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Streszczenie
W pracy zaprezentowane zostaáy wyniki badaĔ pozwalające uznaü NiO za perspektywiczny dodatek do materiaáów magnezjowo-spinelowych. Badaniami objĊto dodatki NiO, CoO, MnO i Mn2O3, wprowadzone do materiaáu spinelowego jako skáadniki roztworu staáego
spinelu MgAl2O4. W badaniach skoncentrowano siĊ na reaktywnoĞci spineli w reakcjach z tlenkami siarki SO2/SO3 w zakresie temperatury
od 600 °C do 800 °C. Stwierdzono, Īe dodatek NiO wpáynąá pozytywnie na ograniczenie reaktywnoĞci spinelu glinowego, nie powodując
pogorszenia badanych wáasnoĞci materiaáów magnezjowo-spinelowych z wyjątkiem odpornoĞci na wstrząs cieplny, która ulegáa zmniejszeniu w niewielkim stopniu. Przedstawione w pracy wyniki umoĪliwiáy wskazanie potencjalnych obszarów ich wykorzystania w technologii
materiaáów ogniotrwaáych. Zwrócono uwagĊ na moĪliwoĞü zaprojektowania zasadowego materiaáu ogniotrwaáego, zawierającego w fazie
spinelowej NiO, do zastosowaĔ w wyáoĪeniach ogniotrwaáych konwertorów miedziowych oraz pieców obrotowych przemysáu cementowego,
w których spala siĊ paliwa alternatywne. Mógáby on równieĪ zastąpiü wyroby magnezjowe w regeneratorach pieców szklarskich naraĪonych na negatywne oddziaáywanie zarówno tlenków siarki, jak i wstrząsów cieplnych. Wyroby magnezjowo-spinelowe wykazują wiĊkszą
odpornoĞü na obydwa wymienione, negatywnie oddziaáujące czynniki niszczące.
Sáowa kluczowe: materiaáy ogniotrwaáe, spinel, materiaáy magnezjowo-spinelowe

NICKEL OXIDE IN TECHNOLOGY OF BASIC REFRACTORY MATERIALS – THE PERSPECTIVE OF USE

The paper presents investigations performed for con¿rming that NiO can be a perspective addition for magnesia-spinel materials. The
investigations included the NiO, CoO, MnO and Mn2O3 addition incorporated into spinel material as the solid solution components. The
spinel reactivity examination was focused on the reaction with sulphur oxides, SO2/SO3, at temperatures ranging from 600 °C to 800 °C. It
has been stated that the NiO addition positively inÀuenced chemical reactivity of spinel without degradation of other investigated properties.
The only observed disadvantage was a slight decrease in thermal shock resistance.
The data collected in the paper show areas of potential utilisation of the NiO-modi¿ed spinel in refractory materials technology. New
refractory materials made from spinel added with NiO can be perspective for copper converter linings or rotary kilns in cement industry
which utilises alternative fuels. This material could also replace magnesia materials in regenerators of glass furnaces that are exposed
on the negative action of both sulphur oxides and thermal shocks. The studied magnesia-spinel products have better resistance on both
mentioned, destructive factors..
Keywords: Refractory materials, Spinel, Magnesia-spinel materials

1. Wprowadzenie
Zasadowe materiaáy ogniotrwaáe w wielu zastosowaniach
przemysáowych naraĪone są miĊdzy innymi na korozyjne
oddziaáywanie tlenków siarki, przyczyniające siĊ do niszczenia wyáoĪenia ogniotrwaáego. Problem ten jest szczególnie
waĪny przy stosowaniu materiaáów ogniotrwaáych w przemyĞle miedziowym i cementowym, szczególnie ze wzglĊdu
na okreĞlanie maksymalnej temperatury stosowania tych
materiaáów. Jednym ze sposobów przeciwdziaáania zjawisku
korozji gazowej jest mody¿kacja skáadu chemicznego tworzywa polegająca na wprowadzeniu do materiaáu dodatku
wpáywającego korzystnie na reaktywnoĞü chemiczną. W niniejszej pracy zaprezentowano wyniki badaĔ reaktywnoĞci

spinelu glinowego MgAl2O4 i jego roztworów staáych zawierających NiO, CoO, MnO i Mn2O3 z tlenkami siarki. Reakcje
topochemiczne spineli z tlenkami siarki nie byáy do tej pory
szczegóáowo zbadane, pomimo ich istotnego znaczenie
w badaniach mechanizmu korozji gazowej ogniotrwaáych materiaáów zasadowych. Badania nad kinetyką i mechanizmem
tych reakcji oraz analiza trwaáoĞci termodynamicznej produktów, byáa przedmiotem systematycznie prowadzonych na
przestrzeni wielu lat prac badawczych w Oddziale Materiaáów
Ogniotrwaáych Instytutu Ceramiki i Materiaáów Budowlanych
w Gliwicach, które znacząco poszerzyáy stan wiedzy w tym
zakresie [1-5]. Wyniki tych badaĔ pozwoliáy na sformuáowanie
szeregu wniosków, zarówno poznawczych jak i praktycznych.
W badaniach tych wykazano, Īe spinele wchodzące w skáad
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zasadowych materiaáów ogniotrwaáych, wbrew powszechnie
utartym poglądom, ulegają korozji pod wpáywem mieszaniny
gazowej O2/SO2/SO3 oraz, Īe po przejĞciu temperatury przemiany porządek-nieporządek zmienia siĊ ich reaktywnoĞü
chemiczna z tlenkami siarki (roĞnie w przypadku MgAl2O4
i MgFe2O4), co ma znaczenie przy wyborze skáadu chemicznego wyrobów magnezjowo-chromitowych. Sformuáowane w
tych pracach wnioski staáy siĊ inspiracją do podjĊcia nowych
badaĔ nad stabilizacją struktury spinelu i zablokowaniem
przemiany porządek-nieporządek [6]. Ze wzglĊdu na fakt,
Īe najwiĊksze znaczenie przemysáowe ma spinel MgAl2O4,
który wykazuje tendencjĊ do tworzenia struktury normalnej,
w badaniach skoncentrowano siĊ na tym spinelu, badając
moĪliwoĞü stabilizacji jego struktury i zablokowania zachodzącej ze wzrostem temperatury przemiany.
Ograniczenie skali zjawiska korozji gazowej poprzez
mody¿kacjĊ skáadu chemicznego tworzyw ogniotrwaáych
pociąga za sobą koniecznoĞü zbadania wpáywu wprowadzonych do materiaáu dodatków mody¿kujących skáad chemiczny
na pozostaáe wáasnoĞci tworzywa. Wprowadzone dodatki
mogą, bowiem pogarszaü szczególnie wáasnoĞci wysokotemperaturowe. W technologii materiaáów ogniotrwaáych
dobór odpowiedniego tworzywa pod kątem okreĞlonego
zastosowania przemysáowego zawsze opiera siĊ na zasadzie
kompromisu, np. pomiĊdzy lepszymi wáasnoĞciami wytrzymaáoĞciowymi, a gorszą odpornoĞcią na wstrząsy cieplne, lub
nieco gorszymi wáasnoĞciami mechanicznymi, a korzystniejszą odpornoĞcią korozyjną w okreĞlonych warunkach pracy.
Celem prezentowanej pracy byáo zbadanie wpáywu podstawieĔ: Co2+, Ni2+, Mn2+, Mn3+ na wybrane wáasnoĞci roztworów staáych spinelu glinowego MgAl2O4 i podjĊcie próby oceny
wpáywu tych podstawieĔ na wáasnoĞci tworzyw ogniotrwaáych.

2. CzĊĞü eksperymentalna
2.1. Synteza spineli i materiaáów magnezjowospinelowych
MetodĊ otrzymywania spineli do badaĔ reaktywnoĞci
z tlenkami siarki oparto na wspóástrącaniu z wodnych roztworów siarczanów. ReakcjĊ chemiczną prowadzącą do otrzymania prekursora spinelu glinowego przedstawia równanie:


Al2(SO4)3·nH2O + MgSO4·7H2O + 4(NH4)2CO3 ĺ
MgAl2O4·nH2O + 4(NH4)2SO4 + 4CO2 + nH2O

(1)

Przygotowując stechiometryczny spinel MgAl2O4 sporządzano dwa roztwory: jeden zawierający 0,500 mola/dm3
MgSO4 i drugi zawierający 0,500 mola/dm3 Al2(SO4)3.
W syntezie spineli trójkationowych przygotowywano dwa
roztwory wodne siarczanów: jeden zawierający 0,5 mola/dm3
siarczanów z kationami na +2. stopniu utlenienia (Mg2+,
Mn2+, Ni2+, Co2+), drugi zawierający 0,5 mola/dm3 siarczanów
z kationami na +3. stopniu utleniania (Al3+, Mn3+). Skáad obydwu roztworów zaleĪaá od zaáoĪonego docelowego skáadu
stechiometrycznego spinelu. MetodĊ tĊ szczegóáowo opisano
w pracy [7].
W celu zbadania wpáywu dodatku Ni na wáasnoĞci
spinelu glinowego MgAl2O4 oraz materiaáów magnezjowo–spinelowych wytworzono metodą spiekania z czystych
tlenków: MgO, Al2O3 i NiO, jednofazowe kruszywa spinelowe o skáadzie: MgAl2O4 (MA), (Mg0,95Ni0,05)Al2O4 (MA Ni5)
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i (Mg0,85Ni0,15)Al2O4 (MA Ni15) (w opisie tworzyw stosowano
skróconą formĊ zapisu, przyjĊtą miedzy innymi w dziedzinie
materiaáów ogniotrwaáych, gdzie M oznacza MgO, A-Al2O3,
N-NiO, a liczba okreĞla procent atomowy Ni, podstawiającego Mg w strukturze spinelu). Do ich otrzymania sporządzono
jednorodne mieszaniny tlenków o odpowiednich skáadach,
które nastĊpnie granulowano z dodatkiem spoiwa: wody,
áugu posul¿towego i polocelu (sodowej soli karboksymetylocelulozy). Z otrzymanego granulatu formowano walce,
które wypalono w piecu gazowym w temperaturze 1650 ºC
przez 8 godzin. Otrzymane spieki rozdrobniono w kruszarce
i podzielono drogą przesiewania na kilka frakcji ziarnowych,
które posáuĪyáy do wytworzenia jednofazowych spieków spinelowych oraz materiaáów magnezjowo–spinelowych [6, 7].
SkutecznoĞü syntezy kruszyw spinelowych sprawdzono
wykonując analizy skáadu fazowego metodą XRD. Wszystkie
otrzymane kruszywa byáy jednofazowe. W badaniach skáadu
fazowego zastosowano rentgenowską dyfraktometriĊ proszkową, wykorzystując dyfraktometr rentgenowski PANalytical
XPERT PRO MPD wyposaĪony w lampĊ rentgenowską
z anodą Cu i detektor paskowy RTMS (X’Celerator). Parametry pracy lampy wynosiáy 40 kV i 30 mA.

2.2. ReaktywnoĞü z tlenkami siarki
Badania reaktywnoĞci spineli z tlenkami siarki przeprowadzono na specjalnie do tego celu zaprojektowanym
i zbudowanym w oddziale Materiaáów Ogniotrwaáych ICiMB
w Gliwicach stanowisku pomiarowym. Szczegóáy dotyczące budowy wykorzystanej w badaniach aparatury opisano
w pracach [5-7].
Badania reaktywnoĞci spinelu glinowego mody¿kowanego dodatkami NiO, CoO, MnO i Mn2O3 prowadzono
na próbkach proszkowych o zbliĪonym rozwiniĊciu powierzchni wáaĞciwej, oznaczonej metoda BET, w zakresie
temperatury od 600 °C do 800 °C. Wysuszone uprzednio
próbki proszkowe, znajdujące siĊ w platynowym naczyniu,
umieszczano w reaktorze, który ogrzewano do temperatury
badania z szybkoĞcią 500 °C/h. Po osiągniĊciu temperatury
badania próbkĊ waĪono, aby okreĞliü jej masĊ początkową,
przed reakcją. NastĊpnie rozpoczynano wprowadzanie do
reaktora podgrzanej w podgrzewaczu mieszaniny powietrza
i dwutlenku siarki (13% obj. SO2). Pierwszy pomiar masy
wykonywano po 15 min. od rozpoczĊcia reakcji, nastĊpne
w odstĊpach 30 min. aĪ do zakoĔczenia eksperymentu. Za
kaĪdym razem wykonywano 3 powtórzenia pomiaru masy,
uĞredniając wyniki. Zarejestrowane przyrosty masy w czasie 'm = f(t) standaryzowano wzglĊdem 1 m2 powierzchni
wáaĞciwej badanych proszków, 'm* = f(t), w celu uzyskania
moĪliwoĞci bezpoĞredniego porównywania wyników.

2.3. Pomiar wáaĞciwoĞci ¿zycznych i uĪytkowych
badanych materiaáów
Pomiar wáaĞciwoĞci sprĊĪystych, tj. moduáu sprĊĪystoĞci podáuĪnej E i poprzecznej G, wspóáczynnika Poissona
Q i wspóáczynnika tarcia wewnĊtrznego Q-1, oznaczano za
pomocą analizatora czĊstotliwoĞci rezonansowych i táumienia RFDA (IMCE-Belgia), wykorzystując drgania zginające
i skrĊcające. Oznaczenia wykonywano w oparciu o normĊ
ASTM E 1259 – 94.
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OdpornoĞü na wstrząsy cieple (OWT) oznaczono wedáug
procedury, w której próbki w postaci walców, I = 50 mm,
przetrzymywano w temperaturze 950 °C przez 20 min.,
a nastĊpnie cháodzono w wodzie o temperaturze pokojowej
przez 5 min. Liczono iloĞü cykli grzanie-cháodzenie, po których próbka ulegáa zniszczeniu (utraciáa, co najmniej 20%
objĊtoĞci).
RozwiniĊcie powierzchni (powierzchniĊ wáaĞciwą) zmierzono metodą BET za pomocą urządzenia Gemini 2360
Micromeritics z zastosowanie azotu jako gazu adsorbowanego. OgniotrwaáoĞü pod obciąĪeniem wyznaczono wg normy
PN-69/H-04178. GĊstoĞü pozorną i porowatoĞü otwartaą
wyznaczono wg normy PN-EN 993-1:1998. GazoprzepuszczalnoĞü wyznaczono zgodnie z procedurą opracowaną
na podstawie normy PN-EN 993-4:1999. WytrzymaáoĞü na
Ğciskanie wyznaczono wg normy PN-EN 993-5:2001.

Tabela 1. Powierzchnia wáaĞciwa wyznaczona wielopunktową
metodą BET.
Table 1. Speci¿c surface area determined by multipoint BET method.
Próbka

Powierzchnia wáaĞciwa [m2/g]

MA

0,89

MA Co15

0,92

MA Ni15

1,10

MA Mn2+15

0,84

3+

MA Mn 15

0,59
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Rys. 1. Porównanie zaleĪnoĞci ǻm* = f(t) uzyskanych w temperaturze 600 °C dla wskazanych spineli.
Fig. 1. Comparison of ǻm* = f(t) dependences obtained at 600 °C
for indicated spinels.
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3. Wyniki
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Rys. 2. Porównanie zaleĪnoĞci ǻm* (t) uzyskanych w temperaturze
700 °C dla wskazanych spineli.
Fig. 2. Comparison of ǻm* (t) dependences obtained at 700 °C for
indicated spinels.
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Wyniki oznaczeĔ powierzchni wáaĞciwej przedstawiono
w Tabeli 1. Zestawienie danych z kaĪdej temperatury badania, umoĪliwiające porównanie reaktywnoĞci badanych
spineli, pokazano na Rys. 1-3. Wynika z nich, Īe w kaĪdym przypadku najbardziej reaktywnym okazaá siĊ spinel
zawierający dodatek Mn3+. Najkorzystniejszy wpáyw na
reaktywnoĞü w kaĪdej temperaturze badania miaá dodatek
Ni. Porównanie reaktywnoĞci poszczególnych spineli w róĪnych temperaturach prowadzi do stwierdzenia wystĊpowania
pewnej prawidáowoĞci: reaktywnoĞü kaĪdego z nich wzrasta
z temperaturą, z tym Īe w spinelu z dodatkiem Ni2+ wzrost
reaktywnoĞci w temperaturze 800 °C wzglĊdem 700 °C jest
wyraĨnie wiĊkszy niĪ w temperaturze 700 °C wzglĊdem
600 °C, natomiast w spinelu z dodatkiem Mn3+ wzrost reaktywnoĞci w 800 °C wzglĊdem 700 °C jest nieznaczny.
Analizując otrzymane wyniki badania reaktywnoĞci chemicznej badanych spineli w reakcji z tlenkami siarki, spinel
z dodatkiem niklu uznano za najbardziej perspektywiczny.
Z tego wzglĊdu w dalszych badaniach okreĞlono szereg
wáasnoĞci tworzywa spinelowego z dodatkiem Ni i porównano
je z wáasnoĞciami czystego tworzywa spinelowego.
Zakáadając, Īe wprowadzenie dodatkowych kationów
2+ do struktury krystalicznej spinelu glinowego (MA) moĪe
spowodowaü zmianĊ stanu naprĊĪeĔ w sieci krystalicznej
wykonano oznaczenia wáasnoĞci sprĊĪystych otrzymanych
spieków:
– moduáu sprĊĪystoĞci podáuĪnej E (moduá Younga) i poprzecznej G (moduá Ğcinania),
– wspóáczynnika Poissona Ȟ,
– tarcia wewnĊtrznego QE-1 i QG-1 (táumienia),
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Rys. 3. Porównanie zaleĪnoĞci ǻm* (t) uzyskanych w temperaturze
800 °C dla wskazanych spineli.
Fig. 3. Comparison of ǻm* (t) dependences obtained at 800 °C for
indicated spinels.

oraz oznaczenia mające wpáyw na wymienione wáasnoĞci:
porowatoĞci otwartej Po i gĊstoĞci pozornej ȡo. Wyniki przedstawiono w Tabeli 2.
W celu dokonania oceny wpáywu dodatku Ni2+ na wáasnoĞci wysokotemperaturowe spinelu glinowego wykonano
oznaczenia ogniotrwaáoĞci pod obciąĪeniem otrzymanych
spieków z dodatkiem Ni i bez niego. Wyniki przedstawiono
w Tabeli 3.
Dodatek Ni, zarówno wynoszący 5% at. jak i 15% at.,
wpáynąá na pogorszenie siĊ wáasnoĞci sprĊĪystych. Jest to
widoczne zarówno w wartoĞciach wspóáczynników sprĊ-
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Tabela 2. WáasnoĞci sprĊĪyste spieków spinelowych wytworzonych z czystego kruszywa spinelu MA i kruszyw mody¿kowanych dodatkiem
NiO.
Table 2. Elastic properties of sintered spinel materials manufactured using the pure MA spinel aggregate and aggregates modi¿ed with NiO.

Rodzaj spinelu

E
[GPa]

G
[GPa]

Ȟ

QE-1

QG-1

MA

64,2 ± 0,4

27,0 ± 0,1

0,190 ± 0,012

0,0006

ȡo
[g/cm3]

Po
[%]

0,0005

2,49 ± 0,04

30,3 ± 0,2

MA Ni 5

49,9 ± 0,3

21,8 ± 0,1

0,184 ± 0,012

0,0011

0,0006

2,31 ± 0,04

36,0 ± 0,2

MA Ni 15

40,8 ± 0,3

17,5 ± 0,1

0,168 ± 0,011

0,0019

0,0005

2,31 ± 0,04

37,5 ± 0,2

Tabela 3. OgniotrwaáoĞü pod obciąĪeniem spieków wytworzonych z czystego kruszywa spinelowego MA i kruszyw spinelu mody¿kowanego
dodatkiem NiO.
Table 3. Refractoriness under load of sintered spinel materials manufactured using the pure MA spinel aggregate and aggregates modi¿ed with NiO.
Rodzaj spinelu

OgniotrwaáoĞü pod obciąĪeniem T0,6 [°C]

OgniotrwaáoĞü pod obciąĪeniem T4 [°C]

MA

1630

>1700

MA Ni 5

1640

>1700

MA Ni 15

1460

1650

Tabela 4. WáasnoĞci materiaáów magnezjowo-spinelowych (M-MA)
otrzymanych z udziaáem czystego spinelu MA i spineli zawierających
podstawienia Ni2+.
Table 4. Properties of magnesia-spinel (M-MA) materials manufactured from the pure MA spinel and spinels modi¿ed with Ni2+
substitutions.
WáasnoĞü

M-MA

GĊstoĞü pozorna [g/cm3]

2,71

M-MA Ni5 M-MA Ni15
2,69

2,70

PorowatoĞü otwarta [%]

20,8

21,1

21,5

GazoprzepuszczalnoĞü
[nPerm]

2,6

2,5

2,7

WytrzymaáoĞü na Ğciskanie
[MPa]

47,6

37,7

46,4

Moduá Younga E [GPa]

52,6

52,2

50,9

Moduá Ğcinania G [GPa]

24,4

24,1

23,8

Táumienie QE-1

0,0041

0,0024

0,0030

Táumienie QG-1

0,0017

0,0018

0,0022

Wspóáczynnik Poissona

0,080

0,084

0,070

T4

>1700
>1700

>1700
>1700

>1700
>1700

OWT [l. cykli]

16

12

12

SkurczliwoĞü wypalania [%]
I
h

-1,2
-1,4

-1,3
-1,4

-1,2
-1,3

OgniotrwaáoĞü pod
obciąĪeniem [°C]
T0,6

ĪystoĞci E i G, jak i wspóáczynnika Poissona (szczególnie
dla dodatku 15% at.). Zaobserwowano równieĪ wzrost
táumienia w porównaniu do czystego spinelu, szczególnie
w przypadku drgaĔ zginających, związanych z moduáem
E, czyli naprĊĪeniami rozciągającymi i Ğciskającymi QE-1.
ObniĪenie siĊ wartoĞci moduáów E i G spowodowane byáo
mniejszą zwartoĞcią materiaáu, widoczną poprzez wysoką,
w porównaniu do MA, porowatoĞcią otwartą.
Z przytoczonych w Tabeli 3 danych wynika, Īe mniejszy
dodatek Ni (5% at.) nie wpáynąá na ogniotrwaáoĞü pod obcią-
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Īeniem. WiĊkszy dodatek Ni (15% at.) spowodowaá obniĪenie
ogniotrwaáoĞci pod obciąĪeniem.
Przykáadowe wyniki badaĔ materiaáów magnezjowo-spinelowych (M-MA), do skáadu których wprowadzono zamiast
czystego spinelu MA spinele zawierające 5% at. i 15% at.
Ni2+ przedstawiono w Tabeli 4. Sumaryczny udziaá spinelu
w tych tworzywach wynosiá 17% mas. Pozostaáe 83% mas.
stanowiá klinkier magnezjowy. Dla porównania zamieszczono
równieĪ wyniki badaĔ materiaáu odniesienia magnezjowo-spinelowego zawierającego 17% mas. spinelu MgAl2O4.
Przedstawione w Tabeli 4 wyniki pokazują, Īe moĪliwym
jest otrzymanie ogniotrwaáego materiaáu zawierającego
podstawienia Ni2+ w spinelu glinowym, o zbliĪonych wáasnoĞciach do materiaáu bez tego dodatku. Z uzyskanych
wyników oznaczeĔ gĊstoĞci pozornej, porowatoĞci otwartej
i gazoprzepuszczalnoĞci moĪna wnioskowaü, Īe wszystkie
trzy materiaáy powinny cechowaü siĊ zbliĪona mikrostrukturą,
co czyni je porównywalnymi. WáasnoĞci mechaniczne oraz
ogniotrwaáoĞü pod obciąĪeniem ksztaátują siĊ na tym samym
poziomie. NajwiĊkszą róĪnicĊ odnotowano w odpornoĞci na
wstrząsy cieplne (OWT), która ulegáa zmniejszeniu z 16 cykli
na 12 cykli, a ten wynik naleĪy uznaü za zadowalający dla
tego typu tworzywa ogniotrwaáego.
Warte odnotowania jest równieĪ spostrzeĪenie, Īe
otrzymane materiaáy magnezjowo–spinelowe charakteryzowaáy siĊ wyraĨnie niĪszymi wartoĞciami wspóáczynników
Poissona, mieszczącymi siĊ w przedziale 0,070–0,084,
w porównaniu do spieków spinelowych nie zawierających
peryklazu (Tabela 2), pokazujących wspóáczynniki Poissona
mieszczące siĊ w przedziale 0,168–0,190.
Wyniki te są spójne z wynikami uzyskiwanymi we wczeĞniejszej pracy, w której badano przemysáowo wytworzone
materiaáy magnezjowe i magnezjowo–spinelowe [8].

4. Podsumowanie
Podsumowując przeprowadzone badania moĪna stwierdziü, Īe ze wzglĊdu na korzystny wpáyw na reaktywnoĞü
spinelu z tlenkami siarki, dodatek NiO jest najbardziej perspektywicznym spoĞród badanych w prezentowanej pracy.

TLENEK NIKLU W TECHNOLOGII ZASADOWYCH MATERIAàÓW OGNIOTRWAàYCH - PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA

Dodatek NiO, wbudowanego w strukturĊ spinelu glinowego,
powinien byü przedmiotem dalszych badaĔ nad jego wykorzystaniem w technologii materiaáów ogniotrwaáych, w tym
równieĪ magnezjowo-chromitowych i magnezjowych. W czystym, jednofazowym spieku spinelu z podstawieniami Ni2+,
obniĪenie wartoĞci moduáów E i G w porównaniu do spieku
z czystego spinelu glinowego byáo spowodowane mniejszą
zwartoĞcią tego materiaáu (wiĊksza porowatoĞü otwarta
i niĪsza gĊstoĞü pozorna), a spadek ogniotrwaáoĞci pod obciąĪeniem nie byá drastyczny. W realnych materiaáach ogniotrwaáych spinel glinowy jest jednym z przynajmniej dwóch
gáównych skáadników tworzywa, a na wáasnoĞci mechaniczne
i termomechaniczne materiaáu mają wpáyw równieĪ inne
czynniki, które w procesie wytwórczym moĪna Ğwiadomie
ksztaátowaü np. mikrostrukturĊ. Przeprowadzone badania
pokazaáy równieĪ, Īe moĪliwe jest wytworzenie materiaáu
ogniotrwaáego magnezjowo-spinelowego zawierającego
jony Ni2+ w strukturze spinelu i posiadającego porównywalne
wáasnoĞci do materiaáu nie zawierającego NiO. Otrzymane
materiaáy magnezjowo-spinelowe z NiO wbudowanym do
struktury sipnelu nie wykazywaáy obniĪenia ogniotrwaáoĞci
pod obciąĪeniem tworzyw. Dodatek NiO w niewielkim stopniu
wpáynąá na zmniejszenie odpornoĞci na wstrząsy cieplne materiaáu magnezjowo-spinelowego, utrzymując siĊ na wysokim
poziome jak dla tego typu tworzyw ogniotrwaáych (12 cykli).
Dobór materiaáu ogniotrwaáego pod kątem okreĞlonego
zastosowania przemysáowego zawsze opiera siĊ na zasadzie
kompromisu np. pomiĊdzy lepszymi wáasnoĞciami wytrzymaáoĞciowymi, a gorszą odpornoĞcią na wstrząsy cieplne, lub
nieco gorszymi wáasnoĞciami mechanicznymi, a korzystniejszą odpornoĞcią korozyjną w okreĞlonych warunkach pracy.
Uzyskane w pracy wyniki badaĔ umoĪliwiają dokonywanie
takich czĊĞciowych ocen.
Jednym z potencjalnych obszarów wykorzystania uzyskanych wyników w technologii materiaáów ogniotrwaáych
moĪe byü zaprojektowanie zasadowego materiaáu ogniotrwaáego zawierającego w fazie spinelowej podstawienia Ni2+
do zastosowaĔ w wyáoĪeniach ogniotrwaáych konwertorów
miedziowych, do zabudowy w stre¿e naraĪonej na korozjĊ
gazową pod wpáywem tlenków siarki, w tzw. stre¿e siarczanowej. Wyroby tego typu mogáyby równieĪ znaleĨü zastosowanie w piecach obrotowych przemysáu cementowego,
w których spala siĊ paliwa alternatywne zawierające siarkĊ
np. zuĪyte opony. Innym moĪliwym wykorzystaniem tego typu
wyrobów mogáoby byü zastąpienie wyrobów magnezjowych
w regeneratorach pieców szklarskich naraĪonych na negatywne oddziaáywanie zarówno tlenków siarki, jak i wstrząsów
cieplnych. Wyroby magnezjowo-spinelowe i spinelowe wykazują wiĊkszą odpornoĞü na obydwa wymienione, negatywnie
oddziaáujące czynniki niszczące niĪ powszechnie stosowane
materiaáy magnezjowe.
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