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Streszczenie
Scharakteryzowano proces metalurgiczny ze szczególnym uwzględnieniem czynników wpływających na trwałość wyłożenia ogniotrwałego. Na drodze obliczeniowej wykazano wpływ rodzaju wsadu na korozję chemiczną wyłożenia. Obliczono udział powstających faz
ciekłych i stopień ekstrakcji wybranych składników materiałów ogniotrwałych do żużla. Wyniki obliczeń skonfrontowano z efektami prób
przemysłowych. Na tej podstawie sformułowano wnioski odnośnie wyboru odmian materiałów ogniotrwałych w powiązaniu z charakterem
wsadu, to znaczy z udziałami składników siarczkowych i tlenkowych.
Słowa kluczowe: metalurgia ołowiu, materiały ogniotrwałe, ekstrakcja składników tlenkowych, korozja

THE REFRACTORY LINING OF A ROTARY–ROCKING FURNACE IN LEAD METALLURGY
A metallurgical process with particular reference to factors influencing the service life of the refractory lining was characterized. The
influence of a charge composition on chemical corrosion of the lining was studied applying thermodynamic calculations. The amount of
liquid phases and the extraction degree of selected components of refractory material to slag were calculated. The results of calculations
were confronted with industrial tests of the refractories. On that basis, the conclusions referring to the selection of refractory materials
were formulated, taking into consideration the chemical character of the charge with reference to the concentration of sulphide and oxide
components.
Keywords: Lead metallurgy, Refractories, Extraction of oxide components, Corrosion

1. Wprowadzenie
Wnioskując z dostępnych danych literaturowych, piec
obrotowo-wahadłowy (POW), zwany potocznie od nazwiska konstruktora piecem Dörschla, nie należy do urządzeń
najszerzej w świecie stosowanych w metalurgii ołowiu.
W przeglądowym artykule Kleickera [1], dotyczącym pieców do wytopu ołowiu, wymienia się 10 innych rodzajów
procesów i urządzeń. Potwierdzeniem tego stanu rzeczy
jest artykuł Norwisza i in. [2], specjalistów z AGH i Biura
Projektów Bipromet, w którym wyraźnie stwierdza się, że
w warunkach polskiej metalurgii znacząca pozycja technologii przerobu materiałów ołowionośnych w piecach obrotowo-wahadłowych wynika ze specyficznych właściwości
odpadów ołowionośnych, chociaż w świecie to rozwiązanie
nie jest uznawane za nowoczesne.
POW jest urządzeniem konstrukcyjnie prostym; jest to
walczak, w którego dennicy znajduje się palnik, a w drugiej
dennicy (wylotowej) jest otwór, przez który spaliny oraz pyły
przedostają się do komory dopalania. W pobocznicy walca
ulokowany jest otwór załadowczy, często wykorzystywany
do spustu surowego ołowiu. W szeregu zakładów tego typu
piece, oprócz oczywistego przeznaczenia produkcyjnego,
stanowią istotny element szeroko rozumianej ochrony śro-
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dowiska, bowiem przetwarzanie odpadów ołowionośnych
zmniejsza ilość odpadów deponowanych na hałdach. POW
jest urządzeniem technologicznie elastycznym i to jest jego
główna zaleta. Przerabiane materiały to głównie płyty konwertorowe i ich spieki z metalurgii miedzi, szlamy z pieca
szybowego do wytwarzania kamienia miedziowego, szlamy
i pyły własne, żużle i inne odpady zawierające znaczące
ilości związków ołowiu. Dodatki technologiczne to żelazo,
soda i czasami krzemionka. Typowy cykl (wytop) w POW
składa się z trzech etapów: odparowania wilgoci ze wsadu
(ok. 600 °C), wypalenie węgla i węglowodorów (ok. 900 °C),
upłynnienia wsadu i wytworzenie żużla (ok. 1050 °C do ok.
1250 °C). Czas trwania jednego cyklu to 5 – 6 godz. zależnie od wielkości pieca i rodzaju wsadu, tryb pracy obrotowy
w dwu pierwszych etapach, w trzecim – wahadłowy, atmosfera zmienna lub nawet redukcyjna, zależnie od rodzaju
wsadu, wilgotność wsadu wynosi ok. 15%.
Z punktu widzenia metalurgii za najbardziej istotne uważa
się następujące reakcje [2]:
PbS + 2PbO = 3Pb + SO2
zachodzi powyżej 700 °C
PbS + 3PbSO4 = 4 PbO + 4SO2 zachodzi powyżej 550 °C
PbS + PbSO4 = 2 PbO + 2SO2
7PbS + 2Fe2O3 = 7Pb 4FeS + 3 SO2 zachodzi od 800 °C
PbO + CO = Pb + CO2
zachodzi już od ok. 200 °C.
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Konsekwencją stanu rzeczy opisanego na wstępie jest
brak publikacji dotyczących problemu badań nad mechanizmem zużywania się materiałów ogniotrwałych w piecach
obrotowo-wahadłowych.
W wyłożeniach urządzeń cieplnych w metalurgii ołowiu
dominują dwa typy materiałów: magnezjowo-chromitowe
i korundowo-chromowe [3 – 5]. Środowisko procesu jest
ogromnie złożone: co najmniej kilkadziesiąt różnych połączeń ołowiu, miedzi, cynku, cyny, arsenu i metali alkalicznych, obecność węglowodorów i wodoru w fazie gazowej
oraz substraty zachodzących reakcji tworzą układ w praktyce niemożliwy do opisania bez daleko idących uproszczeń.
Za najważniejsze przyczyny korozji chemicznej materiałów
zasadowych uważa się następujące: przemiany spineli połączone z rozkładem roztworu stałego, tworzenie plumboferrytu Pb2(Fe, Cr, Al)2O5, spineli typu ZnO·R2O3, oddziaływanie
stopów alkalicznych na Cr2O3 i Al2O3.
Za składnik najbardziej podatny na korozję uważa się
spinel MgFe2O4. W reakcji magnezjoferrytu z parami cynku,
prowadzącej do powstawania magnezjowistytu i ZnO, na
każde 200 g spinelu powstaje aż 5,1 cm3 porów, co wynika
z porównania objętości molowych substratów i produktów.
W publikacji [1] za najważniejsze cechy materiałów na wyłożenie krótkiego pieca bębnowego, zbliżonego konstrukcyjnie
do POW, uważa się odporność na ścieranie i na wstrząsy cieplne. Jest to pogląd bardzo dyskusyjny, chociaż bez
wątpienia obydwie wyżej wymienione cechy materiałów
stanowią elementy mechanizmu zużywania się wyrobów.
Doświadczenia własne [6-8] wskazują jednak, że czynnikiem
najważniejszym jest korozja chemiczna.
Złożoność układu, zmienność proporcji składników wsadu
oraz zmiany atmosfery w praktyce wykluczają eksperymentalną ocenę trwałości materiałów ogniotrwałych. Wybrano
więc drogę obliczeniową, korzystając z programu obliczeń
termodynamicznych Fact-Sage.
Wytypowano dwa składy wsadu różniące się proporcjami
składników siarczkowych i tlenkowych oraz dwa tworzywa
ogniotrwałe: magnezjowo-chromitowe (MC) i korundowo-chromowe (AC).
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie: jaki rodzaj materiałów ogniotrwałych powinien być stosowany dla
danego charakteru wsadu?

2. Założenia do obliczeń
Skład chemicznych analizowanych tworzyw magnezjowo-chromitowego (MC) i korundowo-chromowego (AC)
przedstawiono w Tabeli 1. W obliczeniach dla temperatur
niższych niż 900 °C stosowano skład gazu z temperatury
650 °C, w temperaturach 900 °C i 1000 °C – skład gazu
z 900 °C, natomiast począwszy od 1100 °C do obliczeń
wprowadzano dane z tej temperatury (Tabela 2).
Bardziej złożona sytuacja jest w przypadku wsadu, porównywano bowiem dwa procesy: w pierwszym (oznaczenie
I) skład wsadu w trakcie trwania wytopu nie ulega zmianie,
w drugim w ok. 800 °C następuje częściowy spust ołowiu,
dlatego skład początkowy różni się od końcowego, który
oznaczono liczbą II. Charakter wsadów nie jest jednakowy:
w pierwszym (M1) oprócz siarczków ołowiu, cynku i miedzi
(w sumie 36% mas.) występują głównie składniki tlenkowe,
w drugim oprócz ok. 43% mas. siarczków i niewielkiego

Tabela 1. Skład chemiczny tworzyw ogniotrwałych wg [7].
Table 1. Chemical composition of refractories [7].
Udział składników [% mas.]

Składnik

MC

AC

MgO

58

4,1

Cr2O3

22

24,8

Fe2O3

11

8,1

Al2O3

7

59,2
0,7

SiO2

1

CaO

1

0,5

ZrO2

_

2,6

Tabela 2. Skład fazy gazowej wg [6].
Table 2. Composition of gaseous phase [6].
Składnik, udział [% obj.]

Temperatura
[°C]

H2O

CO2

CO

H2

N2

SO2

CH4

650

26

4

11

17

39

1

2

900

20

10

21

13

31,5

1,5

3

1100

27

7

12

11

40

2

1

Tabela 3. Modelowe składy wsadów.
Table 3. Model compositions of charge.

Składnik

Udział składnika w procesach I i II
[% mas.]
M1

M2

PbS

28

30

ZnS

6

13,3

PbSO4

9

0,0

C

6

7,8

Fe

17

15,5

As2O3

4

2,7

PbCl2

-

7,8

KF

-

1,7

Na2CO3

2

2,2

KCl

-

8,9

NaCl

-

6,7

SiO2

2

3,4

PbO

8

-

Pb2SiO4

14

-

K2SO4

2

-

Cu2S

2

-

udziału składników tlenkowych występuje aż ok. 25% halogenków sodu, potasu i ołowiu.
Różnice w składzie mieszanin M1 i M2 wynikają z realnych, chociaż świadomie przerysowanych cech wsadu
w procesach I i II w celu bardziej wyraźnego przedstawienia
wpływu ich charakteru chemicznego na korozję materiałów
ogniotrwałych.
Skład chemiczny wsadów przedstawiono w Tabeli 3.

3. Sposób wykonywania obliczeń
W badaniach posłużono się programem do obliczeń termodynamicznych o nazwie Fact-Sage, korzystając z następujących baz danych: FtmiscPbLQ, FtmiscFeLQ, Ftoxid-SLAG,
Ftoxid-Spin A.
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W praktyce sposób postępowania jest następujący: wybiera się proporcje masowe wsadu, wyrobów i fazy gazowej,
następnie wprowadza się składy chemiczne trzech wymienionych składowych. Przyjęto ciśnienie w układzie reakcyjnym równe 0,1 MPa.
Fact-Sage jest programem do obliczeń termodynamicznych, wyznacza więc ilość i skład współwystępujących faz
stałych i ciekłych oraz ilość i skład fazy gazowej w zadanej
temperaturze w warunkach równowagi. Założenie o równowagowym charakterze zjawisk, składających się na korozję materiałów ogniotrwałych w procesie metalurgicznym
prowadzonym w piecu obrotowo-wahadłowym, jest z całą
pewnością idealistyczne. Złożoność procesu sprawia jednak, że każda próba jego eksperymentalnego odtworzenia
w warunkach laboratoryjnych byłaby bardziej oddalona od
rzeczywistości niż droga obliczeniowa.
Celem artykułu jest w gruncie rzeczy próba określenia
wpływu charakteru chemicznego wsadu na korozję materiałów ogniotrwałych, dlatego też z licznych możliwości stwarzanych przez program wybrano tylko dwie: wyznaczenie ilości powstającej fazy ciekłej i stopnia ekstrakcji do fazy ciekłej
wybranych składników materiałów ogniotrwałych, tzn. CaO,
MgO, Al2O3 i Cr2O3. W niektórych temperaturach program
ujawniał powstawanie dwu faz ciekłych, prawdopodobnie
nie mieszających się, z których jedna wykazywała znaczący
udział połączeń tlenkowych, druga – zdecydowaną przewagę siarczków. W obliczeniach sumowano udziały obydwu
wymienionych wyżej faz. Stopień ekstrakcji wybranych tlenków obliczano sumując ich udziały w stopie po przeliczeniu na tlenek i odnosząc tę ilość wyrażoną w gramach do
zawartości danego tlenku w układzie reakcyjnym, przyjętej
jako 100% mas.
Jak już wspomniano, pierwszym krokiem w procedurze
wykonywania obliczeń jest wybór proporcji udziałów materiału ogniotrwałego, wsadu i fazy gazowej. Nie ma żadnych reguł odnoszących się do tego problemu, a kryterium
pomocniczym może być bilans masowy procesu, zawodny
w przypadku różnych czasów trwania kampanii pieca. Autorzy zdecydowali się na inne kryterium wynikające z wiedzy
o procesie i wielu zebranych danych o trwałości różnych
odmian materiałów ogniotrwałych w warunkach procesu realizowanego w piecu obrotowo-wahadłowym. Przyjęto, że
w warunkach danego procesu (I lub II) wybrane zostaną
takie proporcje składników układu reakcyjnego, które dają
wyniki obliczeń pozwalających na uszeregowanie trwałości
różnych materiałów identyczne z obserwowanym w realnych
warunkach po zakończeniu kampanii. Dla procesu I proporcje udziałów masowych materiału ogniotrwałego, wsadu
i fazy gazowej to 68:16:16, dla procesu II – odpowiednio
5 : 4 : 1.
Obliczenia wykonano dla obydwu proporcji składników
w obydwu procesach. W obliczeniach odnoszących się do
procesu II uwzględniono dane dla obszaru wyższych temperatur, tzn. od 800 °C, po częściowym spuście ołowiu. Nie było
możliwe wykonanie obliczeń dla składników występujących
w materiale ogniotrwałym i we wsadzie, gdyż program nie
lokalizuje składników.
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4. Wyniki obliczeń i ich weryfikacja praktyczna
Obliczono stopień ekstrakcji CaO, MgO, Al2O3 i Cr2O3
z materiałów ogniotrwałych do fazy ciekłej jako stosunek
masy danego składnika w fazie ciekłej do jego masy
w mieszaninie reakcyjnej, przyjętej jako 100% masowych.
Wyniki obliczeń przedstawiono na Rys. 1a-1h. Linie łączące
punkty pomiarowe nie tworzą obrazu zależności funkcyjnej,
służąc jedynie wizualizacji wyników obliczeń.
Stopień ekstrakcji Al2O3, zarówno w warunkach procesu
I jak i procesu II, jest wyższy dla materiału MC niż AC, chociaż w wielkościach bezwzględnych , tzn. biorąc pod uwagę udział Al2O3 w obydwu typach wyrobów, są to wartości
bardzo zbliżone, prawdopodobnie odpowiadające stężeniu
nasycenia (Rys. 1a).
W warunkach procesu II przy proporcjach 5 : 4 : 1, w temperaturze ok. 1100 °C Al2O3 ulega ekstrakcji w znacznie
większym stopniu z wyrobu AC niż MC (Rys. 1b).
Tlenek wapnia najsilniej ulega rozpuszczeniu w fazie
ciekłej niezależnie od proporcji i rodzaju procesu (Rys. 1c
i 1d). Stopień ekstrakcji MgO, również niezależnie od proporcji i dla obydwu procesów, najwyższy był w przypadku
wyrobu MC, biorąc jednak pod uwagę udział tego tlenku
w wyrobie (58%) nie są to zmiany groźne dla trwałości
wyłożenia. Radykalnie inaczej rzecz wygląda w przypadku Cr2O3, który w warunkach procesu I, niezależnie od
proporcji, ulega ekstrakcji w znikomym stopniu, natomiast
w procesie II, przy proporcjach 5 : 4 : 1 rozpuszcza się aż
ponad 20% mas. ilości obecnej w układzie reakcyjnym,
czyli w odniesieniu do całkowitej zawartości w wyrobie – ok.
5% mas. Jeżeli uwzględnić jeszcze stopień ekstrakcji Al2O3
powyżej temperatury 1100 °C, to sumaryczny udział tlenków
przechodzących z wyrobu do fazy ciekłej sięga 8% mas.,
nie licząc SiO2 i Fe2O3, których nie można było uwzględnić
(Rys. 1b i 1h).
Obliczono również ilości fazy ciekłej, otrzymując następujące wyniki: w warunkach procesu I w temperaturze 1250 °C
powstawało 3,2% mas. i 2,2% mas. stopu, odpowiednio dla
wyrobów MC i AC, przy proporcjach składników 68 : 16 : 16
oraz odpowiednio 4,2% i 9,0% przy proporcjach 5 : 4 : 1,
natomiast w procesie II w 1200 °C przy proporcjach 5 : 4 : 1
powstawało 3,4% i 11,5% fazy ciekłej, odpowiednio dla materiałów MC i AC.
Wyniki obliczeń poddano weryfikacji w próbach stosowania wyrobów. W piecu obrotowo-wahadłowym, w którym
stosowany jest proces I zabudowano w tej samej strefie wyroby MC (Tabela 1) oraz dwie odmiany materiałów korundowo-chromowych zawierających 15% i 20% mas. Cr2O3.
Po zakończeniu kampanii wyroby MC zużyły się całkowicie,
a obydwie odmiany materiałów korundowo-chromowych odpowiednio w 63% i 37% początkowej objętości.
W warunkach procesu II w tej samej strefie pieca porównano trzy odmiany wyrobów: MC i AC o składach podanych
w Tabeli 1 oraz materiał korundowo-chromowy zawierający
ok. 10% Cr2O3. Po zakończeniu kampanii stwierdzono, że
ten ostatni zużył się prawie całkowicie - (80-100)%, AC –
w (50-75)%, a MC w (40-60)% objętości początkowej.
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Rys. 1. Zależność stopnia ekstrakcji Al2O3 (a, b), CaO (c, d), MgO (e, f) i Cr2O3 (g, h) z materiałów ogniotrwałych do żużla od proporcji
udziałów masowych składników mieszaniny reakcyjnej i warunków procesu (I i II).
Fig. 1. Extraction degree of Al2O3 (a, b), CaO (c, d), MgO (e, f) and Cr2O3 (g, h) from refractories to slag vs. mass concentration of reaction
mix components and conditions of the process (I i II).
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5. Podsumowanie
W zaprezentowanej w artykule metodzie obliczeniowej są
dwa momenty krytyczne: trafne określenie uproszczonego
składu wsadu oraz wybór proporcji materiału ogniotrwałego, wsadu i fazy gazowej w mieszaninie reakcyjnej. Można twierdzić, że wybór proporcji wynikający z rzeczywistej
trwałości wyrobów jest zabiegiem sztucznym, gdyż trwałość
materiałów jest znana i to w zasadzie kończy temat. Byłoby to jednak podejście błędne, gdyż zastosowanie metody
obliczeniowej pozwala na głębsze wniknięcie w mechanizm
korozji, a tym samym na świadome kształtowanie składu
chemicznego wyrobów. Z punktu widzenia technologii jest to
sprawa zasadnicza. Nie ulega bowiem wątpliwości, że udział
CaO powinien być możliwie niski, zarówno dla materiałów
MC jak i AC, niezależnie od rodzaju procesu, natomiast
w warunkach procesu I, czyli przy znacznym udziale we
wsadzie połączeń tlenkowych, udział Al2O3 w materiale MC
powinien być ograniczony do minimum. Z kolei w procesie
II, tzn. przy wyraźnej przewadze połączeń siarczkowych we
wsadzie, zwraca uwagę bardzo wysoki stopień ekstrakcji
Cr2O3 z materiałów AC, które w tych warunkach nie powinny
być stosowane.
Wnioski dotyczące reguł stosowania wyrobów w zależności od charakteru wsadu są następujące: w warunkach
odpowiadających procesowi I materiały typu AC powinny
wykazywać wyższą trwałość niż MC, natomiast w procesie
II, czyli przy przewadze siarczków – odwrotnie. W sytuacji,
gdy składy wsadu są niestabilne, bardziej bezpieczne jest
stosowanie wyrobów typu MC, z zastrzeżeniem ograniczenia udziału CaO i Al2O3. Oparta na wiedzy intuicja wskazuje
również na konieczność ograniczenia udziałów Fe2O3 i SiO2
w obydwu typach materiałów.
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