pyáu aluminium, który utleniając siĊ podczas wypalania bĊdzie zwiĊkszaü swoją objĊtoĞü,
kompensując kurczenie siĊ osnowy dwuglinianu wapnia.
Ujemnym jednak skutkiem ubocznym jest przy tym wzrost porowatoĞci. Charakterystyczne jest tu teĪ to, Īe niezaleĪnie od
temperatury wypalania iloĞci porów otwartych i zamkniĊtych
są w tworzywie prawie równe. Tak uzyskana mikrostruktura
jest poĪądana nie tylko ze wzglĊdu na niĪszy ciĊĪar, lecz
takĪe na wáaĞciwoĞci wymagane w wielu zastosowaniach
przemysáowych np. wysoka odpornoĞü na wstrząs cieplny.
Wybrane wáaĞciwoĞci próbek z dwuglinianu wapnia porównano z wáaĞciwoĞciami wyrobów magnezjowych (M90)
produkcji przemysáowej ZM Ropczyce (Rys. 1, Tabela 6).
Jak widaü, specyficzne cechy dwuglinianu wapnia
z uwagi na swój dominujący udziaá przenoszą siĊ na pozostaáe tworzywa zawierające ziarniste dodatki surowców
ogniotrwaáych. Uzyskane wyniki wskazują, Īe moĪna z nich
uzyskaü wyroby o zadowalających parametrach zwartoĞci.
Osobnej uwagi wymagają wáasnoĞci uĪytkowe próbek po
wypaleniu w temperaturze 1580 °C, przedstawione w porównaniu do próbki wyrobu magnezjowego. Przy porowatoĞci
otwartej typowej dla wiĊkszoĞci wyrobów ogniotrwaáych
o znacznej zwartoĞci uwagĊ zwracają bardzo wysokie
wytrzymaáoĞci na Ğciskanie wszystkich próbek. Są one co
najmniej dwukrotnie wyĪsze od wytrzymaáoĞci wiĊkszoĞci
wyrobów ogniotrwaáych.
GazoprzepuszczalnoĞü związana z porowatoĞcią i charakterem porów otwartych jest dla badanych tworzyw zróĪnicowana. Dla spieku z CA2 jest ona wiĊksza, gdy otrzymano
go z udziaáem granulatu. Dla materiaáów CA2/30Z jest ona
duĪa prawdopodobnie z powodu róĪnic wspóáczynników
rozszerzalnoĞci cieplnej lub przemiany polimor¿cznej, powodujących rozluĨnienie tekstury.
Wbrew przewidywaniom, mimo bardzo niskiej rozszerzalnoĞci cieplnej okazaáo siĊ, Īe spieki z pyáowego dwuglinianu
wapnia mają niską odpornoĞü na nagáe zmiany temperatury,
niĪszą niĪ uznany za nieodporny spiek MgO. Prawdopodobnie przyczyną tego jest silne spieczenie tworzywa, gdyĪ
sáaba OWT jest cechą tworzyw bardzo zwartych. Niska
OWT spieku CA2/30Z prawdopodobnie powodowana jest
przemianami polimor¿cznymi ZrO2.

4. Podsumowanie
d)
Rys. 1. Wybrane wáaĞciwoĞci badanych próbek wypalonych
w temperaturze 1580 °C przez 5 h: a) gazoprzepuszczalnoĞü, b)
odpornoĞü na wstrząsy cieplne, c) porowatoĞü otwarta i d) wytrzymaáoĞü na Ğciskanie.
Fig. 1. Selected properties of materials ¿red for 5 h at 1580 °C: a)
gas permeability, b) resistance to thermal shock, c) apparent porosity,
and d) cold crushing strength.

Wyniki uzyskane w pracy wskazują, Īe formowanie jest
istotne dla technologii ksztaátek o wiĊkszych rozmiarach,
przygotowywanych z drobnoziarnistych mas dwuglinianu
wapnia. Uzyskanie wyprasek, bez pojawiania siĊ rozwarstwieĔ i spĊkaĔ, jest moĪliwe poprzez granulowanie masy
CA2 lub prasowanie z kilkukrotnym odpowietrzaniem. Natomiast odpowietrzanie ksztaátek z mas zawierających dodatki
ziarniste nie stanowi problemu mimo, Īe zawartoĞü w nich
drobnoziarnistego CA2 jest przewaĪająca i wynosi 70% mas.
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Na podstawie analizy wyników moĪna stwierdziü, Īe
w przypadku wszystkich badanych zestawów obserwuje
siĊ systematyczne zmniejszanie siĊ porowatoĞci otwartej
i caákowitej wraz ze wzrostem ciĞnienia formowania oraz
temperatury wypalania. NajwiĊkszy efekt uzyskano w przypadku wyrobu CA2/30Z. Wszystkie próbki wypalone w temperaturze 1580 °C posiadaáy bardzo wysoką wytrzymaáoĞü na
Ğciskanie, co najmniej dwukrotnie wyĪszą od wytrzymaáoĞci
wiĊkszoĞci wyrobów wysokoogniotrwaáych.
Spieki z pyáowego CA2, wbrew oczekiwaniom, mimo bardzo maáej rozszerzalnoĞci cieplnej mają niską odpornoĞü na
wstrząsy termiczne. Ksztaátki o wyĪszej porowatoĞci wykonane z granulowanego CA2 oraz z dodatkiem MgO·Al2O3 lub
3% Almet posiadają kilkukrotnie wyĪszą OWT w porównaniu
z silnie spieczonym CA2.
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