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Streszczenie
Technika mikrofalowa wzbudziła w ostatnich kilkunastu latach zainteresowanie pod kątem wykorzystania jej w procesach suszenia
materiałów ceramicznych. W odróżnieniu od suszenia konwencjonalnego, polegającego na tym, że ciepło jest dostarczane z zewnątrz
przez powierzchnię materiału, suszenie mikrofalowe charakteryzuje się tym, że mikrofale penetrują wnętrze materiału, nagrzewając całą
jego objętość. Wykorzystanie mikrofal w suszeniu posiada wiele zalet, do których należą m. in. duża szybkość nagrzewania, eliminacja
zewnętrznych źródeł ciepła, obniżenie ilości braków i niskie jednostkowe zużycie energii. Celem pracy było przeprowadzenie badań
porównawczych suszenia mikrofalowego i suszenia konwencjonalnego korundowego betonu ogniotrwałego. Przygotowano próbki niskocementowego betonu ogniotrwałego z dodatkiem i bez dodatku mikrokrzemionki. Próbki przechowywano w szaﬁe klimatycznej w temperaturze 20 °C przy wilgotności 95% przez 48 godzin, aby zapewnić odpowiednie warunki dojrzewania betonu. Następnie, część próbek
suszono w laboratoryjnej suszarce elektrycznej przez 24 godziny, a drugą część próbek suszono w laboratoryjnej suszarce mikrofalowej.
Oznaczono własności ﬁzyczne próbek – gęstość pozorną i porowatość otwartą – oraz wytrzymałość na ściskanie. Wykonano również
analizę termiczną betonów, określono rozkład wielkości porów oraz obserwowano ich mikrostrukturę pod mikroskopem skaningowym.
Porównano i omówiono uzyskane wyniki.
Słowa kluczowe: beton ogniotrwały, suszenie mikrofalowe, wytrzymałość, rozkład wielkości porów, mikrostruktura

COMPARATIVE STUDIES ON THE MICROWAVE AND CONVENTIONAL DRYING
OF REFRACTORY CASTABLE
The microwave method has aroused a lot of interest in recent years due to its potential application in the processes of ceramic materials
drying. In contrast to conventional drying, in which heat is provided from the outside through the material surface, in microwave drying,
microwaves penetrate the inside of the material, heating its whole volume. The use of microwaves in the drying process has many advantages, such as: high heating rate, elimination of external heat sources, reduced number of faulty products, and low energy consumption
per unit. The aim of the work was to conduct comparative studies on the microwave and conventional drying of corundum refractory castable. Samples of low-cement refractory castables were prepared with and without an addition of microsilica. The samples were cured in
a climatic chamber for 48 h at 20 ºC at humidity reaching 95%. Next, some samples were dried in a laboratory electric drier for 24 h, and
the other part of the samples were dried in a laboratory microwave drier. Physical properties of the samples (apparent density, open porosity) and their compression strength were determined. A thermal analysis of the castables was also conducted, their phase composition
was determined by the X-ray diﬀraction method and their microstructure was subjected to observation in a scanning electron microscope.
The obtained results were compared and discussed.
Keywords: Castable, Microwave drying, Strength, Pore size distribution, Microstructure

1. Wstęp
Mikrofale są falami elektromagnetycznymi o długości
mieszczącej się w zakresie 1-100 cm. Wykorzystuje się je
w systemach komunikacyjnych (telefonia komórkowa, radio,
telewizja), w systemach radarowych, w systemach satelitarnych, w radioastronomii oraz w spektrometrii do badania
struktury atomów i cząsteczek [1].
W przemyśle ceramicznym mikrofale stosuje się głównie
do suszenia i wygrzewania półfabrykatów. W odróżnieniu
od suszenia konwencjonalnego, polegającego na tym, że
ciepło jest dostarczane do wyrobu z zewnątrz przez powierzchnię materiału, suszenie mikrofalowe charakteryzuje

się tym, że mikrofale penetrują wnętrze materiału, nagrzewając całą jego objętość. Za efekt ogrzewania mikrofalowego odpowiedzialne jest zjawisko polaryzacji dielektrycznej
cząsteczek związków chemicznych przez pole elektryczne
[2]. Wskutek tarcia dipoli wody w szybkozmiennym polu
elektromagnetycznym wydziela się ciepło, które powoduje
ogrzanie materiału w całej objętości. Ilość ciepła wydzielonego w materiale, związana ze stratami dielektrycznymi
wywołanymi zjawiskiem polaryzacji dielektrycznej, zależy
miedzy innymi od przenikalności elektrycznej względnej εr,
i współczynnik strat dielektrycznych tgδ [2]. Suszenie mikrofalowe i suszenie konwencjonalne różnią się rozkładem
temperatury w materiale.
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Tabela 1. Skład chemiczny surowców.
Table 1. Chemical composition of raw materials.
Skład chemiczny
[%]

Korund tabularny

Tlenek glinu I

Tlenek glinu II

Mikrokrzemionka

Cement glinowy

Al2O3
Na2O
Fe2O3
SiO2
CaO

99,5
≤ 0,40
≤ 0,02 (Fe)
≤ 0,09
-

99,8
0,08
0,02
0,03
0,02

99,7
0,12
0,03
0,03
0,02

0,20
0,08
0,05
96,0
0,30

≥ 68,5
≤ 0,04
≤ 0,8
≤ 31,0

a)

b)

Rys. 1. Krzywe składu ziarnowego próbek z mikrokrzemionką (a) i bez mikrokrzemionki (b).
Fig. 1. Particle size distributions of samples with microsilica (a) and with no microsilica (b).

Wykorzystanie mikrofal w suszeniu posiada wiele zalet.
Suszenie takie charakteryzuje się bardzo dużą szybkością
nagrzewania, co wynika z eliminacji oporów cieplnych, jakie
występują przy transporcie ciepła ze źródła do materiału
w trakcie ogrzewania konwencjonalnego. Ponadto, w suszeniu konwencjonalnym najwyższa temperatura występuje na
powierzchni suszonego materiału, co prowadzi do szybszego wysuszenia warstw zewnętrznych w porównaniu z wnętrzem i powstawania, często niebezpiecznych, gradientów
wilgotności. Przy suszeniu mikrofalowym nagrzewanie materiału zachodzi jednocześnie w całej objętości, co pozwala
przyśpieszyć proces suszenia.
Kolejnymi zaletami ogrzewania mikrofalowego są eliminacja zewnętrznych źródeł ciepła, obniżenie ilości braków
i niskie jednostkowe zużycie energii.
Celem prezentowanej pracy było przeprowadzenie badań porównawczych suszenia mikrofalowego i suszenia
konwencjonalnego korundowego betonu ogniotrwałego.
Określono, w jakim stopniu możliwe jest skrócenie czasu
suszenia materiału przy zastosowaniu energii mikrofalowej oraz czy ten sposób suszenia wpływa na podstawowe
własności zarówno suszonych, jak i wypalonych tworzyw
ogniotrwałych.

Sposób przygotowania próbek do badań obrazuje
schemat blokowy przedstawiony na Rys. 2.
Mieszanie surowców na sucho i na mokro przeprowadzono w mieszadle Ericha typ PV 02 przy następujących
prędkościach misy i mieszadła:
– mieszanie na sucho: prędkość mieszadła –
450 obr./min i prędkość misy 32 obr./min;
– mieszanie na mokro: prędkość mieszadła –
450 obr./min i prędkość misy 64 obr./min.
Próbki formowano przez odlewanie. Miały one kształt
belek o wymiarach 40 mm × 40 mm × 160 mm (format D
wg PN-EN ISO 1927-5). Próbki dojrzewały w szaﬁe klima-

2. Część badawcza
Przygotowano korundowe betony ogniotrwałe z korundu
tabularnego jako kruszywa i z dwóch reaktywnych proszków tlenku glinu, mikrokrzemionki i cementu glinowego jako
składników osnowy. Skład chemiczny surowców przedstawiono w Tabeli 1.
Przygotowano dwa rodzaje próbek: bez i z udziałem mikrokrzemionki. Składy ziarnowe próbek przedstawiono na Rys. 1.
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Rys. 2. Schemat blokowy sposobu przygotowania próbek.
Fig. 2. Flow chart for preparation of samples.

B

Tabela 2. Podstawowe własności wysuszonych próbek.
Table 2. Properties of dried samples.

Rodzaj betonu

Z mikrokrzemionką
Bez
mikrokrzemionki

Metoda suszenia

Wytrzymałość na
zginanie
[MPa]

Wytrzymałość na
ściskanie
[MPa]

Gęstość pozorna
[g/cm3]

Porowatość otwarta
[%]

Konwencjonalne

12,4 ± 0,7

78,0 ± 1,7

3,12

13,0

Mikrofalowe

11,9 ± 0,2

76,5 ± 0,6

3,10

11,2

Konwencjonalne

20,7 ± 3,1

112,3 ± 5,1

3,19

5,6

Mikrofalowe

18,4 ± 0,4

88,8 ± 2,3

3,16

4,7

a)

b)

Rys. 3. Przebieg suszenia mikrofalowego: a) beton z mikrokrzemionką, b) beton bez mikrokrzemionki.
Fig. 3. Progress of microwave drying: a) concrete with microsilica, b) concrete with no microsilica.

tycznej przez 48 h w temperaturze 20 °C przy wilgotności
95%. Po tym czasie próbki suszono konwencjonalnie i mikrofalowo. Suszenie konwencjonalne przeprowadzono w laboratoryjnej suszarce elektrycznej w temperaturze 110 °C
przez 24 h. Z kolei suszenie mikrofalowe przeprowadzono
w laboratoryjnej wagosuszarce mikrofalowej PG 99 przy
ustawieniu mocy mikrofal na poziomie 100 W. Czas suszenia mikrofalowego wynosił 9,5 h.
Przebieg suszenia mikrofalowego przedstawiono na
Rys. 3.
Zużycie energii w trakcie mikrofalowego suszenia
próbek wynosiło 0,1 kW · 9,5 h = 0,95 kWh. W porównaniu do suszenia konwencjonalnego w laboratoryjnej
suszarce elektrycznej, gdzie zużycie energii wynosiło
1,2 kW · 24 h = 28,8 kWh, dało to znaczne oszczędności
energii.
Po suszeniu oznaczono podstawowe własności
próbek takie jak gęstość pozorna, porowatość otwarta
oraz wytrzymałość na ściskanie i na zginanie (wg PN-ENISO-1927-6). Ponadto przeprowadzono analizę termiczną
próbek (STA 409 PC/PG), oznaczono rozkład wielkości
porów metodą porozymetrii rtęciowej (AUTOPORE IV 9500)
oraz obserwowano ich mikrostrukturę pod mikroskopem
skaningowym SEM/EDS (Mira III).

3. Omówienie wyników
W Tabeli 2 przedstawiono podstawowe własności próbek
suszonych konwencjonalnie i mikrofalowo.
Próbki betonów z udziałem mikrokrzemionki charakteryzowały się niższymi własnościami wytrzymałościowymi
niż próbki bez mikrokrzemionki. Istnieje wyraźna korelacja
wytrzymałości betonów z ich porowatościami otwartymi.
Ponad dwukrotnie niższe porowatości otwarte miały betony bez dodatku mikrokrzemionki. Suszone mikrofalowo
próbki betonów miały niższą wytrzymałość, przy czym

w betonie z mikrokrzemionką różnice były nieznaczne.
Zwraca uwagę również fakt, że wyraźnie niższy był rozrzut
wyników badań zarówno wytrzymałości na zginanie, jak
i wytrzymałości na ściskanie obydwu rodzajów betonu.
Wskazuje to prawdopodobnie na większą jednorodność
betonów suszonych mikrofalowo w porównaniu z jednorodnością osiąganą w procesie suszenia konwencjonalnego. Można to wiązać ze stabilnymi, bezgradientowymi
warunkami odprowadzania wilgoci przy oddziaływaniu
mikrofal, podczas gdy suszenie konwencjonalne mogło
prowadzić do powstania lokalnych naprężeń i osłabienia
mikrostruktury, skutkującego większym rozrzutem własności wytrzymałościowych.
Charakterystyczne jest również to, że w przypadku suszonych mikrofalowo betonów zarówno porowatości otwarte, jak
i gęstości pozorne były niższe niż stwierdzone w betonach
suszonych konwencjonalnie. Świadczy to prawdopodobnie
o większym udziale porów zamkniętych w tych pierwszych
próbkach betonu, co mogło wpływać na ich własności wytrzymałościowe.
Na Rys. 4 przedstawiono wyniki analizy termicznej próbek suszonych konwencjonalnie i mikrofalowo.
Krzywe DTG próbki betonu z udziałem mikrokrzemionki
po suszeniu konwencjonalnym i mikrofalowym mają przebieg zbliżony. Uwidaczniają się słabe efekty w temperaturach około 140 °C, związane z obecnością niewielkiej ilości
CAH10, i wyraźny efekt z maksimum około 245 °C. Przebieg
krzywej DTG oraz ubytku wody z uwypukleniem w obszarze niższych temperatur sugeruje, że obok głównego efektu
związanego z obecnością γ-AH3 ma tu miejsce nałożenie
się efektu związanego z obecnością C2AH8. Krzywa TG do
około 290 °C jest stroma (ubytek masy około 1,25%), po
czym ulega wypłaszczeniu (ubytek około 0,2%), związanemu z rozkładem bemitu.
Analiza termiczna próbek betonów bez udziału mikrokrzemionki suszonych mikrofalowo i konwencjonalnie wykazuje
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Rys. 4. Analiza termiczna próbek z mikrokrzemionką, suszonych konwencjonalnie (a), z mikrokrzemionka, suszonych mikrofalowo (b), bez
mikrokrzemionki, suszonych konwencjonalnie (c) i bez mikrokrzemionki, suszonych mikrofalowo (d).
Fig. 4. Thermal analysis of samples with microsilica, dried conventionally (a), with microsilica, dried by microwaves (b), without microsilica,
dried conventionally (c), and without microsilica, dried by microwaves (d).

a)

b)

Rys. 5. Rozkład wielkości porów w próbach betonu: a) z mikrokrzemionką i b) bez mikrokrzemionki.
Fig. 5. Pore size distribution curves for castable samples: a) with microsilica, and b) without microsilica.

prawie identyczny przebieg krzywych. Różnica w stosunku do
stwierdzonych w próbach z udziałem krzemionki polega na
przesunięciu efektów w kierunku nieco wyższych temperatur
i znacznie większym efekcie związanym z obecnością γ-AH3.
Na Rys. 5 przedstawiono krzywe rozkładu wielkości porów w badanych próbkach. Beton zawierający mikrokrzemionkę (Rys. 5a) charakteryzował się trójmodalnym rozkładem wielkości porów. Krzywa rozkładu posiada maksimum
przy wielkości porów 0,03 μm, 0,06-0,07 μm i 0,2 μm, przy
czym w przypadku betonu suszonego konwencjonalnie zaobserwowano największy udział porów o wielkości 0,2 μm,
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a w przypadku betonu suszonego mikrofalowo – porów
o wielkości 0,07 μm.
Rozkład wielkości porów w betonie bez mikrokrzemionki
(Rys. 5b), w próbkach suszonych mikrofalowo i konwencjonalnie, jest prawie identyczny, z minimalnym przesunięciem w kierunku drobniejszych porów w przypadku
suszenia mikrofalowego. Betony nie zawierające mikrokrzemionki charakteryzowały się dwumodalnym rozkładem
wielkości porów z największym udziałem porów o wielkości 0,2-0,3 μm i z mniejszym udziałem porów o wielkości
0,06-0,07 μm.

B

Na Rys. 6-9 przedstawiono obrazy mikrostruktury badanych próbek. Mikrostruktura betonu z mikrokrzemionką,
suszonego konwencjonalnie (Rys. 6) jest zwarta, a przełam
nierówny. Osnowa próbek jest podobna do mikrostruktury próbek z mikrokrzemionką suszonych mikrofalowo,

a)

jednakże jest bardziej rozluźniona. Zbudowana jest z agregatów złożonych z izometrycznych ziaren o średnicy poniżej
0,4 μm, pomiędzy którymi występują pustki. W innych miejscach osnowy obecne są formy ciągłe bez wyraźnego konturu, stanowiące prawdopodobnie żel.

b)

Rys. 6. Obraz mikrostruktury betonu z mikrokrzemionką, suszonego konwencjonalnie a) powiększenie 200×, b) powiększenie 20 000×.
Fig. 6. Microstructure of castable with microsilica, dried conventionally: a) ×200 magnification, b) ×20 000 magnification.

a)

b)

Rys. 7. Obraz mikrostruktury betonu z mikrokrzemionką, suszonego mikrofalowo: a) powiększenie 200×, b) powiększenie 20 000×.
Fig. 7. Microstructure of castable with microsilica, dried by microwaves: a) ×200 magnification, b) ×20 000 magnification.
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Mikrostruktura próbek betonu z mikrokrzemionką
suszonego mikrofalowo (Rys. 7) jest zwarta, a ich przełom
nierówny. Osnowa betonów jest bardzo drobnoziarnista,
złożona z ziaren izometrycznych o średnicy poniżej 0,4 μm,
z dominacją ziaren o średnicy około 0,2 μm. Zaobserwowano

a)

również obecność agregatów, w których lokalnie można
wyróżnić płytki heksagonalne o średnicy poniżej 0,8 μm,
prawdopodobnie C2AH8.
Beton nie zawierający mikrokrzemionki suszony
konwencjonalnie (Rys. 8) charakteryzuje się zwartą i bardzo

b)

Rys. 8. Obraz mikrostruktury betonu bez mikrokrzemionki, suszonego konwencjonalnie: a) powiększenie 200×, b) powiększenie 10 000×.
Fig. 8. Microstructure of castable without microsilica, dried conventionally: a) ×200 magnification, b) ×10 000 magnification.

a)

b)

Rys. 9. Obraz mikrostruktury betonu bez mikrokrzemionki, suszonego mikrofalowo: a) powiększenie 100×, b) powiększenie 20 000×.
Fig. 9. Microstructure of castable without microsilica, dried by microwaves: a) ×100 magnification, b) ×20 000 magnification.
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B

drobnoziarnistą strukturą. W osnowie dominują ziarna
izometryczne o średnicy 0,4 μm. Miejscami można wyróżnić
agregaty płytkowe złożone z równolegle ułożonych płytek
(prawdopodobnie C2AH8) o średnicy około 5 μm.
Mikrostruktura próbek betonu bez mikrokrzemionki
suszonego mikrofalowo (Rys. 9) jest zwarta, a ich przełom
nierówny. W bardzo drobnoziarnistej osnowie, w której
dominują ziarna izometryczne o średnicy poniżej 1 μm,
uwidacznia się budowa płytkowa (prawdopodobnie płytki
C2AH8). Płytki są postrzępione, ich średnica nie przekracza
2 μm, a grubość jest mniejsza niż 0,1 μm. Obecne są bardzo
nieliczne słupki (prawdopodobnie CAH10).

Podziękowanie
Praca została zrealizowana w ramach międzynarodowego programu Inicjatywa CORNET p.t. „Optymalizacja
stosunku wody do cementu w celu poprawy wiązania, suszenia i zachowania w wysokich temperaturach betonów
ogniotrwałych” OPTI-WCR, nr umowy z NCBiR CORNET/2/16/2014.
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Zastosowanie mikrofal w suszeniu betonów ogniotrwałych znacznie przyśpieszyło ten proces. W przypadku badanych betonów ich suszenie zakończyło się po 9,5 godzinach.
W porównaniu do suszenia konwencjonalnego w laboratoryjnej suszarce elektrycznej, gdzie zużycie energii wynosiło
28,8 kWh, zużycie energii w trakcie suszenia mikrofalowego
było dużo mniejsze i wynosiło jedynie 0,95 kWh.
Zaobserwowano, że w przypadku betonu bez krzemionki
początkowy wzrost temperatury w trakcie suszenia mikrofalowego próbek następował szybciej niż w przypadku betonu nie zawierającego mikrokrzemionki. Natomiast szybkość
ubytku masy próbek był podobny.
Wyniki analizy termicznej próbek suszonych różnymi metodami były podobne. Można zatem podejrzewać, że zastosowanie mikrofal w suszeniu nie wpływa na zróżnicowanie
składu fazowego betonów.
Wytrzymałość betonów zawierających mikrokrzemionkę,
suszonych konwencjonalnie i mikrofalowo można uznać za
prawie identyczne. W przypadku betonów nie zawierających mikrokrzemionki wytrzymałość próbek suszonych mikrofalowo jest niższa od wytrzymałości próbek suszonych
konwencjonalnie. Jednakże rozrzut wyników w przypadku
betonów suszonych mikrofalowo jest znacznie mniejszy niż
w przypadku betonów suszonych konwencjonalnie. Ponadto, porowatość otwarta betonów suszonych mikrofalowo jest
nieco niższa niż porowatość betonów suszonych konwencjonalnie, przy równocześnie niższej gęstości pozornej, co
wskazywałoby na obecność większej ilości porów zamkniętych i co w konsekwencji mogło wpływać na niższą wytrzymałość betonów.
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