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Streszczenie
Z dolomitu dewońskiego z Brudzowic uzyskano dwa rodzaje klinkierów: spiekany otrzymany metodą spiekania dwustopniowego oraz
topiony. Klinkier topiony wykazał lepszą odporność na hydratację w porównaniu z klinkierem spiekanym, co wynika z jego większej gęstości pozornej i bardziej grubokrystalicznej struktury. Tworzywa wypalane otrzymane z ziaren topionych wykazały wyższą ogniotrwałość
pod obciążeniem, lepszą stabilność wymiarów po wypaleniu i podobną wytrzymałość mechaniczną w porównaniu z tworzywami uzyskanymi z ziaren spiekanych. Ogniotrwałość pod obciążeniem wyznaczona w atmosferze redukującej była znacznie większa niż mierzona
w atmosferze utleniającej. Odporność na hydratację wypalonych tworzyw zależy od ich porowatości otwartej. Wprowadzenie klinkieru
magnezjowego przyczyniło się do znacznej poprawy tego parametru.
Słowa kluczowe: klinkier dolomitowy, klinkier topiony, materiały ogniotrwałe wypalane

DOLOMITE CLINKER WITH REDUCED CONTENT OF IMPURITIES FOR REFRACTORY FIRED MATERIALS
Two kinds of clinkers have been obtained from Devonian dolomite of the Brudzowice deposit: sintered clinker produced by a two-stage
sintering method, and fused one. The latter shows better hydration resistance in comparison to the sintered clinker due to its higher apparent density and more coarse-grained structure. Fired samples obtained from the fused clinker show higher refractoriness under load,
better dimensional stability after sintering and similar cold crushing strength in comparison to the samples prepared from the sintered
clinker. Refractoriness under load measured under a reducing atmosphere is much higher than measured under an oxidizing atmosphere.
Hydration resistance of ﬁred samples depends on their open porosity. The incorporation of magnesia clinkers contributes to a notable
improvement of this parameter.
Keywords: Dolomite clinker, Fused clinker, Fired refractory bricks

1. Wprowadzenie
Nadmierne zużywanie się materiałów ogniotrwałych
w większości przypadków wiąże się z ich niewystarczającą
odpornością na korozję i działaniem wysokiej temperatury.
Jednym ze sposobów przedłużenia ich żywotności jest zastosowanie do ich produkcji klinkierów topionych. Wg szacowań Perepelitsyna i in. [1] szybkość rozpuszczania przez
korodujące stopy materiałów topionych jest 1,3-1,6 raza wolniejsza w porównaniu z materiałami spiekanymi o takim samym składzie. Do najczęściej wymienianych cech tworzyw
ogniotrwałych na bazie surowców topionych zalicza się ich
niską porowatość [2], grubokrystaliczną budowę, mniejszą
podatność na hydratację w porównaniu do klinkierów spiekanych [3] i dobrą odporność na korozję chemiczną. Z tego
względu produkcja kruszyw i wyrobów topionych wciąż się
rozszerza, w tym topionych dolomitów. W dostępnej literaturze brak jest jednak szerszych opracowań na temat topionych klinkierów dolomitowych.
Topione magnezyty, wapno i dolomity należą do kruszyw
o najwyższej odporności na wysoką temperaturę i erozyjne
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oddziaływanie stali. W 1969 r. po raz pierwszy sprowadzono
do kraju magnezjowe wyroby zasadowe na bazie kruszyw
topionych do wyłożenia zbiornika próżniowego do odgazowania stali. Natomiast pierwsze wstępne próby topienia
dolomitów były prowadzone w Instytucie Materiałów Ogniotrwałych w latach 1979/1980. Uzyskane wówczas wyniki
pozwoliły stwierdzić, że wyroby ogniotrwałe na bazie takich
klinkierów mogą znaleźć zastosowanie w hutnictwie żelaza
i stali oraz w hutnictwie miedzi [4]. Analizy chemiczne pyłów
przechwytywanych w ﬁltrach workowych z pieca w czasie
topienia dolomitów wykazały silne parowanie MgO, a w dalszej kolejności Al2O3 i SiO2. Wynika z tego, że w procesie
topienia można oczekiwać pewnego samooczyszczenia się
stopu [5]. W ostatnich latach daje się zauważyć ponowny
wzrost zainteresowania krajową produkcją topionych klinkierów zasadowych.
W Polsce topione klinkiery dolomitowe nie są wytwarzane, nie produkuje się także wyrobów dolomitowych wypalanych. Wyroby wypalane na bazie topionego dolomitu
widnieją natomiast w ofercie producentów zagranicznych.
Jako główne ich zastosowanie wymienia się konwertory typu

D

AOD (ang. argon oxygen decarburization; odwęglanie argonowo-tlenowe) do produkcji stali nierdzewnej. Ponieważ
dąży się do uzyskania stali i stopów o najwyższej jakości, do
ich produkcji niezbędne są wyroby dolomitowe o możliwie
niskiej zawartości szkodliwych domieszek.
Celem badań opisanych w niniejszej publikacji jest otrzymanie tworzyw wypalanych na bazie klinkierów dolomitowych o obniżonej zawartości topników. Zbadano właściwości
tworzyw otrzymanych z kruszywa topionego i spiekanego
uzyskanych z tego samego surowca krajowego.

2. Opis doświadczeń
2.1. Materiały do badań
Do otrzymania klinkierów – spiekanego i topionego –
zastosowano dolomit dewoński ze złoża Brudzowice. Jak
dotąd surowiec ten nie był używany do produkcji materiałów
ogniotrwałych ze względu na jego niską spiekalność związaną z małą zawartością domieszek Fe2O3, SiO2 i Al2O3 [6].
Próbkę pobrano w kopalni z partii przeznaczonej dla producenta wełny mineralnej. W celu poprawy odporności na
hydratację wypalanych tworzyw modyﬁkowano je dodatkiem
komercyjnego klinkieru magnezjowego.

2.2. Metodyka badań
Ze względu na niską zawartość topników oraz grubokrystaliczną strukturę dolomitu dewońskiego z Brudzowic [7]
do otrzymania klinkieru spiekanego zastosowano metodę
dwustopniową polegającą na jego kalcynacji, zaprasowaniu dekarbonatu i wypaleniu tak otrzymanych brykietów.
Po przepłukaniu i wysuszeniu surowych brył, zostały one
poddane dekarbonatyzacji w temperaturze 1000 °C. W celu
ułatwienia prasowania bardzo drobnoziarnistego dekarbonatu podjęto próbę jego zgranulowania. W tym celu rozcieńczano olej talowy w rozpuszczalniku, tak aby obniżyć
jego lepkość, umożliwiając rozpylenie oleju na dekarbonat w talerzu granulacyjnym. Roztwór 160 g izopropanolu
i 40 g oleju talowego został rozpylony na 2 kg dekarbonatu.
Z otrzymanego granulatu zaformowano walce o średnicy 50
mm pod ciśnieniem 100 MPa, które następnie wypalono
w temperaturze 1720 °C z przetrzymaniem przez 4 h. Dodatek oleju talowego ułatwił prasowanie i zapobiegł zacieraniu
się prasy. Problem ten wystąpił w przypadku prób prasowania dekarbonatu niezgranulowanego. Po spieczeniu walce
zostały skruszone, a następnie podzielone na odpowiednie
frakcje ziarnowe.
Klinkier topiony uzyskano poprzez stopienie dekarbonatu
otrzymanego w taki sam sposób, jak w przypadku klinkieru spiekanego. Jego topienie przeprowadzono w laboratoryjnym piecu łukowo-oporowym, charakteryzującym się
następującymi parametrami technicznymi: objętość wanny
– ok. 35 dm3, moc transformatora – 100 kVA, napięcie zasilania – 400 V/50 Hz, dwie graﬁtowe elektrody w układzie
„V” o średnicy 50 mm, magnezytowa wymurówka wanny
i sklepienia.
Całkowity czas topienia wyniósł 180 minut, a zużycie
energii – 147 kWh. W czasie topienia dolomitu nie uzyskuje
się płynności stopu odpowiedniej do odlewania w formach.

Stopiony surowiec posiada dużą gęstość i szybko stygnie, co
uniemożliwia jego odlewanie. Wobec tego topienie prowadzi
się metodą „na blok” – po zakończeniu procesu topienia
stop pozostaje w piecu do całkowitego wystygnięcia (ok. 48
godzin). Po ochłodzeniu pieca przeprowadza się sortowanie
i frakcjonowanie uzyskanego klinkieru. Całkowicie stopiona
część bloku oczyszczona z zewnętrznej, spieczonej warstwy
została skruszona i podzielona na wymagane klasy ziarnowe. Z 30 kg dekarbonatu stanowiącego wsad uzyskano 13
kg klinkieru topionego.
Z przygotowanych klinkierów zaprasowano przy ciśnieniu 100 MPa próbki w formie walców o wysokości równej
średnicy, wynoszącej 50 mm, które następnie wypalano
w piecu gazowym zgodnie z następującym planem: do
600 °C – 200 °C/h, 600-1720 °C – 100 °C/h i 4 h wytrzymanie w 1720 °C. Skrócenie czasu ogrzewania w początkowym etapie uzasadnione jest podatnością CaO i MgO
na hydratację w zakresie temperatury do ok. 600 °C.
Ca(OH)2 i Mg(OH)2 dehydratyzują odpowiednio w 512 °C
i 332 °C, zatem po przekroczeniu tych temperatur nie
ma niebezpieczeństwa reakcji tlenków wapnia i magnezu z parą wodną.
Oznaczenie składu chemicznego dolomitu i otrzymanych z niego klinkierów wykonano zgodnie z normą PN-EN ISO 12677:2011, stosując metodę rentgenowskiej
spektroskopii ﬂuorescencyjnej (XRF) przy wykorzystaniu
spektrometru Panalitycal Magix PW 2424. Badania mikrostruktury klinkierów wykonano za pomocą mikroskopu skaningowego Mira III ﬁrmy Tescan, wyposażonego w system
mikroanalizy rentgenowskiej EDS. Kryształy MgO i CaO
scharakteryzowano poprzez pomiar cięciw, wykorzystując
zarejestrowane obrazy mikrostruktury i oprogramowanie
dostępne w mikroskopie. Gęstość pozorna i porowatość
otwarta zostały wyznaczone metodą hydrostatyczną
z zastosowaniem nafty, aby uniknąć hydratacji badanych
spieków. Wytrzymałość na ściskanie wypalonych walców
oznaczono wg PN-EN993-5:2001, a ich skurczliwość
wypalania – przez pomiar wysokości i średnicy próbek.
Wyznaczenie ogniotrwałości pod obciążeniem w atmosferze powietrza wykonano metodą różnicową wg PN-EN
ISO 1983:2009, stosując pionowy piec rurowy Netzsch
421 i szybkość grzania 5 °C/min. Do pomiaru ogniotrwałości pod obciążeniem w atmosferze redukującej wg PN-69/H-04178 zastosowano elektryczny piec kryptolowy
przy prędkościach grzania do 200 °C– 10 °C/min, następnie 5 °C/min. Odporność na hydratację klinkierów i tworzyw
wypalanych badano poprzez rejestrację przyrostu masy
próbek przetrzymywanych w komorze klimatycznej w 30 °C
i 80% wilgotności względnej.

3. Wyniki badań i dyskusja
3.1. Charakterystyka surowców
Dolomit dewoński charakteryzuje korzystna, wysoka zawartość MgO na poziomie 21% oraz niska zawartość topników (Tabela 1). Suma domieszek Fe2O3, Al2O3 i SiO2 wynosi
niewiele ponad 1%. Użyty klinkier magnezjowy cechuje także wysoka czystość chemiczna. Stosunek C/S (CaO:SiO2)
wynosi ok. 2,4.
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3.2. Charakterystyka otrzymanych
klinkierów
Dolomit dewoński z Brudzowic należy do surowców o niskiej zawartości topników, wymaga zatem wysokich temperatur spiekania. Przy zastosowaniu metody dwustopniowej
oraz najwyższej osiągalnej w warunkach laboratoryjnych
temperatury wypalania 1720 °C otrzymano klinkier o gęstości
pozornej 2,75 g/cm3 i porowatości otwartej 10,3% (Tabela 1).
Uzyskanie klinkieru o większej gęstości wymagałoby zastosowania jeszcze wyższych ciśnień prasowania dekorbonatu
i wyższej temperatury wypalania, nieosiągalnych w warunkach prowadzonych badań. Klinkier topiony posiada mniejszą porowatość otwartą i wyraźnie większą gęstość pozorną

w porównaniu z klinkierem spiekanym (Tabela 1); świadczy
to o jego niższej porowatości zamkniętej. Potwierdzają to
obserwacje przerowadzone w mikroskopie skaningowym;
ziarna klinkieru topionego są zwarte, cechuje je eutektyczna
mikrostruktura o charakterystycznych „palczastych” kryształach (Rys. 1a). Natomiast w klinkierze spiekanym dominują
drobnokrystaliczne ziarna o wyraźnie większym udziale porów (Rys. 1b). Nieforemne, przerastające się kryształy CaO
i MgO w ziarnach topionych sięgają 22 μm wielkości, podczas gdy w klinkierze spiekanym nie przekraczają 10 μm
w przypadku kryształów tlenku wapnia i 7 μm w przypadku
peryklazu (Tabela 2). Analiza chemiczna otrzymanych klinkierów wykazała niską zawartość tlenku żelaza na poziomie
0,53% w kruszywie spiekanym i 0,39% w topionym (Tabe-

Tabela 1. Analiza chemiczna, porowatość i gęstość pozorna dolomitu dewońskiego z Brudzowic, klinkierów dolomitowych oraz klinkieru
magnezjowego.
Table 1. Chemical analyses, porosity and apparent density of Devonian dolomite from Brudzowice, dolomite and magnesia clinkers.
Dolomit
dewoński

Klinkier spiekany
dolomitowy

Klinkier topiony
dolomitowy*

Klinkier magnezytowy

MgO

21,02

37,94

37,37

98,1

CaO

30,93

56,48

60,00

0,82

Fe2O3

0,29

0,53

0,39

0,51

0,35

0,45

0,68

0,21

0,54

0,84

1,06

0,34

K2O

0,02

0,01

< 0,01

0,01

Na2O

< 0,01

0,04

0,06

0,13

TiO2

0,02

0,02

0,02

< 0,01

Badana cecha

Jednostka

Al2O3
SiO2

[% mas.]

Strata prażenia w 1025 °C

46,78

4,76

0,98

0,14

Gęstość pozorna

[g/cm3]

2,59

2,75

2,90

3,00

Porowatość otwarta

[%]

7,9

10,3

8,00

8,9

* – analiza chemiczna wykonana na środkowej, „białej” części stopionego bloku.

a)

b)

Rys. 1. Obrazy SEM (BSE) mikrostruktury przełamów ziaren klinkierów dolomitowych otrzymanych z dolomitu dewońskiego z Brudzowic:
a) – klinkier topiony, b) – klinkier spiekany metodą dwustopniową.
Fig. 1. SEM (BSE) images of fractures of clinkers produced from Devonian dolomite from Brudzowice: a) – fused clinkers, b) – clinkers
sintered by two stage sintering method.
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la 1). Zgodnie z oczekiwaniami składnik ten uległ najprawdopodobniej redukcji podczas procesu topienia.
Odporność na hydratację została określona dla trzech
frakcji ziarnowych badanych klinkierów. W przypadku ziaren
spiekanych przyrost masy spowodowany hydratacją jest wyraźnie większy (Rys. 2). Natomiast bardziej zwarta tekstura
i większe wymiary kryształów tlenku wapnia w klinkierze
topionym przyczyniają się do jego lepszej odporności na
hydratację. W przypadku frakcji ziarnowych klinkieru magnezjowego nie stwierdzono przyrostu masy przez dwa tygodnie przebywania próbek w komorze klimatycznej, wyniki
nie zostały więc uwzględnione na Rys. 2. Badany klinkier
magnezjowy wykazał bardzo dobrą odporność na hydratację
w warunkach prowadzonych eksperymentów.

3.3. Wyroby wypalane na bazie otrzymanych
klinkierów
Właściwości tworzyw wypalanych otrzymanych z klinkieru
spiekanego oraz z klinkieru topionego przedstawiono w Tabeli 3. Oba tworzywa wykazują wysoką wytrzymałość na
ściskanie. Natomiast skurczliwość wypalania jest wyraźnie
mniejsza dla walców wykonanych z klinkieru topionego. Wiąże się to z niską porowatością zamkniętą oraz grubokrystaliczną strukturą topionych ziaren. W klinkierze spiekanym,
gdzie rozmiary kryształów MgO i CaO są znacznie mniejsze,
składniki domieszkowe rozprowadzone są równomiernie pomiędzy nimi przyczyniając się do większej skurczliwości wypalania otrzymanych z nich próbek. Natomiast w przypadku
kruszywa topionego niskotopliwe fazy znajdują się pomiędzy

dużymi kryształami MgO i CaO, często w izolowanych skupieniach. Osnowa złożona z drobnych, często polikrystalicznych ziaren z rozproszonymi stosunkowo równomiernie
fazami niskotopliwymi łatwiej się spieka niż osnowa złożona
z monokrystalicznych ziaren klinkieru topionego przy mniejszym rozproszeniu faz niskotopliwych.
Ogniotrwałość pod obciążeniem T0,6 wyznaczona w atmosferze redukującej dla obu próbek wypalanych przekroczyła 1700 °C(Tabela 3). Przy produkcji stali nierdzewnej
panują warunki redukujące [8], zatem otrzymane tworzywa
wykazują dostateczną stabilność w temperaturze tego procesu. W przypadku pomiarów wykonanych w atmosferze
utleniającej otrzymano znacznie niższe wyniki ogniotrwałości pod obciążeniem. Wartość T0,5 wynosi 1474 °C w przypadku tworzywa z klinkieru spiekanego i 1590 °C w przypadku próbki na bazie kruszywa topionego. Różnice w wynikach
ogniotrwałości tworzyw otrzymanych w różnych atmosferach
wynikają z obecności tlenku żelaza; w atmosferze utleniającej żelazo na trzecim stopniu utlenienia wraz z tlenkiem
glinu tworzą łatwotopliwe ferryty i gliniany o niskiej lepkości.
Wśród nich największe znaczenie ma brownmilleryt C4AF
topiący się w 1415 °C [9]. Wpływ tlenku żelaza na obniżenie
ogniotrwałości jest bardziej wyraźny niż tlenku glinu, gdyż
udział fazy ciekłej przy tworzeniu się roztworu C4AF jest
większy niż w przypadku glinianu trójwapniowego C3A [10].
W atmosferze redukującej żelazo występuje na drugim stopniu utlenienia i jako FeO wnika w strukturę peryklazu, tworząc roztwór stały – magnezjowustyt [11]. Nie tworzy zatem
roztworu stałego C4AF, który w znacznym stopniu wpływa
na obniżenie ogniotrwałości pod obciążeniem.

Tabela 2. Wielkość kryształów CaO i MgO klinkierów spiekanego i topionego, otrzymanych z dolomitu dewońskiego z Brudzowic.
Table 2. Grain sizes of CaO and MgO crystals of fused and sintered clinkers obtained from Devonian dolomite from Brudzowice.

Parametry kryształów

Klinkier spiekany

Klinkier topiony

CaO

MgO

CaO

MgO

Wielkość maksymalna [μm]

10,06

6,85

22,51

22,37

Wielkość minimalna [μm]

4,17

0,85

3,59

1,41

Średnia wielkość [μm]

6,49

4,16

11,30

7,35

Odchylenie standardowe

1,77

1,82

4,18

4,79

Rys. 2. Względny przyrost masy klinkierów spiekanego i topionego
we frakcjach ziarnowych: 0,5-1 mm, 1-2 mm i 2-3 mm w zależności
od czasu ich przetrzymywania w komorze klimatycznej (temperatura 30 °C, wilgotność względna 80%).
Fig. 2. Mass increase of fused and sintered dolomite clinkers in
grain fractions of 0,5-1 mm, 1-2 mm and 2-3 mm as a function of
soaking time in a climatic cabinet at a temperature of 30 °C and
a relative humidity of 80%.

Rys. 3. Względny przyrost masy tworzyw wypalanych z dolomitu
topionego i klinkieru magnezjowego w zależności od czasu ich
przetrzymywania w komorze klimatycznej (temperatura 30°C,
wilgotność względna 80%).
Fig. 3. Mass increase of fired samples obtained from fused dolomite
and magnesia clinkers as a function of soaking time in a climatic
cabinet at a temperature of 30 °C and a relative humidity of 80%.
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Tabela 3. Właściwości wypalanych tworzyw dolomitowych otrzymanych w postaci walców 50 mm × 50 mm z klinkieru spiekanego i topionego.
Table 3. Properties of dolomite fired samples of cylindrical shape 50 mm × 50 mm obtained from fused and sintered clinkers.
Właściwość

Tworzywo z klinkieru spiekanego

Tworzywo z klinkieru topionego

Skurczliwość wypalania na wysokości h [%]

2,7 ± 0,3

1,6 ± 0,2

Skurczliwość wypalania na średnicy d [%]

3,7 ± 0,5

1,0 ± 0,4

Gęstość pozorna [g/cm3]

2,85 ± 0,0

2,74 ± 0,01

Porowatość otwarta [%]

11,6 ± 0,6

16,3 ± 0,2

Wytrzymałość na ściskanie [MPa]

117 ± 16

106 ± 15

T0,1

1351

1473

T0,5

1474

1590

Ogniotrwałość pod
obciążeniem w atmosferze
powietrza [ °C]

T1

1578

1660

T2

>1700

>1700

>1700

>1700

Ogniotrwałość pod obciążeniem w atmosferze
redukującej T0,6 [ °C]

W przypadku tworzywa z klinkieru topionego ogniotrwałość
pod obciążeniem w atmosferze powietrza jest o ponad 100 °C
większa niż dla próbki z klinkieru spiekanego. Wynika to z faktu,
że w grubokrystalicznych tworzywach topionych niskotopliwe
fazy domieszkowe, odpowiedzialne za obniżenie właściwości
ogniotrwałych, nie tworzą ciągłych skupień w osnowie.
W przypadku walców większą odporność na hydratację
wykazało tworzywo wykonane z klinkieru spiekanego niż
z topionego (Rys. 3). Przyczyną jest mniejsza porowatość
i większa gęstość pozorna tworzywa na bazie klinkieru spiekanego (Tabela 3). Przy większej porowatości otwartej wypalonych walców, wilgoć z powietrza ma swobodny dostęp
do wnętrza próbek i hydratacja postępuje szybciej. W celu
podniesienia odporności na hydratację próbek dolomitowych, najdrobniejsze frakcje dolomitu topionego w składzie
ziarnowym mas zostały zastąpione klinkierem magnezjowym. Wraz ze wzrostem zawartości klinkieru magnezjowego w próbkach wypalanych zwiększa się ich odporność na
hydratację (Rys. 3). Niszczące działanie wilgoci wiąże się
z reakcją CaO, w wyniku której powstaje Ca(OH)2, czemu
towarzyszy wzrost objętości o 96% [10]. MgO natomiast
znacznie trudniej ulega hydratacji.

redukujących przekraczająca mierzalną wartość 1700 °C.
Natomiast w atmosferze utleniającej osiągnięto typowy
dla wyrobów dolomitowych wynik 1474 °C [12] dla próbki
z klinkieru spiekanego i 1590 °Cdla próbki z klinkieru
topionego. Wyroby o takiej ogniotrwałości w atmosferze
utleniającej mogłyby znaleźć zastosowanie w piecu
obrotowym do produkcji klinkieru portlandzkiego, gdzie
temperatura sięga 1450 °C [13]. Dodatek klinkieru
magnezjowego do próbek wypalanych w znaczny sposób
ograniczył ich podatność na hydratację.

Podziękowanie
Praca została sﬁnansowana ze środków statutowych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach.
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