MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 67, 3, (2015), 298-303

www.ptcer.pl/mccm

Modyﬁkacja mikrostruktury wyrobów zestawu
syfonowego w celu podwyższenia ich odporności
na erozyjno-korozyjne oddziaływanie stali
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Streszczenie
Zaprezentowano koncepcję i możliwości wynikające z zastosowania procesu impregnacji wyrobów zestawu syfonowego. Nasycanie
materiałów glinokrzemianowych lejnymi zawiesinami tlenku glinu i tlenków glinu i krzemu powoduje korzystne zmiany mikrostruktury, polegające na redukcji porowatości otwartej, zmniejszeniu średniej średnicy i mediany rozkładu średnic porów oraz wzroście udziałów porów
o średnicach mniejszych niż 1 μm kosztem porów większych. Impregnacja wyrobów zestawu syfonowego skutkowała wzrostem ich odporności erozyjno-korozyjnej na oddziaływanie przepływającej stali przez układ syfonowy oraz zmniejszeniem ilości wtrąceń niemetalicznych w odlewanej stali. Opracowane rozwiązanie przetestowano w warunkach przemysłowych w ZWK Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o.
Słowa kluczowe: ogniotrwałe wyroby glinokrzemianowe, syfonowe odlewanie stali, proces impregnacji

MODIFICATION OF THE MICROSTRUCTURE OF BOTTOM CASTING ASSEMBLY MATERIALS TO INCREASE
THEIR RESISTANCE TO THE EROSIVE AND CORROSIVE ACTION OF STEEL
The work presents a concept and possibilities resulting from application of the impregnation process for bottom casting assembly
materials. Impregnation of aluminosilicate materials with castable suspensions of alumina powder or alumina and silicon oxide powders
causes favourable microstructural changes, comprising the reduction of open porosity, the reduction of average pore diameter and pore
diameter distribution median as well as an increase in the share of pores having diameters below 1 μm at the cost of larger pores. The
impregnation of bottom casting assembly materials results in an increase in their resistance to the erosive and corrosive action of steel
ﬂowing through a system of bottom casting, and in a decrease of the amount of non-metallic inclusions in the cast steel. The developed
solution was tested under industrial conditions at ZWK Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o.
Keywords: Aluminosilicate refractory products, Bottom casting of steel, Impregnation process

1. Wstęp
Wśród mechanizmów zużywania się wyrobów ogniotrwałych w procesach metalurgicznych dominuje erozja spowodowana przepływającą stalą oraz korozja chemiczna, związana z penetracją ciekłych metali i żużli w głąb wyrobów
przy długim okresie prowadzenia procesu odlewania stali
i staliwa. Ograniczenie erozji i korozji można osiągnąć, stosując wyroby o bardzo niskiej porowatości albo materiały
ogniotrwałe zawierające pory o tak małych średnicach, że
wnikanie do nich żużli i stopów żelaza jest niemożliwe.
W związku z powyższym podjęto prace badawcze nad
możliwością wytworzenia materiałów glinokrzemianowych
o strukturze mikroporowatej. Jedną z metod modyﬁkacji mikrostruktury prowadzącą do zmniejszenia wielkości porów
oraz redukcji porowatości jest impregnacja tworzyw ogniotrwałych z wykorzystaniem zawiesin lejnych. Zawiesiny
stosowane do impregnacji wyrobów ogniotrwałych mogą
w znacznym stopniu chronić tworzywo przed chemicznym
oddziaływaniem strumienia stali oraz przed uszkodzeniami
mechanicznymi, jako wynik zamknięcia porów stanowiących
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drogę inﬁltracji ciekłych substancji agresywnych, zmian charakteru zwilżania tworzywa przez ciekłą stal oraz takiego
doboru zawiesin do impregnacji, aby w danych warunkach
pracy nie wchodziły one w reakcje chemiczne z medium
niszczącym [1].
Wyroby ogniotrwałe stosowane w odlewniczych zestawach syfonowych to rurki lejowe, stanowiące wyłożenie leja
centralnego, oraz kanałki zabudowane w kanałach płyt podwlewnicowych, przez które transportowana jest płynna stal
z kadzi odlewniczej do wlewnic. Wszystkie kształtki zestawu
syfonowego wykonane są z wyrobów glinokrzemianowych
o zawartości (50-70)% Al2O3 [2]. W warunkach procesu odlewania stali wyroby ogniotrwałe zestawu syfonowego ulegają
większemu lub mniejszemu zużyciu, w zależności od ich
parametrów jakościowych i termomechanicznych warunków
pracy. W wyniku zużywania się wyrobów zestawu syfonowego, w odlewanych wlewkach kuziennych powstają wtrącenia
niemetaliczne, które zanieczyszczają odlew, obniżając jego
jakość. Dlatego parametry użytkowe w/w wyrobów, takie jak
ogniotrwałość, odporność na erozyjne i korozyjne oddziaływanie strumienia stali, powinny być jak najwyższe.
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Analiza w zakresie stosowania materiałów ogniotrwałych
w układach syfonowego odlewania wlewków kuziennych wykazuje, że obecnie stosowane tworzywa nie charakteryzują
się wysoką odpornością erozyjną i korozyjną, co wpływa
na wytwarzanie wlewków kuziennych o niezbyt wysokiej
czystości metalurgicznej. W związku z powyższym podjęto
próby ulepszenia obecnie stosowanych wyrobów zestawu
syfonowego poprzez ich impregnację różnego rodzaju zawiesinami.
Celem publikacji jest prezentacja możliwości osiągania
korzystnych zmian mikrostruktury wyrobów zestawu syfonowego poprzez zastosowanie procesu ich impregnacji lejnymi
zawiesinami. W niniejszej publikacji przedstawiono również
wyniki z przeprowadzonej próby przemysłowej odlewania
stali przez układ syfonowy w ZWK Celsa Huta Ostrowiec
Sp. z o.o., w którym zastosowano wyroby glinokrzemianowe
o zawartości ok. 66% Al2O3 i wyroby tego samego gatunku
po procesie impregnacji.

2. Metodyka badań
W badaniach stosowano dwa rodzaje zawiesin nasycających:
– zawiesinę tlenku glinu (B),
– zawiesinę tlenku glinu z dodatkiem zolu kwasu krzemowego (BS).
Na próbkach przed i po procesie impregnacji lejnymi zawiesinami B i BS wykonano badania porozymetryczne za
pomocą porozymetru rtęciowego Micromeritics Auto Pore
IV 9500.
Badania mikrostruktury materiału przed i po nasyceniu
zawiesinami B i BS wykonano przy użyciu mikroskopu skaningowego Mira III ﬁrmy Tescan.

W odniesieniu do korzeni stalowych wykonano badania ilości wtrąceń niemetalicznych przy użyciu mikroskopu
skaningowego INSPECT F. Korzenie pobrano z zestawu
syfonowego na dwie wlewnice, zawierającego kształtki
ogniotrwałe nienasycone i kształtki tego samego gatunku
po procesie impregnacji.
Do impregnacji oraz badań porozymetrycznych i mikrostruktury wytypowano kształtkę kanałkową układu syfonowego o zawartości ok. 66% Al2O3. Z kanałka wywiercono
próbki w kształcie walca o wymiarach h = d = 24 mm. Tak
przygotowane próbki zanurzono w zawiesinach nasycających B i BS. Po zakończeniu impregnacji próbki wysuszono,
a następnie wypalono w 1250 °C.

3. Omówienie wyników badań
laboratoryjnych i wytypowanie zawiesiny do
prób przemysłowych
Przeprowadzono analizę porównawczą otrzymanych tworzyw po nasyceniu zawiesiną tlenku glinu (B) i zawiesiną
tlenku glinu z zolem kwasu krzemowego (BS) z materiałem
odniesienia, czyli kanałkiem zestawu syfonowego o zawartości ok. 66% Al2O3. Wyniki analiz porozymetrycznych przedstawiono w Tabeli 1.
Porównując wyniki badań porozymetrycznych materiałów przed i po impregnacji zawiesinami B i BS możemy
stwierdzić, że wyroby po impregnacji charakteryzowały się
korzystniejszą mikrostrukturą niż wyroby przed impregnacją. Wyroby po impregnacji zawiesinami B i BS charakteryzowały się wyższą gęstością pozorną, niższą wartością
porowatości, która zmniejszyła się o 2% w porównaniu do
materiału odniesienia, jednocześnie stwierdzono obniżenie wartości mediany średnicy porów oraz przepuszczal-

Tabela 1. Wyniki analiz porozymetrycznych wyrobu układu syfonowego przed i po procesie impregnacji zawiesinami B i BS i wypaleniu
w 1250 °C przez 2 h.
Table 1. Results of porosimetry analysis of bottom casting assembly material before and after impregnation using suspensions B and BS,
and after firing for 2 h at 1250 °C.

Badany parametr

Jednostka

Oznaczenie materiału
Próbka nienasycona

Próbka B

Próbka BS

Objętość wtłoczonej rtęci

[ml/g]

0,0964

0,0852

0,0864

Całkowita powierzchnia porów

[m2/g]

0,257

0,524

0,274

Mediana objętościowa *

[μm]

8,84

3,20

8,05

Średnia średnica porów

[μm]

1,50

0,65

1,27
2,38

Gęstość pozorna

[g/ml]

2,34

2,41

Gęstość rzeczywista

[g/ml]

3,03

3,04

2,99

Porowatość

[%]

22,6

20,6

20,6

Przepuszczalność

[mdarcy]

65,5

37,9

57,0

Krętość porów

-

6,3

6,9

5,8

2,8

1,6

Udział porów o średnicy:
pow. 60 μm

2,9

30-60 μm

7,0

1,9

4,7

9-30 μm

39,5

34,3

41,4

1-9 μm

[%]

40,9

31,9

38,9

pon. 1 μm

9,7

29,1

13,4

Suma

100

100

100

*Mediana objętościowa jest to średnica porów odpowiadająca 50-procentowemu objętościowemu zapełnieniu porów rtęcią.
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a)

b)

c)

Rys. 1. Mikrostruktura wyrobu przed nasyceniem (a) i po nasyceniu zawiesiną B (b) lub zawiesiną BS (c).
Fig. 1. Microstructure of material before impregnation (a) and after impregnation with suspension B (b) or suspension BS (c).

Przytoczone wyniki badań mogą być wykorzystane do
wstępnego prognozowania co do odporności materiałów
na ciekłe czynniki niszczące. Tworzywa po procesie impregnacji powinny być bardziej odporne na działanie ciekłych
czynników korozyjnych, ponieważ wraz ze zmniejszeniem
się średnicy porów osnowy maleje ilość dróg wnikania agresywnych cieczy w głąb materiału.
Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki badań, do impregnacji kompletu kształtek ogniotrwałych układu syfonowego,
przeznaczonych do przetestowania w warunkach przemysłowych, wytypowano zawiesinę B, zawierającą wyłącznie
tlenek glinu.
a)

b)

Rys. 2. Schematy procesu impregnacji kształtki kanałkowej (a)
i kształtki wylotowej (b).
Fig. 2. Schemes of impregnation process of runner brick (a), and
outlet brick (b).

ności. Dla wyrobu po impregnacji zawiesiną B widać wyraźne zwiększenie ilości porów najmniejszych, tj. poniżej 1
μm i zmniejszenie ilości porów dużych, tj. powyżej 30 μm,
w porównaniu do wyrobu przed impregnacją.
Korzystniejszą mikrostrukturą charakteryzuje się wyrób
po impregnacji zawiesiną tlenku glinu (B) ze względu na:
– niższą wartość mediany – 3,20 μm;
– niższą wartość średniej średnicy porów – 0,65 μm;
– niższą wartość przepuszczalności – 37,9 mdarcy;
– większy udział porów najmniejszych poniżej 1 μm –
29,1%.
Obraz mikrostruktury materiału przed i po nasyceniu zawiesinami B i BS przedstawiono na Rys. 1.
Badania mikrostruktury materiału po nasyceniu ujawniły
obecność w porach cienkiej warstwy produktów nasycania.
Na zdjęciach SEM (Rys. 1b i 1c) widać wyraźną obecność
produktów nasycania, w postaci korundu i pokrywającej go
warstewki tlenku krzemu, we wnętrzu materiału. Ziarna korundu tworzą zwarte skupiska, które są mocno zagęszczone
w osnowie materiału. W przypadku próbki nasyconej tlenkami
glinu i krzemu, na wewnętrznych ściankach porów tworzy się
dodatkowo warstewka szkliwa, która otacza ziarna korundu.
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4. Opis przygotowania kształtek
ogniotrwałych do prób przemysłowych
W celu przetestowania w warunkach przemysłowych,
procesowi impregnacji poddano komplet kształtek ogniotrwałych układu syfonowego, zawierającego cztery kształtki kanałkowe oraz jedną kształtkę wylotową, wykonane
z materiału o zawartości ok. 66% Al2O3, które w układzie
syfonowym zabudowywane są w płycie podwlewnicowej.
Kształtki nasycono zawiesiną tlenku glinu (B), którą otrzymano w taki sam sposób, jak w przypadku prób laboratoryjnych.
Na Rys. 2 przedstawiono w sposób schematyczny metodę
impregnacji zastosowaną dla kompletu kształtek ogniotrwałych układu syfonowego.
Stosując sposób impregnacji wg schematu przedstawionego na Rys. 2, nasycono tylko pracującą powierzchnię
kształtki ogniotrwałej. Po zakończeniu impregnacji, nasycone kształtki suszono i wypalono w piecu elektrycznym
w temperaturze 1250 °C.
Do Zakładu Wyrobów Kutych Celsa Huta Ostrowiec Sp.
z o.o. dostarczono komplet kształtek ogniotrwałych po procesie impregnacji – cztery kształtki kanałkowe i jedną kształtkę
wylotową. Kształtki te stanowiły wyłożenie ogniotrwałe podwlewnicowej płyty odlewniczej układu syfonowego.
Próbę odlewania przeprowadzono w układzie syfonowym na dwie wlewnice, przy czym pierwsze wyłożenie płyty
podwlewnicowej stanowiły wyroby po procesie impregnacji,
natomiast drugie wyłożenie płyty podwlewnicowej stanowi-
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ły wyroby nienasycone tego samego gatunku. Ten sposób
zabudowy kształtek nasyconych i nienasyconych zapewniał
prawie identyczne warunki ich pracy w czasie odlewania,
dzięki czemu możliwe było porównanie mikrostruktury materiałów oraz korzeni stalowych po procesie odlewania wlewków kuziennych. Sposób zabudowy i usytuowania kształtek
w układzie syfonowym przedstawiono na Rys. 3.

…

Warunki procesu syfonowego odlewania wlewków kuziennych w ZWK wg karty procesu wytapiania stali i obróbki
w pieco-kadzi przedstawiały się następująco [3]:
– zakres temperatur odlewania stali: 1553-1569 °C;
– wielkość wlewka: Q 12 Mg;
– ciężar odlanych wlewków: 21,2 Mg;
– prędkość odlewania stali: ok. 2,2 Mg/min;
– całkowity czas lania stali z pieco-kadzi do układu syfonowego: 9 min 55 s;
– gatunek odlewanej stali: 50CrMo4.

5. Wyniki badań materiałów po pracy i ich
omówienie

Rys. 3. Usytuowanie kształtek nasyconych i nienasyconych
w wyłożeniu ogniotrwałym zestawu syfonowego.
Fig. 3. Location of impregnated and non-impregnated bricks in refractory lining of bottom casting assembly.

Na Rys. 4 przedstawiono fotograﬁe wyrobów po pracy,
natomiast na Rys. 5 - fotograﬁe korzeni stalowych, które
pobrano w trakcie demontażu kształtek ogniotrwałych z podwlewnicowej płyty odlewniczej układu syfonowego.
Porównując strukturę przełomu wyrobu nasyconego i nienasyconego po pracy można zauważyć, że próbka pierwsza
jest bardziej zwarta (Rys. 4). Na powierzchni wyrobu nasyconego w kontakcie ze stopem żelaza tworzy się napiek,
który chroni powierzchnię pracującą wyrobu przed erozyjnym oddziaływaniem stali przepływającej przez układ syfo-

Rys. 4. Wyroby po pracy: 1 – kanałek nasycony, 2 – kanałek nienasycony.
Fig. 4. Materials after work: 1 – impregnated brick, 2 – non-impregnated brick.

Rys. 5. Korzenie stalowe pobrane w trakcie demontażu wyłożenia ogniotrwałego wykonanego z kształtek nasyconych (1) i kształtek
nienasyconych (2).
Fig. 5. Steel roots collected during disassembling refractory lining made of impregnated (1) and non-impregnated (2) bricks.

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 67, 3, (2015)

301

T. P

, J. B

, A. Ś

, T. W

Rys. 6. Mikrostruktura przy powierzchni korzenia stalowego pobranego z kształtki nienasyconej.
Fig. 6. Microstructure at the surface of a steel root taken from the non-impregnated brick.

Rys. 7. Mikrostruktura przy powierzchni korzenia stalowego pobranego z kształtki nasyconej.
Fig. 7. Microstructure at the surface of a steel root taken from the impregnated brick.

nowy. Natomiast takiej ochrony wyrobu nie zaobserwowano
w przypadku próbki nienasyconej, której powierzchnia jest
nierówna, postrzępiona w wyniku erozji wywołanej przepływającą stalą.
W odniesieniu do wyglądu powierzchni korzeni stalowych
pobranych w trakcie demontażu wyłożenia ogniotrwałego
podwlewnicowej płyty odlewniczej stwierdza się, że korzenie
stalowe pobrane z wyrobu nasyconego charakteryzują się
gładszą powierzchnią w porównaniu do korzeni stalowych
pobranych z wyrobu nienasyconego, na których powierzchni
widać wyraźnie wrośnięte fragmenty pochodzące z wyłożenia ogniotrwałego (Rys. 5). Podczas demontażu układu
syfonowego, kształtki ogniotrwałe nasycone łatwiej odchodziły od korzeni stalowych niż kształtki nienasycone, o czym
świadczy wygląd zakrzepłej stali na powierzchni roboczej
kształtki.
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Na Rys. 6 i 7 przedstawiono obrazy SEM powierzchni korzeni stalowych, pobranych podczas demontażu wyłożenia
ogniotrwałego zestawu syfonowego.
Powierzchnia pobranego korzenia stalowego z wyrobu
nienasyconego była nieregularna. Przy powierzchni zauważono warstwę składającą się z izolowanych ziaren lub
ciągłych skupisk tlenkowych otoczonych metalem (Rys. 6).
W warstwie tej, o grubości sięgającej miejscami 2,5 mm,
obecne były również pustki usytuowane często równolegle
do powierzchni. W skupiskach tlenkowych dominował glin
i krzem, których pochodzenie można wiązać z materiałem
kształtek ogniotrwałych.
Powierzchnia korzenia stalowego przylegającego do
kształtki nasyconej była stosunkowo równa i tylko bardzo
rzadko można było zauważyć przy powierzchni korzenia
wtrącenia tlenkowe sięgające do ok. 70 μm (Rys. 7). Skład
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tych wtrąceń był podobny, jak w przypadku stwierdzonego
w korzeniu stalowym na kontakcie z kształtką nienasyconą.
Głębiej stwierdzono bardzo drobne (< 8 μm), izometryczne
wtrącenie, które nie było wtrąceniem tlenkowym i nie pochodziło z materiału ogniotrwałego (Tabela 2).
Przedstawione wyniki badań wskazują, że impregnacja
przyczyniła się do wzrostu zwartości wyrobu i zwiększenia
jego odporności erozyjno-korozyjnej. W efekcie końcowym
prowadzi to do ograniczenia powstawania wtórnych wtrąceń
tlenkowych w odlewanej stali.
Tabela 2. Analiza ilościowa pierwiastków w mikroobszarach 1, 2 i 3
wskazanych na Rys. 6 i 7.
Table 2. Quantitative analysis of elements in the points 1, 2 and 3
according to Fig. 6 and 7.

Pierwiastek
O

1

2

3
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Udział [% mas.]
47,9

45,9

-
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1,3
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-
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Si
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-
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C

-

-
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6. Wnioski
Przedstawiono możliwości osiągania korzystnych zmian
mikrostruktury wyrobów zestawu syfonowego poprzez zastosowanie procesu ich impregnacji zawiesinami lejnymi.
W wyniku procesu impregnacji obniżono porowatość otwartą, średnią średnicę porów, przepuszczalność oraz zwiększono gęstość pozorną i udział porów
o średnicach poniżej 1 μm z 9,7% do 29,1%. Uzyskanie
korzystnej mikrostruktury ze zwiększonym udziałem porów
o średnicach mniejszych kosztem porów większych było
wynikiem wprowadzenia tlenku glinu w pory badanego materiału. Skutkiem tych zmian był wzrost odporności na erozyjno-korozyjne oddziaływanie przepływającej stali przez
układ syfonowy. Stosowanie opracowanej technologii impregnacji wyrobów układu syfonowego powinno bezpośrednio
rzutować na zmniejszenie ilości wtrąceń niemetalicznych
w odlanych wlewkach kuziennych.
Prezentowane powyżej rozwiązanie zostało zgłoszone
do opatentowania [4].
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