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Streszczenie
W betonach ogniotrwałych jako spoiwo stosuje się tradycyjnie cementy glinowe. Na rynku dostępnych jest wiele gatunków cementów
glinowych. Cementy przeznaczone do stosowania w niższej temperaturze składają się głównie z fazy jednoglinianu wapnia, której towarzyszy znaczna ilość krzemionki i tlenku żelaza. Cementy przeznaczone do stosowania w wyższej temperaturze stanowią mieszaninę jednoi dwuglinianu wapnia. W ostatnim czasie opracowano spoiwo oparte na jednoglinianie wapnia o niskiej zawartości krzemionki, tlenku żelaza
i alkaliów (poniżej odpowiednio 0,5%; 0,2% i 0,4%). Zastosowanie nowego spoiwa złożonego z czystego jednoglinianu wapnia może być
korzystne. Biorąc pod uwagę wysoką aktywność nowego spoiwa można otrzymać beton ogniotrwały o niższej jego zawartości.
Przeprowadzono badania betonów ogniotrwałych wiązanych dwoma spoiwami hydraulicznymi różniącymi się zawartością glinianów
wapnia: CA i CA 2. Wykonano próbki betonu wysokoglinowego, zawierające 1%, 3% i 5% spoiwa. Oznaczono właściwości fizyczne próbek takie jak gęstość pozorna i porowatość otwarta, rozkład wielkości porów, wytrzymałość na zginanie i na ściskanie na zimno oraz właściwości wysokotemperaturowe w tym wytrzymałość na zginanie na gorąco, ogniotrwałość pod obciążeniem i odporność na pełzanie.
Badania wykazały, że surowe próbki z udziałem cementu, składającego się głównie z fazy CA, charakteryzowały się mniejszą porowatością i nieco większą gęstością pozorną niż próbki z udziałem cementu, w którym fazie CA towarzyszyła faza CA 2 w ilości 25,9%.
Mniejsza porowatość betonów z cementem z fazą CA decydowała z kolei o ich większej wytrzymałości na zginanie i na ściskanie. Prawdopodobnie, z racji większej reaktywności jednoglinianu wapnia z wodą, doszło do powstania większej ilości hydratów w osnowie betonu.
W przypadku wypalonych próbek betonów, zastosowanie cementu o większej zawartości fazy CA prowadziło do większej porowatości
otwartej i mniejszej gęstości pozornej próbek w porównaniu do betonów o mniejszej zawartości fazy CA i większej zawartości fazy CA 2.
Związane to było z powstaniem większej ilości fazy CA6 (hibonitu), której powstanie prowadzi do zwiększenia porowatości materiału.
W związku z tym, że faza CA6 powstaje na styku ziaren korundu i otaczającej ich osnowy zawierającej CA 2, dochodzi do utworzenia
tzw. wiązania ceramicznego po wypaleniu w wysokiej temperaturze, odpowiedzialnego za dużą wytrzymałość mechaniczną materiału.
Właściwości próbek w wysokich temperaturach zależały od porowatości i składu fazowego. W przypadku, gdy próbki zawierały mniejszą
ilość spoiwa o ich ogniotrwałości pod obciążeniem i pełzaniu przy ściskaniu decydowała porowatość. Większa porowatość powodowała
pogorszenie ogniotrwałości pod obciążeniem i odporności na pełzanie. Z kolei, gdy próbki zawierały dużą ilość spoiwa za ich właściwości
w wysokiej temperaturze odpowiadał skład fazowy, a ściślej zawartość hibonitu. Większa zawartość tej fazy poprawiała ogniotrwałość
pod obciążeniem i odporność na pełzanie. W przypadku wytrzymałości na zginanie w wysokiej temperaturze na jej kształtowanie się
wpływ miała prawdopodobnie porowatość materiału zgodnie z zależnością: im większa porowatość tym mniejsza wytrzymałość na zginanie w wysokiej temperaturze.
Słowa kluczowe: beton ogniotrwały, gliniany wapnia, wytrzymałość mechaniczna, właściwości wysokotemperaturowe, porowatość

INFLUENCE OF PHASE COMPOSITION OF ALUMINA CEMENT ON PROPERTIES OF REFRACTORY CONCRETES
Alumina cements are traditionally used as a binder in refractory castables. There are many kinds of alumina cements on the market.
Cements intended for use at lower temperatures consist mainly of the calcium monoaluminate phase which is accompanied by a considerable amount of silica and iron oxide. Cements to be used at higher temperatures are a mixture of calcium mono- and di-aluminate.
A binder has been recently developed which is based on calcium monoaluminate with a low content of silica, iron oxide and alkalis
below 0.5%; 0.2% and 0.4%, respectively. Application of the new binder can be beneficial. Taking into consideration the new binder’s
high activity, it is possible to obtain a refractory castable with the lowered content of the binder.
Investigations have been carried out into refractory castables with two hydraulic binders, differing in the content of calcium aluminates: CA and CA 2. Samples of high-alumina castable containing 1%, 3% and 5% of the binder were prepared. Physical properties of the
samples were determined including apparent density and open porosity, bending strength, compressive strength and high-temperature
properties such as hot bending strength, refractoriness under load and creep resistance.
The investigations have demonstrated that green samples with CA-based cement were characterized by lower porosity and slightly
higher apparent density than samples with cement containing 25.9% of CA 2 phase in addition to the CA phase. The lower porosity of
castables with CA-based cement led to higher bending and compressive strength. Probably, due to the greater reactivity of calcium monoaluminate with water, more hydrates have been formed in the castable matrix. In the case of fired specimens, the use of cement with
higher CA content increased open porosity and decreased bulk density of the materials compared to castables with cement containing
less CA phase and more CA 2 phase. This was due to the formation of more CA 6 phase (hibonite) which resulted in increased porosity of
the material. Due to the fact that the CA 6 phase is formed at the contact of corundum grains and ambient matrix containing CA 2, the ceramic bonding is formed after firing at high temperatures, being responsible for high mechanical strength of the material. The properties
of materials at high temperatures depended on porosity and phase composition. In the case where the samples contained less binder,
their refractoriness under load and creep under compression were dependent on porosity. Greater porosity caused deterioration of RUL
and creep resistance. On the other hand, when the samples contained a large amount of binder, their properties at high temperatures
corresponded to the phase composition, and more precisely, to the content of hibonite. The higher content of this phase improved the
refractoriness under load and creep resistance. In the case of high temperature bending strength, it was affected by the porosity of the
material according to the rule: the higher porosity the lower flexural strength at high temperature.
Keywords: Refractory concrete, Calcium aluminates, Mechanical strength, High temperature properties, Porosity
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1. Wstęp
Betony ogniotrwałe stanowią mieszaninę kruszywa
i spoiwa, którym najczęściej jest cement glinowy. Zasadniczą fazą wiążącą we wszystkich cementach glinowych jest
CA, którego zawartość wynosi 40% i więcej. Fazie CA towarzyszy również faza CA 2 oraz mniejsze lub większe ilości
C12A7, który powoduje przyspieszenie wiązania zaczynów
z tych cementów [1].
Chociaż hydratacja cementu glinowego stanowi kluczowy aspekt w technologii betonów ogniotrwałych, proces
ten wciąż nie jest w pełni poznany ze względu na dużą
złożoność. Generalnie proces hydratacji cementu glinowego dzielimy na trzy etapy: rozpuszczanie, zarodkowanie
i strącanie [2]. Na początku dochodzi do hydroksylowania
powierzchni cząstek cementu poprzez ich rozpuszczanie,
prowadzące do uwolnienia jonów Ca+ i Al(OH) 4- do środowiska wodnego. Powstałe jony Al(OH) 4 - dysocjują następnie
na jony Al3+ i OH -. Ciągła reakcja cementu z wodą prowadzi
do zwiększenia stężenia jonów Ca+ i Al(OH) 4 - w roztworze. Po pewnym czasie zawiesina osiąga punkt nasycenia
i następuje powolny proces zarodkowania, poprzedzający
strącanie uwodnionych faz. Etap ten zwany okresem indukcji trwa do momentu powstania pierwszych zarodków
krystalicznych hydratów [3].
Na rodzaj powstających hydratów wpływ ma m. in. skład
fazowy cementu glinowego, temperatura i czas pielęgnacji oraz ilość wody [4, 5]. Schemat hydratacji glinianów CA
i CA 2 przedstawiono na Rys. 1.

Rys. 1. Ogólne równania reakcji tworzenia hydratów z głównych faz
cementu glinowego; C = CaO, A = Al 2O 3 , H = H 2O [6].
Fig. 1. General equations representing the hydrate generation
reactions for the main phases of calcium aluminate cements;
C = CaO, A = Al 2O 3 , H = H 2O [6].

Z powyższego schematu wynika, że w zależności od warunków hydratacji, w jej wyniku powstają nietrwałe hydraty
CAH10, C2AH 8 i żel AH 3 lub stabilne fazy C3AH 6 i krystaliczny AH 3. Ponadto, hydratacja fazy CA wymaga dostarczenia
mniejszej ilości wody niż hydratacja fazy CA 2, a w wyniku

reakcji dwuglinianu wapnia z wodą powstaje więcej amorficznego i krystalicznego AH 3.
O dużej wytrzymałości zaczynów z cementów glinowych
i szybkim jej narastaniu decyduje faza CA [1]. Z kolei CA 2
charakteryzuje się powolną hydratacją, która może zostać
dodatkowo spowolniona w obecności fazy CA.
W trakcie suszenia i wygrzewania betonów ogniotrwałych na wiązaniu hydraulicznym w pierwszej kolejności
dochodzi do rozkładu hydratów, co następuje w zakresie
temperatury od 150 °C do około 600 °C. Następnie rozpoczyna się krystalizacja faz glinianów wapnia z utworzeniem
C12A7 (~ 900 °C), CA (1000–1100°C), CA 2 (~ 1250 °C) i CA6
(~ 1450°C) [7].
Istnieje wiele publikacji dokumentujących wpływ warunków pielęgnacji na właściwości betonów ogniotrwałych.
Nieznany jest natomiast efekt składu fazowego spoiwa na
zachowanie się materiałów monolitycznych.

2. Część badawcza
W badaniach wykorzystano dwa cementy glinowe, oznaczone jako A i B. Skład chemiczny i fazowy oraz właściwości tych cementów przedstawiono w Tabeli 1.
Cementy A i B różniły się składem fazowym. Cement
A składał się w 90% z fazy CA, której towarzyszył CA 2 i niewielka ilość (0,8%) C12A7. Z kolei cement B był materiałem
dwufazowym, składającym się w trzech czwartych z jednoglinianiu wapnia i w jednej czwartej z dwuglinianu wapnia.
Różnice w składzie fazowym wpływały również na różnice w składzie chemicznym cementów; cement B zawierał
w swoim składzie więcej Al2O3 i mniej CaO niż cement A.
Ponadto cement A miał nieco większą powierzchnię właściwą oraz mniejszą gęstość nasypową i ogniotrwałość
w porównaniu do cementu B.
Przygotowano próbki korundowych betonów ogniotrwałych, zawierające cement A lub cement B w ilości 1%, 3%
i 5%. Skład próbek przedstawiono w Tabeli 2.
Próbki przygotowano poprzez wymieszanie surowców
w mieszadle Eirich PV 02 w czasie 1 minuty, a następnie
przez mieszanie na mokro w czasie 4 minut. Próbki były
odlewane w kształcie belek w formacie D (40 mm × 40 mm
× 160 mm), a następnie pielęgnowane w komorze klimatycznej w temperaturze 20 °C i przy wilgotności względnej
95% w czasie 48 godzin. Po zakończeniu pielęgnacji próbki
suszono w temperaturze 110 °C przez 24 godziny i wypalano w temperaturze 1500 °C przez 5 godzin.
Oznaczono właściwości fizyczne surowych i wypalonych
próbek takie jak gęstość pozorna, porowatość otwarta oraz
wytrzymałość na zginanie i na ściskanie, zgodnie z normą
PN-EN ISO 1927–6 „Monolityczne (nieformowane) wyroby
ogniotrwałe. Część 6: Oznaczanie własności fizycznych”.
Przeprowadzono badania struktury porów w wypalonych
próbkach metodą porozymetrii rtęciowej, za pomocą
urządzenia 9500 Autopore IV. Określono skład fazowy
wypalonych próbek osnowy betonów metodą dyfrakcji
rentgenowskiej (PANalytical X`PERT PRO MPD) przy promieniowaniu CuKα (45 kV, 35 mA). Oznaczono ogniotrwałość pod obciążeniem wypalonych próbek zgodnie z normą
PN-EN ISO 1893:2009 za pomocą urządzenia Netzsch 421
w atmosferze powietrza, pod obciążeniem 0,2 N/mm2 i przy
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szybkości ogrzewania 5 K/min. Przeprowadzono próby pełzania przy ściskaniu zgodnie z normą PN-EN 993–9:1999
za pomocą urządzenia Netzsch 421 w atmosferze powietrza, w temperaturze 1450°C, pod obciążeniem 0,2 N/mm2
i przy szybkości ogrzewania 5 °C/min. Oznaczono wytrzymałość próbek na zginanie w temperaturze 1450 °C zgodnie z normą PN-EN 993–7:2001 za pomocą urządzenia
Netzsch HMOR 422 w atmosferze powietrza przy szybkości ogrzewania 3 °C/min.

3. Omówienie wyników
Na Rys. 2 i 3 przedstawiono właściwości fizyczne surowych i wypalonych próbek betonów ogniotrwałych zawierających cementy A i B w ilości 1%, 3% i 5%.
Surowe próbki betonów wiązanych cementem A (o większej zawartości jednoglinianu wapnia) posiadały wyższą
wytrzymałość na zginanie niż próbki betonów wiązanych
cementem B. Różnica w wytrzymałości była tym większa
im większa była zawartość cementu. Próbki zawierające
cement A charakteryzowały się również wyższą wytrzymałością na ściskanie niż próbki zawierające cement B.
Wytrzymałość mechaniczna betonów, niezależnie od zastosowanego cementu, zwiększała się wraz z jego zawartością. Kształtowanie się tego parametru było odzwierciedleniem porowatości otwartej materiału, która zmniejszała się
wraz ze zwiększeniem zawartości spoiwa i była mniejsza
w betonach z cementem A. Gęstość pozorna próbek nie

zmieniała się znacząco wraz z zawartością cementu, lecz
była wyraźnie niższa w betonach z cementem B w ilości
1% i 5%. Prawdopodobnie, z racji większej reaktywności
jednoglinianu wapnia z wodą, doszło do powstania większej ilości hydratów w osnowie betonu z cementem A po
2 dniach wiązania niż w przypadku betonu z cementem
B. W osnowie tego ostatniego betonu reakcja hydratacji
przebiegała wolniej w wyniku mniejszej zawartości fazy CA.
Wypalone próbki betonów wiązanych cementem A posiadały wyższą wytrzymałość na zginanie (przy zawartości 5% spoiwa) oraz wyższą wytrzymałość na ściskanie
(przy zawartości 3% i 5% spoiwa) w porównaniu do próbek
betonów wiązanych cementem B. Wytrzymałość na ściskanie betonu zawierającego 3% cementu A kształtowała
się na tym samym poziomie jak wytrzymałość betonu zawierającego 5% cementu B. Próbki betonu z cementem
A charakteryzowała również większa porowatość otwarta
i mniejsza gęstość pozorna w porównaniu do próbek betonu
z cementem B. Próbki zawierające 1% spoiwa kurczyły się
po wypaleniu, przy czym beton z cementem A posiadał
dwukrotnie większa skurczliwość niż beton z cementem
B. Zwiększenie zawartości spoiwa do 3% i 5% spowodowało, że próbki z cementem A nie kurczyły się po wypaleniu, a skurczliwość próbek z cementem B zwiększyła się
z 0,31% do 0,62% po zwiększeniu zawartości cementu
odpowiednio z 3% do 5%.
Wyniki analizy porozymetrycznej wypalonych próbek
przedstawiono na Rys. 4–6.
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Rys. 2. Właściwości surowych próbek jako funkcja zawartości i rodzaju spoiwa: a) wytrzymałość na zginanie, b) wytrzymałość na
ściskanie, c) porowatość otwarta, d) gęstość pozorna.
Fig. 2. Properties of green samples as a function of content and type of binder: a) modulus of rupture, b) cold crushing strength, c) open
porosity, d) bulk density.

216

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 69, 3, (2017)

60

Wytrzymałość na ściskanie [MPa]

Wytrzymałość na zginanie [MPa]

Wpływ składu fazowego cementu glinowego na właściwości betonów ogniotrwałych

50
40
A
B

30
20
10
0
1

3

300
250
200
A
B

150
100
50
0

5

1

Zawartość spoiwa [%]

3

a)

b)

19

3.2

18

Gęstość pozorna [g/cm3]

Porowatość otwarta [%]

5

Zawartość spoiwa [%]

17
16
15

A

14

B

13
12
11
10

3
2.8
A

2.6

B

2.4
2.2
2

1

3

5

1

Zawartość spoiwa [%]

3

5

Zawartość spoiwa [%]

c)

d)

0.7
0.62

0.62

Skurczliwość [%]

0.6
0.5
0.4
0.31

0.3

A
B

0.31

0.2
0.1
0

0
1

0

3

5

Zawartość spoiwa [%]

e)
Rys 3. Właściwości wypalonych próbek jako funkcja zawartości i rodzaju spoiwa: a) wytrzymałość na zginanie, b) wytrzymałość na
ściskanie, c) porowatość otwarta, d) gęstość pozorna, e) skurczliwość wypalania.
Fig. 3. Properties of fired samples as a function of content and type of binder: a) modulus of rupture, b) cold crushing strength, c) open
porosity, d) bulk density, e) shrinkage.

Tabela 3. Skład fazowy osnowy betonów zwierających 5% cementu po wypaleniu.
Table 3. Matrix phase composition of castables containing 5% of cements after firing.
Faza

Osnowa betonu z cementem A

Osnowa betonu z cementem B
Udział [%]

Hibonit CaAl12O19 (CA 6)

50,7

41

Korund Al2O3

42,5

52,1

Grosyt CaAlO4O7 (CA 2)

5,3

5,2

β-Al2O3

1,5

1,7
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Rys. 4. Rozkład wielkości porów w próbkach zawierających cement A lub B w ilości: a) 1%, b) 3% i c) 5%.
Fig. 4. Pore size distribution in samples containing 1% (a), 3% (b) and 5% (c) of cements A or B.
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Rys. 5. Mediana objętościowa średnicy porów w próbkach jako
funkcja zawartości i rodzaju spoiwa.
Fig. 5. Pore median in samples as a function of content and type
of binder.

Rys. 6. Krętość porów w próbkach jako funkcja zawartości i rodzaju spoiwa.
Fig. 6. Pore tortuosity in samples as a function of content and
type of binder.

Rozkład wielkości porów w próbkach był zależny od ilości i rodzaju zastosowanego cementu. Próbki zawierające
cement A posiadały drobniejsze pory niż próbki zawierające cement B. Betony z 1% spoiwa charakteryzowały się
dwumodalnym rozkładem wielkości porów, składającym się
z porów o wielkości ok. 0,2 µm oraz 1,5 µm w próbkach
z cementem A i 2 µm w próbkach z cementem B. W betonach o większej zawartości spoiwa rozkład wielkości porów
miał charakter jednomodalny i przesuwał się w kierunku
drobniejszych porów wraz ze zwiększeniem zawartości
cementu. Wielkość porów w próbkach zawierających cement A i cement B wynosiła odpowiednio 0,4 µm i 0,5 µm
w betonach z 3% spoiwa oraz odpowiednio 0,3 µm i 0,4 µm
w betonach z 5% spoiwa.

Analiza porozymetryczna próbek wykazała, że mediana
objętościowa średnicy porów zmniejszała się wraz ze zwiększeniem zawartości cementu w betonach, przy czym próbki
z cementem B charakteryzowały się większą medianą średnicy porów w porównaniu do próbek z cementem A. Odwrotna zależność występowała w przypadku krętości porów.
Zwiększenie ilości spoiwa w próbkach prowadziło do zwiększenia krętości porów, a w próbkach zawierających cement
A pory były bardziej kręte niż w próbkach z cementem B.
Skład fazowy osnowy betonów zawierających 5% cementu zamieszczono w Tabeli 3.
Osnowa betonów po wypaleniu składała się z glinianów
wapnia (hibonitu i grosytu) oraz z korundu α-Al2O3 i β-Al2O3.
Źródłem dwóch ostatnich składników był aktywny tlenek
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glinu i korund tabularny, natomiast gliniany wapnia powstały w wyniku reakcji cementów z tlenkiem glinu i z korundem
tabularnym. Obie osnowy różniły się znacząco zawartością
hibonitu i korundu. Różnica ta wynosiła blisko 10%, przy czy
osnowa zawierająca cement A posiadała więcej hibonitu niż
osnowa zawierająca cement B. Wynikało to z większej zawartości CaO w cemencie A. Większa zawartość hibonitu
w betonie z cementem A była prawdopodobnie przyczyną
większej porowatości i niższej gęstości betonu oraz zerowej
skurczliwości wypalania próbek A3 i A5, ponieważ powstaniu
fazy CA6 towarzyszy rozszerzalność materiału [8]. W związku z tym, że faza CA6 powstaje na styku ziaren korundu i otaczającej ich osnowy dochodzi do utworzenia tzw. wiązania
ceramicznego po wypaleniu w wysokiej temperaturze, odpowiedzialnego za dużą wytrzymałość mechaniczną materiału. O większej wytrzymałość betonu z cementem A decydował również mniejszy rozmiar porów i większa ich krętość.
Wyniki badań ogniotrwałości pod obciążeniem przedstawiono na Rys. 7.
W trakcie badań ogniotrwałości pod obciążeniem próbki
rozszerzały się o około 1%, a następnie kurczyły (Rys. 8a).
Najwcześniej kurczyć zaczęły się próbki zawierające 1% cementu A. Miało to miejsce w temperaturze bliskiej 1300 °C,
a ich skurczliwość osiągnęła 4% w temperaturze 1650 °C.
Próbki zawierające 1% cementu B zaczęły kurczyć się
2

1600
1550

1

1500

-2
-3

Temperatura T0,1 [°C]

90
0
10
50
12
00
13
50
15
00
16
50

-1

75
0

60
0

45
0

30
0

20

0

15
0

Rozszerzalność liniowa [%]

w temperaturze 1400 °C, a pozostałe próbki w temperaturze
powyżej 1500 °C. Skurczliwość tych próbek w temperaturze
1750 °C nie przekraczała 1%. Próbki zawierające cement
A posiadały nieco wyższą ogniotrwałość pod obciążeniem
niż próbki zawierające cement B w przypadku, gdy ilość
spoiwa w próbkach wynosiła 3% i 5%. W przypadku 1% spoiwa wyższą ogniotrwałość posiadały próbki z cementem B
(Rys. 8b). Prawdopodobnie o wyższej ogniotrwałości próbek
zawierających 3% i 5% cementu A decydowała większa zawartość fazy CA6. W przypadku, gdy ilość spoiwa w próbkach
wynosiła 1%, zawartość hibonitu była zbyt mała i o ogniotrwałości betonów pod obciążeniem decydowała porowatość – stąd wyższa ogniotrwałość próbek z cementem B.
Wyniki testów pełzania zilustrowano na Rys. 8 i 9.
Badania pełzania przy ściskaniu wykazały, że szybkość
pełzania próbek zawierających cement A w ilości 1% i 3%
była większa niż próbek zawierających 1% i 3% cementu B.
W przypadku, gdy ilość spoiwa wynosiła 5% szybkość pełzania próbek A była mniejsza w porównaniu do szybkości
pełzania próbek B. Podobnie kształtowała się skurczliwość
próbek w trakcie prób pełzania – największa skurczliwość
charakteryzowała próbki z 1% cementu A, a najmniejsza
skurczliwość próbki z 5% cementu A.
Zachowanie się betonów w trakcie prób pełzania zależało prawdopodobnie od dwóch czynników: porowatości
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Rys. 7. Ogniotrwałość pod obciążeniem próbek: a) rozszerzalność/skurczliwość próbek w zależności od temperatury i dodatku cementu,
b) zależność temperatury T0,1 od rodzaju i ilości spoiwa.
Fig. 7. Refractoriness under load: a) expansion/shrinkage of samples depending on the temperature and binder additive, b) temperature
T0.1 dependence on type and amount of binder.
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Rys. 9. Odkształcenie próbek w trakcie prób pełzania jako funkcja
dodatku cementu.
Fig. 9. Creep deformation of samples as a function of binder additive.
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Rys. 8. Szybkość pełzania jako funkcja dodatku cementu.
Fig. 8. Creep velocity of samples as a function of binder additive.
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Rys. 10. Wytrzymałość próbek na zginanie w temperaturze
1450 °C jako funkcja zawartości i rodzaju cementu.
Fig. 10. Sample`s hot modulus of rupture at 1450 °C as a function
of content and type of binder.

i zawartości hibonitu. Niższa porowatość próbek zawierających cement B skutkowała ich mniejszą szybkością pełzania i mniejszą skurczliwością w porównaniu do próbek
zawierających cement A w przypadku, gdy ilość spoiwa
w próbkach wynosiła 1% i 3%. Przy większej zawartości
spoiwa, za pełzanie próbek odpowiedzialna była zawartość
hibonitu. Próbki A zawierały większą ilość tej fazy, więc
szybkość ich pełzania i skurczliwość były mniejsze niż
w przypadku próbek B.
Wytrzymałość próbek na zginanie w temperaturze
1450 °C przedstawiono na Rys. 10.
Zwiększenie zawartości cementu w próbkach prowadziło do zwiększenia ich wytrzymałości na zginanie
w 1450 °C. W przypadku betonów zawierających 1% spoiwa próbki zawierające cement B posiadały wyższą wytrzymałość na gorąco niż próbki zawierające cement A.
Po zwiększeniu zawartości spoiwa do 3% i 5%, większą
wytrzymałością na zginanie na gorąco posiadały próbki
A. Powyższy wykres jest podobny do wykresu zależności
temperatury T0,1 od rodzaju i ilości spoiwa. Tak jak w przypadku ogniotrwałości pod obciążeniem o wytrzymałości
na zginanie na gorąco próbek decydowała porowatość
(przy zawartości spoiwa 1%) oraz zawartość hibonitu (przy
zawartości spoiwa 3% i 5%).

W przypadku wypalonych próbek betonów zastosowanie
cementu A (o większej zawartości fazy CA) prowadziło do
większej porowatości otwartej i mniejszej gęstości pozornej
próbek w porównaniu do betonów z udziałem cementu B
(o mniejszej zawartości fazy CA i większej zawartości fazy
CA 2). Związane to było z powstaniem większej ilości fazy
CA6 (hibonitu), której powstanie prowadzi do zwiększenia
porowatości materiału. Powstaniu fazy CA6 towarzyszy
wzrost objętości kompensujący skurczliwość czego efektem było zachowanie stałości wymiarów betonów z cementem A przy jego zawartości 3% i 5% w porównaniu
z betonem z udziałem cementu B, który kurczył się w czasie
wypalenia. W związku z tym, że faza CA6 powstaje na styku
ziaren korundu i otaczającej ich osnowy zawierającej CA 2,
dochodzi do utworzenia wiązania ceramicznego po wypaleniu w wysokiej temperaturze, odpowiedzialnego za dużą
wytrzymałość mechaniczną materiału. O większej wytrzymałości betonu z cementem A decydował również mniejszy
rozmiar porów i większa ich krętość.
Właściwości próbek w wysokich temperaturach zależały
od porowatości i składu fazowego. W przypadku, gdy próbki
zawierały mniejszą ilość spoiwa, o ich ogniotrwałości pod
obciążeniem i pełzaniu przy ściskaniu decydowała porowatość. Większa porowatość powodowała pogorszenie
ogniotrwałości pod obciążeniem i odporności na pełzanie.
Z kolei, gdy próbki zawierały dużą ilość spoiwa, za ich właściwości w wysokiej temperaturze odpowiadał skład fazowy, a ściślej zawartość hibonitu. Większa zawartość tej fazy
poprawiała ogniotrwałość pod obciążeniem i odporność na
pełzanie. W przypadku wytrzymałości na zginanie w wysokiej temperaturze na jej kształtowanie się wpływ miała
prawdopodobnie porowatość materiału zgodnie z zależnością: im większa porowatość tym mniejsza wytrzymałość
na zginanie w wysokiej temperaturze.
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