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Streszczenie
Przedstawiono nowy wariant stabilizacji dolomitu, który skutecznie przeciwdziaa niszczeniu wyrobów w wyniku ich hydratacji. Sposób
ten oparty jest na przeksztaceniu tlenku wapnia w ogniotrway zwizek, dwuglinian wapniowy (CaAl4O7) w wyniku reakcji dolomitu z tlenkiem
glinu. Walorem tego zwizku jest bardzo niski wspóczynnik rozszerzalnoci cieplnej, który zapewnia wyrobom ogniotrwaym znaczne
obnienie rozszerzalnoci cieplnej w porównaniu do innych bezkrzemianowych tworzyw ogniotrwaych. Drugim produktem tej reakcji jest
spinel MgAl2O4, bardzo podana faza w wielu zastosowaniach. Przedyskutowano wpyw temperatury wypalania na mikrostruktur próbek
oraz wpyw skadu fazowego na warto wspóczynnika rozszerzalnoci cieplnej.
Sowa kluczowe: materiay ogniotrwae, dolomit, dwuglinian wapniowy, rozszerzalno cieplna

STABILIZED DOLOMITE AS A PART OF NEW REFRACTORY COMPOSITES
A new procedure is described for stabilizing sintered dolomite, preventing the material’s tendency to crack as a result of CaO hydration
by air humidity. Following high-temperature reactions with alumina having been taken as the main component of the prepared batch, CaO
and MgO from the dolomite sinter was converted into calcium dialuminate and Mg-Al spinel, respectively. The very low thermal expansion
coefﬁcient is a main advantage of calcium dialuminate. It ensures the signiﬁcant decrease of thermal expansion of the refractory materials
when compared to other non-silicate refractories. Some properties of the composites thus obtained are presented in the article and the
effects of various contents of spinel as well as its distribution in the refractory microstructure are discussed and shown graphically. Some
technological conclusions are formulated.
Keywords: Refractories, Dolomite, Calcium dialuminate, Thermal expansion

Wprowadzenie
W realizowanych ostatnio pracach badawczo-rozwojowych opartych na wykorzystaniu dwuglinianu wapnia jako
skadnika o bardzo niskiej rozszerzalnoci cieplnej mona
wyodrbni kilka wariantów [1-3]. Ich odmienno wynika
zrónych koncepcji skadu fazowego poszczególnych odmian
tych materiaów. Przedstawiony w tej pracy kolejny wariant
zwizany jest z uyciem dolomitu CaMg(CO3)2 jako jednego
z surowców wyjciowych.
Rozwizania technologiczne, okrelane mianem stabilizacji dolomitu stosowanego jako materia ogniotrway,
odnosz si do wczesnych lat powojennych. Celem tych
rozwiza byo uniknicie niszczcego efektu reakcji wilgoci
atmosferycznej z wolnym wapnem, która moe zachodzi
w warunkach magazynowania wypalonego (zdekarbonizowanego) materiau dolomitowego. Stabilizacja polegaa na
zwizaniu CaO z krzemionk wprowadzon do zmielonej
masy dolomitowej, poprzez syntez ogniotrwaych krzemianów wapnia w toku operacji ogniowej.
W latach 80-tych i 90-tych pojawiy si opracowania,
których znaczcym elementem jest synteza innego i nie
ulegajcego hydratacji zwizku wapnia – cyrkonianu
CaZrO3 [4,5]. Tu równie wykorzystano dolomit jako surowiec

wyjciowy, który bdc ródem CaO do syntezy, dostarcza
jednoczenie drugiego wartociowego skadnika tworzywa
– peryklazu MgO.
Nowy wariant stabilizacji dolomitu, bdcy przedmiotem niniejszej pracy, opiera si na przeksztaceniu CaO
w ogniotrway dwuglinian wapniowy CaAl4O7 (w skrócie
CA2). Odznacza si on szczególnym walorem – bardzo
niskim wspóczynnikiem rozszerzalnoci cieplnej. Zapewnia to ksztatkom ogniotrwaym m.in. znakomit odporno
na naprenia termiczne. Uycie dolomitu jako substratu
reakcji z Al2O3 daje te dodatkow korzy: otrzymanie
z taniego surowca drugiej fazy podanej w do licznych
zastosowaniach (na przykad w piecach cementowniczych)
– spinelu MgAl2O4 (w skrócie MA). Kombinacja CA2 /MA
opisana poprzednio [6] jako seria kilku zestawów o rónych
zawartociach spinelu jest te w ujciu rozszerzonym przedmiotem niniejszego artykuu.

Drobnoziarniste materiay dwufazowe
otrzymane w wyniku bezporedniej
reakcji dolomitu z Al2O3
Wymieniona wyej reakcja syntezy wysokotemperaturowej przebiega wedug prostego schematu:

3

E. DRYGALSKA, S. JONAS, F. NADACHOWSKI, J. PIECH, M. SKALSKA

CaMg(CO3)2 + 3Al2O3 = CaAl4O7 + MgAl2O4 + 2CO2
Do bada uyto dostarczone przez ZM Ropczyce przemysowe surowce o maej zawartoci zanieczyszcze – ich
skad podano w tabeli 1.
Z przygotowanej w laboratoryjnym mynku kulowym
mieszaniny skadników wyjciowych wzitych w stechiometrycznych proporcjach, wyformowano brykiety przeznaczone do pó niejszego zmielenia oraz próbki do pomiaru
wspóczynnika rozszerzalnoci cieplnej, stosujc procedury
opisane w poprzednich publikacjach [6,2]; wypalono je
w elektrycznym piecu laboratoryjnym w maksymalnej temperaturze 1620oC, utrzymywanej przez 30 min.
Tabela 1. Skad chemiczny surowców wyjciowych
Table 1. Chemical composition of the raw materials
Skadnik

Zawarto skadnika, %
Dolomit M 0,25

Al2O3 CTC20

CaO

30,1

0,02

MgO

22,1

-

Fe2O3

0,07

0,03

Al2O3

<0,4

99,7

SiO2

<1,0

0,03

uziarnienie

< 0,25 mm

< 6,5 m

Fakt dopenienia planowanych w tej operacji syntez
wysokotemperaturowych potwierdzono nastpnie przy
uyciu rentgenowskiej analizy fazowej, która wykazaa
w skadzie otrzymanego spieku: 65,6% CA2 + 34,4% spinelu
MA. Oczekiwano, e ten poziom zawartoci spinelu okae
si wystarczajco niski, aby unikn ewentualnoci negatywnego wpywu tej fazy na planowan – korzystnie ma
– rozszerzalno ciepln nowego materiau. Ewentualno
tak okrelamy tu skrótowo jako ”efekt MA ”. Jego uniknicia
mona si byo spodziewa na podstawie rezultatów bada
kompozytów uzyskanych wielokrotnie w poprzednich eksperymentach, w których przewaajca objtociowo zawarto
CA2 narzucaa caemu tworzywu charakterystyczny dla tego
skadnika bardzo niski wspóczynnik rozszerzalnoci cieplnej.
Wyniki pomiarów wykonanych niezalenie na dwu próbkach
spieku oznaczonego tu symbolem „dol.1620a” i „dol.1620b”
podano w tabeli 2.

Tabela 3. Rozszerzalno cieplna spieku dol.1500
Table 3. Thermal expansion of the dol.1500 sintered material
Temp.
[°C]

Rozszerzalno cieplna spieku [ ·106]
dol.1500c

dol. 1500d

Tabela 2. Rozszerzalno cieplna spieku dol.1620
Table 2. Thermal expansion of the dol.1620 sintered material

100

3,38

3,88

200

4,72

5,31

Rozszerzalno cieplna spieku [ ·106]

300

5,26

5,68

5,40

5,67

Temp.
[°C]
100

dol. 1620a

dol. 1620b

400

3,20

3,23

500

5,54

5,81

5,65

5,85

200

4,42

4,93

600

300

5,13

5,64

700

5,66

5,94

400

5,32

5,72

800

5,81

6,01

900

6,20

6,13

500

5,43

5,92

600

5,63

6,07

700

5,75

6,11

800

5,92

6,21

900

5,98

6,23

Aczkolwiek wyniki te powiadczaj ogólnie niski poziom
rozszerzalnoci cieplnej nowego materiau w porównaniu
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z tradycyjnymi bezkrzemianowymi materiaami ogniotrwaymi
oraz z samym spinelem, trzeba te uzna, wbrew pocztkowym oczekiwaniom, e „efekt MA” da si jednak do pewnego
stopnia zaobserwowa jako swoista cecha badanych próbek.
Ukazuje to porównanie odnonych danych pomiarowych. Na
przykad, typowe wartoci redniego wspóczynnika rozszerzalnoci cieplnej dla dwuglinianu wapnia syntezowanego
w temperaturach 1620–1650oC (w czciach milionowych)
wahaj si wokó: 3,2 dla zakresu do 200oC, 4,0 dla 500oC
i 4,5 dla 900oC; natomiast dla próbek „dol.1620” s one wyra nie wysze - odpowiednio wokó: 4,7, 5,6 i 6,1.
Spiek otrzymany po pierwszej operacji wypalania zmielono i sformowane z niego próbki wypalono ponownie, tym
razem w niszej temperaturze, 30 min. w 1500oC, stosowanej w poprzednich seriach eksperymentalnych [6]. Rónica
w wysokoci maksymalnych temperatur jest do istotna
dla oceny zachodzcych w wypalanym materiale procesów.
Z diagramów równowagi fazowej ukadów: trójskadnikowego
CaO – MgO – Al2O3 oraz nowszej wersji dwuskadnikowego CaO – Al2O3 wynika bowiem, e w tej drugiej operacji
wypalania w rozpatrywanej tu mieszaninie trzech tlenków
nie powstaje zauwaalna ilo fazy ciekej, jeli pomin
moliwo przejciowego lokalnego stanu nierównowagi
z utworzeniem w niektórych punktach eutektyki 1360oC pomidzy monoglinianem wapnia CA i trójglinianem C3A.
Natomiast w pierwszej operacji nastpowao niewtpliwie
przekroczenie temperatury eutektycznej 1550oC oraz temperatury topnienia monoglinianu - 1602oC. Odnotowujc te
rónice trzeba jednak zaznaczy, e ich ewentualny wpyw
na rodzaj powstajcych po reakcjach syntezy mikrostruktur
oraz, tym bardziej, ich implikacje technologiczne, bd
mogy by okrelone dopiero w toku dalszych, odpowiednio
ukierunkowanych, bada.
Wyniki oznacze wspóczynnika rozszerzalnoci cieplnej
(dwa niezalene pomiary) próbek otrzymanych w drugiej
operacji wypalania - („dol.1500c” i „dol.1500d”) przedstawiono w tabeli 3.
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Mona z nich wycign wniosek, e wartoci pozostay mniej wicej na poprzednim poziomie, a zatem fakt
nieutworzenia si w materiale znaczcych iloci wysokotemperaturowej fazy ciekej nie mia wpywu na te wartoci,
chocia rozwina si, zgodnie z oczekiwaniem, odmienna
ni w przypadku syntezy z udziaem surowca wglanowego
tekstura tworzywa. Zdecydowano wykona trzeci z kolei
operacj: wypalania próbek sformowanych ze zmielonego

DOLOMIT STABILIZOWANY W SK

ADZIE NOWYCH ODMIAN MATERIA ÓW OGNIOTRWA YCH

artykule spiek, którego surowcem wyjciowym by dolomit,
zyskuje wspomnian stabilno oczywicie dopiero po
wstpnej (rozpatrywanej szerzej w p.2) operacji ogniowej,
z syntez obu glinianów.
Odmienne jest zachowanie si kompozytów, które
okrelamy tu mianem reaktywnych, sporód których warto
zwróci uwag na kombinacj grubych ziaren klinkieru
peryklazowego z drobnoziarnist osnow CA2. Podczas wypalania takiej mieszaniny w obszarach styku obu skadników
zachodzi reakcja syntezy spinelu magnezowo-glinowego,
towarzyszca syntezie monoglinianu Ca [7]. Powstajce
wówczas mikrostruktury wpywaj znaczco na waciwoci
uytkowe wyrobów ogniotrwaych o tym skadzie. Zachodzi
Tabela 4. Rozszerzalno cieplna spieku dol.1610
mianowicie daleko idce obnienie wspóczynnika rozszeTable 4. Thermal expansion of the dol.1610 sintered material
rzalnoci cieplnej kompozytu, ale tylko do pewnej granicy
postpu reakcji wysokotemperaturowej; granic t wyznacza
Rozszerzalno cieplna spieku [ ·106]
Temp.
w duej mierze intensywno wspomnianego w p.2 „efektu
[°C]
dol.1610e
dol. 1610f
MA”. Jeli bowiem na styku ziarno/osnowa pojawi si zbyt
100
2,79
2,82
wiele krystalicznych „mostków” spinelowych, zaczn one
200
4,39
4,40
narzuca swoj wysz rozszerzalno ciepln caemu kompozytowi. Efekty tego rodzaju powoduj, e sama zawarto
300
5,16
5,32
skadnika MA w tworzywie, na przykad taka jaka wynika ze
400
5,32
5,40
skadu chemicznego dolomitu stabilizowanego w wyniku
500
5,55
5,66
reakcji z tlenkiem glinu, nie zawsze rozstrzyga o zachowaniu
600
5,72
5,87
si próbek CA2/MA podczas ogrzewania. Pewne wnioski w tej
700
5,86
6,01
sprawie mona wysnu, porównujc dane rozszerzalnoci
cieplnej rónych zestawów, w caym zakresie badanych
800
5,95
6,12
dotd proporcji zawartoci skadników – dwuglinianu wapnia
900
6,15
6,25
i spinelu o rozmaitych uziarnieniach, wypalanych w niejednakowych temperaturach. Za podstaw takiego porównania
Dyskusja zachowania si rónych odmian
mona przyj wykresy przedstawione na rysunku 2. Ukazuj
kompozytów CA2 + MA
one zmiany wartoci wspóczynnika rozszerzalnoci w miar
zwikszania si w dwuskadnikowym materiale udziau
Cech odróniajc wskazan wyej kombinacj od
spinelu, poczynajc od 100 % CA2, a koczc na 100%
innych zestawów dwuskadnikowych opartych na dwugliMA. Punkty na krzywych dowiadczalnych odnosz si do
nianie wapnia jest jej stabilno w wysokich temperaturach,
trzech charakterystycznych temperatur pomiarów 200°C,
rozumiana jako brak reakcji chemicznej pomidzy obiema
500°C oraz 900°C; cz tych pomiarów zostaa wykonana
fazami skadowymi – zarówno podczas wypalania danej
w ramach poprzednich serii eksperymentalnych [1,6]. Jak
mieszaniny, jak i w warunkach roboczych. Omawiany w tym
wida z wykresów, niskie a’priori
(w porównaniu z wysokoogniotrwaymi materiaami typu tlenkowego) dane rozszerzalnoci
cieplnej dwuglinianu, mog
ulega dalszemu, gwatownemu
obnieniu (nawet do wartoci
ujemnych) przy pojawieniu si
w mieszaninie zaledwie kilku
do kilkunastu procent zawartoci spinelu. Jednak dalszy
wzrost tej zawartoci powoduje ponowny, wydatny wzrost
wspóczynnika , z kulminacj
przy skadzie „dol” (ok.35%
MA). Jeszcze dalej, tworzywa
z udziaem 50÷40% ziaren CA2
(0,09÷0,5 mm) osadzonych
w drobno zmielonej osnowie
MA wykazuj nieco nisz rozRys. 1. redni wspóczynnik rozszerzalnoci cieplnej próbek materiau „dol”, o skadzie opartym na
szerzalno ciepln. Natomiast
dolomicie stabilizowanym w wyniku reakcji z Al2O3 w funkcji temperatury pomiaru
wartoci kompozytów o takich
Fig. 1. Temperature dependence of the average value of thermal expansion coefﬁcient of the „dol.”
samych liczbowo proporcjach,
material, based on dolomite stabilized with the reaction with Al2O3

materiau „dol.”, znów w temperaturze powyej temperatury
topnienia CA -1604oC, tym razem jednak utrzymanej na
maksymalnym poziomie znacznie duej – 3h. Wyniki pomiarów rozszerzalnoci cieplnej tych próbek („dol.1610 e”
i „dol.1610f”) przedstawiono w tabeli 4.
Jak si okazao, wartoci wspóczynnika utrzymay
si nadal na poziomie ujawniajcym czciowe zaistnienie
„efektu MA”.
Porównanie zmian danych rozszerzalnoci cieplnej
w funkcji temperatury dla rónych serii próbek materiau „dol”
z danymi dotyczcymi jego skadników fazowych przedstawiono na rysunku 1.
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Tabela 5. Wpyw warunków wypalania na waciwoci badanych tworzyw
Table 5. Effect of the ﬁring conditions on properties of the studied materials
Tworzywo

Dol.

CA2
(<0,06 mm)
MA
(<0,06 mm)
CA2/MA
(1:1)

Temperatura/czas
wypalania

Skurczliwo wypalania,
%

Gsto pozorna, g/cm3

Porowato otwarta, %

1620°C/0,5h – 1w.
1500°C/0,5h – 2w.
1620°C/3h – 2w.
1450°C/2h
1530°C/2h
1600°C/2h
1450°C/2h
1530°C/2h
1600°C/2h
1450°C/2h
1530°C/2h
1600°C/2h

7,7
8,2
14,3
0,3
8,8
14,0
0,2
2,0
4,2
0,5
0,65
0,8

2,28
2,36
2,99
1,26
2,30
2,68
2,22
2,59
2,70
2,40
2,49
2,51

26,7
22,3
2,8
47,0
21,4
3,1
27,3
28,3
25,0
23,2
19,7
18,1

Podsumowanie

Rys. 2. redni wspóczynnik rozszerzalnoci cieplnej dwuskadnikowych próbek CA2 + MA w funkcji procentowej zawartoci spinelu w
wypalonym materiale, okrelony dla zakresów temperatur: 20-200°C,
20-500°C i 20-900°C
Fig 2. Average value of thermal expansion coefﬁcient of the twocomponent CA2 + MA samples as a function of percentage content
of spinel in the ﬁred material, determined for the temperature ranges
of 20-200°C, 20-500°C and 20-900°C

ale o skadach „odwróconych” (ziarno MA, osnowa CA2) s
znacznie nisze, oczywicie dziki cigej przestrzennie,
drobnpziarnistej masie CA2.
Na wypalonych próbkach o skadzie „dol” wykonano równie oznaczenia skurczliwoci wypalania, gstoci pozornej
i porowatoci. Wyniki zestawiono w tabeli 5, uzupeniajc je
szeregiem danych z lat poprzednich [8], dotyczcych próbek
dwuglinianu Ca, spinelu i ich kombinacji.
Godny podkrelenia jest tu decydujcy wpyw bardzo
wysokiej temperatury wypalania (1600oC i wyej) na stopie
zagszczenia tworzywa o skadzie z wysok zawartoci
CA2. Porównanie wszystkich zgromadzonych dotd danych
dotyczcych zwartej tekstury omawianych tu nowych odmian
materiaów ogniotrwaych stanowi istotny element oceny
wartoci technologicznej spieków wytwarzanych z dolomitu
stabilizowanego na drodze wysokotemperaturowej reakcji
z przewaajcym ilociowo w skadzie masy tlenkiem
glinu.

Gównym walorem nowych materiaów ogniotrwaych
opartych na dwuglinianie Ca jest daleko idce obnienie ich
rozszerzalnoci cieplnej w porównaniu z rozszerzalnoci
innych bezkrzemianowych tworzyw ogniotrwaych, szeroko
stosowanych w metalurgii, cementowniach, elektrotermii itd.
Przedstawiony tu kolejny moliwy wariant skadu tej grupy polega na wykorzystaniu dolomitu jako substratu reakcji syntezy
dwuglinianu, przy równoczesnym wykorzystaniu tej reakcji
do stabilizacji klinkieru dolomitowego; istot stabilizacji jest
przeksztacenie CaO w zwizek nie ulegajcy hydratacji, która
w warunkach ruchowych powodowaaby spkanie wyrobów
pod dziaaniem wilgoci atmosferycznej.
Zgodnie z opracowan technologi, MgO z dolomitu tworzy
po wypaleniu podany w wielu dziedzinach zastosowania
materiaów ogniotrwaych spinel Mg-Al. Przedstawiono wpyw
zawartoci spinelu na rozszerzalno ciepln kompozytów na
bazie dwuglinianu Ca. Wpyw ten zaley zarówno od proporcji
ilociowych obu skadników fazowych, jak i od tego, czy spinel
wystpuje w drobnozianistej osnowie, czy w ziarnach grubej
frakcji. Omawiany tu nowy materia ogniotrway o wysokiej
zawartoci tlenku glinu odznacza si rozszerzalnoci ciepln
wyra nie nisz od rozszerzalnoci innych wanych rodzajów
wyrobów ogniotrwaych: korundowych i spinelowych, a zwaszcza zasadowych: magnezjowych i smoowo-dolomitowych.
Dla dobrego spieczenia zastosowano temperatur wypalania
powyej 1600oC, obniajc porowato otwart próbek do
poziomu zaledwie kilku procent.
Badania ﬁnansowane w ramach projektu badawczego
rozwojowego R0804703.
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