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Streszczenie
Stosowanie surowców magnezytowych, topionych jest obecnie standardem w materiałach ogniotrwałych magnezjowo-graﬁtowych,
stosowanych w nowoczesnych procesach metalurgicznych. Ograniczeniem jest zastosowanie żużli o niskiej zasadowości, gdzie korzystniejsze jest stosowanie materiałów MgO-CaO-C. Wprowadzenie topionych ziaren dolomitu ma na celu ograniczenie szybkości procesu
korozji, a zwłaszcza mechanizmu rozpuszczania dużych ziaren. Badania porównawcze przeprowadzono w laboratoryjnym piecu indukcyjnych, oznaczając stopień postępu korozji w próbkach z różnych typów klinkieru dolomitowego oraz zbadano mikrostrukturę warstwy
kontaktowej z żużlem. Zastosowanie klinkieru stopionego zmniejszyło korozję przez ograniczenie szybkości ubytku materiału w obszarze
kontaktu z żużlem, co stanowi przesłankę do opracowania nowego typu tworzywa zasadowego na strefę żużla kadzi metalurgicznej.
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COMPARATIVE STUDIES ON DOLOMITE-CARBON MATERIALS
MADE FROM SINTERED AND FUSED CLINKERS
The use of fused magnesite raw materials is currently a standard in refractory magnesia-graphite materials used in modern metallurgical processes. The limitation is the use of low-alkalinity slags, in which case it is better to apply MgO-CaO-C materials. The addition
of fused grains of dolomite is aimed at reducing the rate of the corrosion process, in particular the mechanism of big grains dissolution.
Comparative studies were conducted in a laboratory induction furnace. The degree of corrosion progression in samples of diﬀerent types
of dolomite clinker was determined, and the microstructure of the slag contact layer was examined. The use of fused clinker limited corrosion by reducing the rate of material loss in the slag contact area which provides a reason for developing a new type of basic material to
be used in the metallurgical ladle slag zone.
Keywords: Dolomite-carbon materials, Fused clinker, Sintered clinker, Corrosion tests

1. Wstęp
Materiały ogniotrwałe wiązane fazą węglową są rodzajem kompozytu ziarnistego, w którym grube ziarna złożone
z kryształów tlenków, płatków graﬁtu i drobnych ziaren tlenkowych spojone są fazą węglową utworzoną z prekursorów.
Fazę tlenków zasadowych stanowić mogą ziarna klinkieru
magnezjowego lub klinkieru dolomitowego CaO-MgO. Zawartość i rozmieszczenie fazy domieszek w ziarnach tlenkowych odgrywa decydującą rolę w kształtowaniu się właściwości termomechanicznych, odporności na korozję i utlenianie.
Podczas eksploatacji jednym z procesów, które mają wpływ
na trwałość wyłożenia jest reakcja karbotermiczna, to jest
redukcja MgO przez graﬁt do Mg, oraz ulatnianie się produktów w postaci gazowej. Stwierdzono, że wielkość kryształów
w magnezycie spiekanym ma wpływ na szybkość tej reakcji,
ale również znacznie zmienia szybkość rozpuszczania ziaren MgO w stopie krzemianowym żużla dzięki mniejszemu
rozwinięciu powierzchni i jej reaktywności. Typowe magnezyty spiekane składają się z kryształów peryklazu o wielkości
120-180 μm, a nawet 400 μm, powstałych w wyniku specjalnych procesów spiekania. Zastosowanie magnezytów topio-
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nych o wielkości kryształów 800-2000 μm stało się obecnie
standardem w produkcji materiałów MgO-C, stosowanych na
wyłożenia konwertorów i strefy żużla kadzi stalowniczych, co
pozwala na obniżenie szybkości zużywania się wyłożenia od
1-2 mm/wytop. Efekt ten tłumaczy się znacznym ograniczeniem dróg inﬁltracji stopu żużla w głąb ziaren. Procesy raﬁnacji stali w obróbce pozapiecowej, stosowane w produkcji
wyrobów długich, często prowadzone są w obecności żużli
o zasadowości C/S poniżej 1,8, co prowadzi do szybkiego
zużywania się wyrobów magnezytowych z powodu korozji
chemicznej zarówno w streﬁe żużla, jak i w streﬁe przydennej narażonej na działanie żużla po spuście. Dzięki zastosowaniu do wyrobów do tego typu procesów metalurgicznych
kruszywa w postaci klinkieru dolomitowego, spiekanego
w piecu obrotowym, korozja materiału tlenkowego, wiązanego węglem jest ograniczona poprzez mechanizm tworzenia
warstwy ochronnej złożonej z krzemianów dwuwapniowych.

2. Korozja materiałów MgO-CaO-C
Obserwuje się dwa typy procesów korozyjnych spowodowanych przez żużel: korozję bezpośrednią, w której
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Rys. 1. Model korozji materiału dolomitowo-węglowego.
Fig. 1. Dolomite-carbon material corrosion model.

następuje rozpuszczanie tlenków wapnia i magnezu w stopie
krzemianowym oraz korozję pośrednią, w której dochodzi do
utworzenia warstwy przyściennej o innym składzie chemicznym niż cała objętość żużla i wtedy szybkość korozji jest zależna od szybkości procesów migracji tlenków zasadowych
przez tę przyścienną warstwę [1]. Szybkość rozpuszczania
warstwy przyściennej zależy od intensywności ruchu żużla,
jego lepkości, stopnia natlenienia i temperatury wytopu, natomiast po agresywnych wytopach obserwuje się całkowitą
utratę warstwy ochronnej i zachodzi wówczas intensywna
korozja bezpośrednia wyłożenia. Korozja materiału magnezjowo-graﬁtowego przez ciekły żużel odbywa się w następujących etapach: utlenianie graﬁtu przez żużel zawierający
FeO, zwilżanie i inﬁltracja żużla w strukturę porów w fazie
osnowy oraz wokół ziaren grubych, tworzenie się roztworu
stałego magnezjowistytu w MgO, rozpuszczanie drobnej
frakcji tlenków i wyrywanie ziaren grubych z powierzchni materiału oraz rozpuszczanie MgO w żużlu. Rola fazy
węglowej, wprowadzanej w ilości (5-20)%, jest istotna dla
stabilności mechanicznej materiału, ponieważ reakcja karbotermiczna węgla i peryklazu prowadzi do migracji gazowego Mg w kierunku powierzchni zewnętrznej, a następnie
utworzenia się w pobliżu powierzchni odwęglonej, wtórnej,
zwartej warstwy kryształów MgO, która skutecznie zamyka
pory, powodując wzrost ciśnienia CO aż do zahamowania
dalszego postępu redukcji peryklazu. Tworzenie warstwy
zwartej obserwuje się zarówno w materiałach magnezjowo-graﬁtowych, jak i dolomitowo-węglowych.
Korozja materiałów dolomitowo-węglowych przez żużle
metalurgiczne w procesach uspakajania krzemem, dla których materiały te są dedykowane, wiąże się z utworzeniem
warstwy reakcyjnej krzemianów C2S i C3S, chroniącej materiał przed dalszą inﬁltracją w głąb struktury porów (Rys. 1 i 2).
Zmienność warunków metalurgicznych oraz składu żużla podczas procesów obróbki pozapiecowej, a zwłaszcza
upłynnianie ﬂuorytem, prowadzą do zniszczenia warstwy
ochronnej w następstwie procesów korozyjnych bezpośrednich – rozpuszczania ziaren drobnej frakcji i następczego rozpadu i wyrywania grubych ziaren z mikrostruktury materiału.
Typowy klinkier dolomitowy spiekany złożony jest z kontaktujących się ze sobą zaokrąglonych kryształów tlenku magnezu
(peryklazu) i tlenku wapnia (Rys. 3); wielkość ich kryształów
i rozmieszczenie jest w dużej mierze związane z mikrostrukturą surowców węglanowych, dolomitowych. Podczas kontaktu

Rys. 2. Warstwa ochronna krzemianów na powierzchni wyrobów
CaO-MgO-C w kadzi.
Fig. 2. Silcate protective layer on CaO-MgO-C lining in a vessel.

Rys. 3. Schemat etapów rozpuszczania ziarna klinkieru dolomitowego w żużlu.
Fig. 3. Schematic of dolomite clinker grain dissolution in the slag.

ziarna dolomitu z żużlem następuje początkowo rozpuszczanie CaO w żużlu, a szybkość tego procesu zależy od stopnia
nasycenia żużla zarówno przez CaO, jak i MgO. Ziarno dolomitu spiekanego po rozpuszczeniu CaO ulega degradacji,
kryształy peryklazu odrywają się i są porywane przez poruszający się ciekły żużel [2, 3].
Odpowiadając na potrzeby użytkowników, stosujących
różnorodne typy procesów obróbki pozapiecowej w produkcji produktów długich, prowadzone są od wielu lat modyﬁkacje technologii produkcji materiałów dolomitowo-węglowych
poprzez dobór surowców i sposobu produkcji klinkieru dolomitowego, modyﬁkacje fazy spoiwa węglowego i techniki
obróbki cieplnej wyrobów [4].
Mając na uwadze doświadczenia w stosowaniu surowców magnezytowych topionych stwierdzono, że celowa byłaby zmiana mikrostruktury ziaren klinkieru dolomitowego, tak
aby utrudnić etap odrywania kryształów MgO po utworzeniu
warstwy niskotopliwego stopu glinianów lub krzemianów.
Równocześnie w przypadku tworzenia warstwy ochronnej
krzemianów wapnia w wytopach uspakajanych krzemem
duże ziarna peryklazu mogą pełnić rolę wzmocnienia tej
warstwy ochronnej. Dostępne na rynku surowce dolomitowe topione charakteryzują się podwyższoną zawartością
niskotopliwych domieszek, mogących przyspieszać procesy
korozyjne w trudnych warunkach metalurgii pozapiecowej.
Podjęto więc próbę wytworzenia materiału MgO-CaO-C
z wykorzystaniem topionego kruszywa dolomitowego i przeprowadzenia porównawczych badań odporności na korozję.
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3. Topienie dolomitu
Wstępne próby topienia dolomitu przeprowadzono w celu
ustalenia parametrów energetycznych pieca łukowego, czasu
topienia i sposobu segregacji uzyskanego stopionego materiału. Próby prowadzono w Instytucie Ceramiki i Materiałów
Budowlanych Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach.
W wyniku pierwszych prób topienia dolomitu opracowano
metodę umożliwiającą wytwarzanie w warunkach laboratoryjnych kruszywa o właściwym, jednorodnym składzie, które
można wprowadzić jako główny składnik wyrobu dolomitowo-węglowego. Zgodnie z przebiegiem linii topienia w układzie
eutektycznym CaO-MgO (Te = 2370 °C) całkowite stopienie
w przypadku składu wyjściowego zawierającego 44% MgO
i 64% CaO następuje w temperaturze 2640 °C. Obecność domieszek oczywiście zmniejsza tę temperaturę, ale odpowiednią wydajność procesu topienia uzyskuje się, wytwarzając
pomiędzy elektrodami węglowymi temperaturę 3000 °C.

a)

Topienie prowadzono w piecu umożliwiającym wprowadzenie energii elektrycznej oporowo i łukowo z możliwością
regulacji położenia i długości łuku.
Stopienie 70 kg wsadu trwało 3 godziny, studzenie prowadzono w zamkniętym piecu. Obniżanie temperatury do
2370 °C prowadzi do stopniowego rozrostu kryształów MgO,
natomiast zestalenie stopu i powstanie kryształów zarówno
CaO, jak i MgO następuje w temperaturze eutektycznej.
Wielkość kryształów CaO jest znacznie mniejsza od kryształów MgO (400-600 μm), ale dla odporności na korozję
istotne jest jak rozmieszczone są główne fazy.
Uzyskany po chłodzeniu pieca blok materiału (Rys. 4)
został rozbity na mniejsze bryły i rozdzielony na strefy o kolorze szarym (1) i brązowym (2). Przeprowadzono analizę
chemiczną tych obszarów i stwierdzono zróżnicowanie zarówno składu chemicznego, jak i mikrostruktury oraz wielkości kryształów (Rys. 4 i 5). Skład chemiczny surowca i uzyskanego materiału podano w Tableli1 . Można zauważyć, że

b)

Rys. 4. Bryła stopionego dolomitu o rozmiarze ~ 170 mm (a) oraz bryła przeznaczona do kruszenia o rozmiarze ~ 60 mm (b).
Fig. 4. Block of fused dolomite of ~ 170 mm in size (a) and block assigned for crushing of ~ 60 mm in size.

a)

b)

Rys. 5. Mikrostruktura topionego klinkieru dolomitowego gruboziarnistego (a) i drobnoziarnistego (b); MgO – ziarna jasne, CaO – ziarna ciemne.
Fig. 5. Microstructure of fused dolomite clinker: coarse grained (a) and fine grained (b); MgO – bright grains, CaO – dark grains.
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proces topienia wpływa na zmianę składu chemicznego, co
jest znanym zjawiskiem w procesach topienia magnezytów.
Zwarte bryły stopionego dolomitu rozkruszono do uzyskania materiału o składzie ziarnowym takim jak obserwowany
w typowym materiale dolomitowo-węglowym. Zewnętrzna
część bryły stopionego materiału oraz nie stopione ziarna
zostały przeznaczone do topienia w kolejnym wsadzie do
pieca łukowego.

4. Przygotowanie próbek do badań
porównawczych.
Przygotowanie mieszanki do formowania próbek w postaci klinów, stosowanych w kadziach metalurgicznych,
przeprowadzono według typowego procesu produkcji wyrobów dolomitowo-węglowych z zastosowaniem lepiszcza
w postaci żywicy fenolowo-formaldehydowej z dodatkiem
grafitu płatkowego. Dla porównania w badaniach
zastosowano również próbki przygotowane w postaci

wyrobów produkowanych technologią gorącą z żywicami
węglowymi w gatunku typowym 43D, stosowanym w kadzi
stalowniczej.
Mieszankę do formowania, składająca się z kruszywa
klinkieru spiekanego lub topionego, otrzymano w intensywnym mieszadle laboratoryjnym z rotorem i formowano pod
ciśnieniem 20 kN według programu formowania dla produkcji wyrobów dolomitowych. Ulepszanie cieplne przeprowadzono w piecu tunelowym z atmosferą ochronną, w którym
następuje dopalanie wszystkich substancji organicznych
ulatniających się podczas utwardzania. Z utwardzonych
kształtek wycięto próbki do badań, z których zbudowano
tygiel do badań porównawczych w piecu indukcyjnym do
temperatury 1640 °C (Rys. 6) z zastosowaniem żużla synte-

Tabela 1. Skład wsadu i uzyskanych stref stopionego bloku.
Table 1. Chemical composition of the batch and obtained zones
of fused block.
Właściwość

Wsad

Strefa 1

Strefa 2

Strata prażenia [%]

1,47

2,02

1,10

SiO2 [%]

1,46

2,02

1,90

Al2O3 [%]

0,40

1,48

1,40

Fe2O3 [%]

3,32

3,49

2,80

CaO [%]

58,40

43,20

51,00

MgO [%]

36,30

49,40

42,50

MnO [%]

0,35

0,38

0,36

CaO/MgO

1,61

0,87

1,20
Rys. 6. Piec indukcyjny w którym przeprowadzono testy korozyjne.
Fig. 6. Induction furnace used for corrosion tests.

Rys. 7. Przekroje próbek po badaniu korozji żużlem w piecu indukcyjnym: 1 – wyrób z klinkieru dolomitowego spiekanego, h = 13,6
mm, P = 424 mm2; 3 – wyrób z klinkieru dolomitowego topionego,
h = 8,6 mm, P = 196 mm2.
Fig. 7. Cross-sections of samples after corrosion test in the induction furnace: 1 – material made from sintered dolomite clinker, h =
13.6 mm, area P = 424 mm2; 3 – material made from fused dolomite
clinker, h = 8.6 mm, area P = 196 mm2.

Rys. 8. Schemat tworzenia się wżerów w strefie żużla w teście
korozyjnym.
Fig. 8. Scheme of pitting in a slag zone during the corrosion test.
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Tabela 2. Skład chemiczny żużla do badania korozji.
Table 2. Chemical composition of slag used for corrosion tests.
Skład
chemiczny

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

MnO

TiO2

Zawartość
[% wag.]

24,4

20,7

30,9

22,1

0,74

0,10

0,87

Tabela 3. Wyniki pomiarów przekroju wżerów w strefie żużla próbek
po badaniu w piecu indukcyjnym.
Table 3. Measurements of pitting cross-sections in slag zones after
corrosion tests in the induction furnace.
Wymiary
przekroju wżeru
po korozji

Gęstość
pozorna
[g/cm3]

Głębokość
[mm]

Powierzchnia
[mm2]

43D-dolomit
spiekany
wiązanie węglowe

2,87

13,4

415

4RD-dolomit
spiekany, żywica

2,74

13,6

424

4RDT – klinkier
topiony, żywica

2,96

8,6

196

tycznego o składzie jak w Tabeli 2. Po stopieniu żużla utrzymywano stabilną temperaturę przez okres 1 h, a następnie
usunięto żużel i metal z tygla.
Po wystudzeniu pieca próbki zostały rozdzielone i przecięte wzdłuż pionowego przekroju. Pomiary rozmiaru zagłębienia powstałego w wyniku korozji wywołanej stopionym
żużlem wykonano na obrazach obydwu części przekroju.
Uzyskane rezultaty przedstawiono na Rys. 7 i w Tabeli 3.
Zaobserwowano zróżnicowanie kształtu wyżłobienia w zależności od składu surowcowego próbek. Kształt wyżłobienia wiąże się z powstawaniem na powierzchni metalu
intensywnego ruchu w cienkiej warstwie żużla poniżej menisku metalu, wywołanego mniejszą zwilżalnością materiału
ceramicznego przez metal niż przez żużel (Rys. 8).

ruszone nawet po rozpuszczeniu części kryształów CaO
z ziaren grubych. Ponadto można przewidzieć, że trudniej
rozpuszczające się kryształy peryklazu w topionym klinkierze będą stanowiły wzmocnienie warstwy ochronnej z krzemianu dwuwapniowego.

6. Podsumowanie
Materiały oparte na topionym klinkierze dolomitowym
w badaniach laboratoryjnych wykazują znacznie mniejszą
dynamikę korozji żużlowej, co stwarza perspektywę dalszego rozwoju metod produkcji dolomitowych surowców topionych w oparciu o krajowe złoża dolomitu. Dalsze badania
będą miały na celu pozyskanie kruszywa z klinkieru dolomitowego o wysokiej czystości i podwyższonej zawartości tlenku magnezu w ilościach pozwalających na próbę produkcyjną i zabudowę nowego typu materiałów w streﬁe żużla kadzi
stalowniczej. Wyroby dolomitowo-węglowe o podwyższonej odporności na korozję przez żużle o szerokim zakresie
składu stanowić będą wzmocnienie oferty ArcelorMittal Refractories dla zakładów metalurgicznych produkujących stale
specjalne [5].
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