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Streszczenie
W pracy przedstawiono wpáyw temperatury na ksztaátowanie mikrostruktury wyrobów magnezjowo-chromitowych (MCr). Badania przeprowadzono na wyrobach MCr przygotowanych w warunkach przemysáowych, wypalonych wedáug trzech krzywych wypalania. EwolucjĊ
mikrostruktury w zaleĪnoĞci od obróbki cieplnej omówiono w oparciu o badania gazoprzepuszczalnoĞci, rozkáadu wielkoĞci porów, gĊstoĞci
pozornej i porowatoĞci otwartej oraz analizĊ mikroskopową SEM/EDS. Wyniki przeprowadzonych badaĔ pokazaáy, Īe podniesienie temperatury wypaáu do 1690 °C, zwiĊksza porowatoĞü otwartą wyrobów i gazoprzepuszczalnoĞü przez spiekanie siĊ drobnej frakcji ziarnowej
wokóá grubej. Wypalanie wyrobów w temperaturze 1500 °C, nie pozwala na zakoĔczenie siĊ procesów spiekania.
Sáowa kluczowe: materiaáy magnezjowo-chromitowe, mikrostruktura ¿nalna, spiekanie

EFFECTS OF FIRING CONDITIONS ON EVOLUTION OF MICROSTRUCTURE
OF MAGNESIA-CHROMITE MATERIALS
In this work, the evolution of microstructure was studies in material of magnesia-chromite bricks prepared under industrial conditions.
The magnesia-chromite material was sintered in three different temperatures. The phase composition and microstructure were examined
applying scanning electron microscopy (SEM) combined with EDS analysis. The bulk density, apparent porosity, pore size distribution and
gas permeability were measured, allowing to draw the conclusion that heat treatment inÀuences greatly the development of microstructure
of magnesia-chrome refractory materials. Firing at 1690 °C increased the open porosity and gas permeability which has been attributed to
the sintering of ¿ne particles around coarse ones. A temperature of 1500°C used for ¿ring does not permit to complete the sintering process.
Keywords: Magnesia-chrome bricks, Microstructure - ¿nal, Sintering

1. Wprowadzenie
Tworzywa magnezjowo-chromitowe są powszechnie
stosowane w przemyĞle metali kolorowych i w przemyĞle
stalowniczym, jako wyáoĪenia pieców anodowych, konwertorów miedziowych, urządzeniach RH oraz kadziach VOD,
VAD i LF.
Wyroby magnezjowo-chromitowe zawierają gáównie MgO
i ok. (20-30)% Cr2O3 oraz tlenki SiO2, Al2O3, CaO i Fe2O3,
bĊdące zanieczyszczeniami wystĊpującymi w surowcach
wykorzystywanych do produkcji [1, 2]. Zastosowanie rudy
chromitowej zwiĊksza odpornoĞü tworzyw magnezjowych
na wstrząsy cieplne.
WáaĞciwoĞci tworzyw magnezjowo-chromitowych, a wiĊc
moĪliwoĞü zastosowania ich w danym Ğrodowisku wysokotemperaturowym, zaleĪą nie tylko od skáadu chemicznego,
ale równieĪ od mikrostruktury otrzymanego tworzywa.
Na mikrostrukturĊ ¿nalnego wyrobu moĪna wpáywaü
przez dodatki tlenków w róĪnych frakcjach ziarnowych. Wprowadzenie 4% tlenku chromu we frakcji pylastej poprawia stan

spieczenia tworzywa i zwiĊksza udziaá zrostów miĊdzykrystalicznych pomiĊdzy ziarnami [3]. BezpoĞrednie poáączenia
skáadników ukáadu wynikają z moĪliwoĞci rozpuszczania siĊ
tlenku chromu w peryklazie w wysokich temperaturach i ponownej krystalizacji pikrochromitu (MgCr2O4) na powierzchni
ziaren oraz w ziarnach peryklazu [3].
Powstawanie roztworów staáych miĊdzy MgO i Cr2O3
umoĪliwia tworzenie siĊ bezpoĞrednich zrostów miĊdzy
skáadnikami ukáadu [3, 4], pozwala to na wytworzenie tzw.
mikrostruktury zrostowej. Wymagane jest jednak zastosowanie wysokich temperatur wypalania.
Dodatek 3% masowych ZrO2 i TiO2 wpáywa na poprawĊ
zagĊszczenia przez zmniejszenie kąta dwuĞciennego miĊdzy
ziarnami peryklaz-peryklaz i peryklaz-spinel. ObniĪenie kąta
dwuĞciennego skutkuje spadkiem energii powierzchniowej
i áatwiejszym spiekaniem z wytworzeniem zrostów miĊdzykrystalicznych w niĪszych temperaturach [5].
ObecnoĞü zanieczyszczeĔ krzemianowych w surowcach
do produkcji tworzyw magnezjowo-chromitowych powoduje,
Īe ziarna poáączone są gáównie przez fazĊ krzemianową,
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wypeániającą przestrzenie miĊdzyziarnowe [6]. Skáad fazowy
utworzonej wiĊĨby ceramicznej zaleĪy przede wszystkim od
stosunku molowego CaO/SiO2.
Powszechnie wiadomo, Īe podniesienie temperatury
wypalania, poprawia spieczenie materiaáu, dziĊki pojawieniu
siĊ fazy ciekáej oraz przyspieszeniu procesów dyfuzyjnych.
Celem niniejszej pracy byáo pokazanie zaleĪnoĞci miĊdzy
temperaturą wypalania tworzyw magnezjowo-chromitowych
a mikrostrukturą.

i porowatoĞü otwartą oznaczono metodą Archimedesa na
walcach o Ğrednicy wynoszącej 50 mm i wysokoĞci - 50 mm.
Badanie rozkáadu wielkoĞci porów wykonano na aparacie
Poremaster 60 ¿rmy Quantachrome.
ObserwacjĊ mikrostruktury przeprowadzono na skaningowym mikroskopie elektronowym Nova NanoSEM 200 (FEI)
z mikroanalizatorem rentgenowskim EDS (EDAX).

2. Metodyka badawcza

Histogramy pokazane na Rys. 2, przedstawiają wyniki
pomiaru odpowiednio porowatoĞci otwartej i gĊstoĞci pozornej. GĊstoĞü pozorna wyrobów A i C jest porównywalna (3,25
± 0,01 g/cm3). Wyrób B, wypalany w 1590 °C ma wiĊkszą
gĊstoĞü pozorną wynoszącą 3,29 ± 0,01 g/cm3.
Badania gazoprzepuszczalnoĞci (Rys. 3) i rozkáadu wielkoĞci porów (Rys. 4) pozwalają na przeĞledzenie ewolucji
porów podczas obróbki cieplnej. Powszechnie wiadomo, Īe
o gazoprzepuszczalnoĞci decydują duĪe pory kanalikowe;
im wiĊkszy jest udziaá tych porów tym wiĊksza jest gazoprzepuszczalnoĞü materiaáu. Najmniejszą gazoprzepuszczalnoĞcią charakteryzują siĊ próbki pobrane z wyrobu B,
wypalane w 1590 °C, w której Ğrednia wielkoĞü porów jest
najmniejsza. Wyrób ten miaá równieĪ najmniejszą porowatoĞü
otwartą i najwiĊkszą gĊstoĞü spoĞród wszystkich badanych
wyrobów. Obróbka cieplna wyrobu B pozwoliáa na dobre
zagĊszczenie podczas wypalania.

Badania wykonano na tworzywie magnezjowo-chromitowym przygotowanym z masy przemysáowej o uziarnieniu
0-5 mm, w oparciu o topione kruszywo magnezjowo-chromitowe i koncentrat rudy chromowej. Skáad chemiczny
materiaáu okreĞlono metodą Àuorescencji rentgenowskiej
(XRF) i przedstawiono w Tabeli 1.
Tabela 1: Skáad chemiczny tworzywa magnezjowo-chromitowego.
Table 1: Chemical composition of magnesia-chrome material.
Tlenek

ZawartoĞü [% mas.]

MgO

57

Cr2O3

22

Fe2O3

11

Al2O3

6

SiO2

3

CaO

1

Prostki o wymiarach 230 mm × 114 mm × 63 mm wypalono w warunkach przemysáowych wedáug trzech róĪnych
krzywych wypaáu oznaczonych, jako A, B i C. Krzywe wypaáu
pokazano na Rys. 1. Wyroby A zostaáy wypalone w temperaturze 1500 °C z piĊciogodzinnym przetrzymaniem, wyroby
B - wypalano w temperaturze 1590 °C, przetrzymując je w tej
temperaturze przez 3 godziny. W najwyĪszej temperaturze
wypalono wyroby C - 1690°C, które byáy przetrzymywane
w tej temperaturze przez 2 godziny.
GazoprzepuszczalnoĞü tworzyw wyznaczono wedáug
normy 993-4: 2005, wykonując pomiar na 3 walcach dla kaĪdej krzywej wypaáu, wyciĊtych po przekątnej prostki. GĊstoĞü

3. Wyniki i dyskusja

a)

b)

Rys. 1. Krzywe wypalania wyrobów A, B i C.
Fig. 1. Firing schedules of A, B and C materials.
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Rys. 2. PorowatoĞü otwarta (a) i gĊstoĞü pozorna (b) wyrobów A,
B i C.
Fig. 2. Open porosity (a) and bulk density (b) of A, B and C products.

WPàYW WARUNKÓW WYPALANIA NA KSZTAàTOWANIE MIKROSTRUKTURY TWORZYW MAGNEZJOWO-CHROMITOWYCH

Rys. 3. GazoprzepuszczalnoĞü wyrobów A, B i C.
Fig. 3. Gas permeability of A, B and C products.

drobna frakcja obecna w masie spiekáa siĊ wokóá ziaren
frakcji grubej, przez co zwiĊkszyáa siĊ porowatoĞü materiaáu.
Mikrostruktura wyrobu A zawiera duĪą liczbĊ porów
otwartych (przelotowych), co ilustruje obraz SEM pokazany
na Rys. 5. Ziarna rudy chromitowej (jasno szare obszary)
i kruszywa topionego (ciemnoszare pola) poáączone są
gáównie przez fazĊ krzemianową. Dominującym jej skáadnikiem jest monticellit i forsteryt, co potwierdziáa analiza EDS.
Zrosty miĊdzykrystaliczne obecne są gáównie w ziarnach
topionego kruszywa magnezjowo-chromitowego, miĊdzy
krysztaáami peryklazu a roztworem staáym spineli. WzdáuĪ
granic krysztaáu spinelu widoczna jest jaĞniejsza warstwa.
W wyrobie B (Rys. 6) moĪna zaobserwowaü mikrospĊkania, równolegáe do granicy ziarna rudy chromitowej
(jasnoszary obszar). Ziarna przewaĪnie oddzielone są fazą
krzemianową. Interesującym zjawiskiem jest jaĞniejsza

Rys. 4. Krzywe róĪniczkowe rozkáadów wielkoĞci porów wyrobów A, B i C.
Fig. 4. Pore size distributions of A, B and C products.

Rys. 5. Mikrostruktura wyrobu A z analizą EDS dla punktów 1 i 4; 1 - monticellit; 2 - roztwór staáy spineli, 3 -peryklaz, 4 - forsteryt.
Fig. 5. Microstructure of material A with EDS analysis for points 1 and 4; 1 - monticellite, 2 - solid solutions of spinel, 3 -periclase, 4 - forsterite.

WiĊkszą gazoprzepuszczalnoĞcią charakteryzują siĊ
próbki z wyrobów A i C, które mają wiĊkszy udziaá porów
powyĪej 10 m. Jest to związane z procesami zachodzącymi
podczas obróbki cieplnej tworzywa magnezjowo-chromitowego. Podczas wypalania w temperaturze 1500 °C procesy
spiekania, decydujące o zagĊszczeniu materiaáu nie byáy na
tyle intensywne, aby doprowadziü zagĊszczenie do moĪliwego maksimum. Podczas wypalania w temperaturze 1690 °C,

warstwa wzdáuĪ ziarna rudy chromitowej; efekt ten jest duĪo
bardziej wyraĨny w wyrobie B niĪ w wyrobie A. Analiza EDS
(punkt 2 na Rys. 6) wykazaáa, Īe obszar ten jest znacznie
bogatszy w tlenek Īelaza(III) niĪ wnĊtrze ziarna (punkt 1).
Sugeruje to, Īe podczas obróbki cieplnej w 1590 °C, jony
Īelaza migrowaáy w kierunku granicy miĊdzyziarnowej.
Siáą napĊdową dyfuzji jonów byá gradient stĊĪenia jonów
w ziarnach rudy i peryklazu. Zjawisko to zaobserwowali
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Rys. 6. Mikrostruktura wyrobu B z analizą EDS dla punktów 1 i 2: 1 - roztwór staáy spineli, 2 - warstwa bogatsza w Fe2O3, 3 - peryklaz.
Fig. 6. Microstructure of material B with EDS analysis for point 1 and 2; 1 - solid solution of spinels, 2 - Fe2O3-rich layer, 3 - periclase).

Wypalanie w temperaturze 1690 °C pozwala na intensy¿kacjĊ procesów spiekania. Skurcz drobnej fakcji ziarnowej
podczas wypalania powoduje wzrost gazoprzepuszczalnoĞci
i porowatoĞci otwartej materiaáu magnezjowo-chromitowego,
przy równoczesnym obniĪeniu gĊstoĞci pozornej. ObecnoĞü
fazy ciekáej powoduje rozpuszczanie siĊ krysztaáów spineli
i ponowną krystalizacjĊ podczas cháodzenia.
Podczas obróbki cieplnej w 1590 °C dochodzi do dyfuzji
jonów Fe3+, która w efekcie mogáaby skutkowaü powstaniem
zrostów miĊdzykrystalicznych. Jednak jej skala w tej temperaturze jest jeszcze zbyt maáa, aby zjawisko powstawanie
zrostów byáo wyraĨne.

PodziĊkowania
Rys. 7. Mikrostruktura wyrobu C; 1 - roztwór staáy spineli, 2 - monticellit, 3 - peryklaz.
Fig. 7. Microstructure of material C; 1 - solid solution of spinels,
2 - monticellite, 3 - periclase.

wczeĞniej Azahari i in. [4], stwierdzając, Īe dyfuzja jonów
Īelaza z ziaren chromitu do peryklazu podczas spiekania
powoduje powstawanie roztworów staáych, a wiĊc takĪe,
zrostów miĊdzykrystalicznych miĊdzy skáadnikami ukáadu.
W wyrobie C (Rys. 7) faza krzemianowa skupiona jest
gáównie w przestrzeniach miĊdzyziarnowych. Faza krzemianowa, monticellit (punkt 2, Rys. 7), otacza krysztaáy rudy
chromitowej i tworzywa topionego (punkt 3). KrawĊdzie
ziaren kruszywa topionego, na granicy fazowej z monticellitem, są zaokrąglone; Ğwiadczy to, Īe w trakcie wypalania
kruszywo rozpuszczaáo siĊ w fazie ciekáej, a podczas cháodzenia ponownie krystalizowaáa faza spinelowa, tworząc
ostrokrawĊdziste i dobrze wyksztaácone krysztaáy (punkt 1).

4. Wnioski
Obróbka termiczna tworzyw magnezjowo-chromitowych
ma istotny wpáyw na ksztaátowanie siĊ mikrostruktury materiaáu. Wypalanie w temperaturze 1500 °C nie prowadzi do
wysokiego stopnia zagĊszczenia materiaáu. Krzemianowa
faza ciekáa áącząca ziarna ma w tej temperaturze zbyt maáą
lepkoĞü, aby efektywnie wspomagaü zagĊszczanie.
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