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Streszczenie
W artykule opisano badania nad zmianami fazowymi w ogniotrwaych materiaach magnezjowo-cyrkonowych zachodzcymi w temperaturach 1300°C i 1450°C, w wyniku reakcji z wsadem pieca cementowego w stanie wstpnie skalcynowanym lub w postaci cementu
portlandzkiego, w rezultacie zawierajcym róne iloci siarki i chloru. Badania przeprowadzono za pomoc testu pokrywania. Zmiany
mikrostruktury i skadu fazowego w streﬁe kontaktu pomidzy pokryciem i ogniotrwaym materiaem magnezjowo-cyrkonowym badano
wykorzystujc skaningow mikroskopi elektronow SEM i analiz chemiczn technik EDS. Udokumentowano i dyskusji poddano reaktywno faz wsadu wstpnie skalcynowanego i cementu portlandzkiego w stosunku do materiau magnezjowo-cyrkonowego w zalenoci
od temperatury wygrzewania.
Sowa kluczowe: magnezjowo-cyrkonowy materia ogniotrway, korozja, klinkier cementowy, mikrostruktura

CHEMICAL CORROSION OF MAGNESIA-ZIRCONIA REFRACTORIES BY THE CEMENT KILN CHARGE
The paper describes formation of the phases in magnesia-zirconia refractories due to a reaction with the cement furnace charge in
a form of pre-calcined meal or portland clinker, containing sulphur and chlorine in a different content, at a temperature of 1300°C and
1450°C. The studies were carried out by using the coating test. The microstructure changes in the contact zone between the coating and
the brick were studied by scanning electron microscopy, SEM, coupled with EDS. The temperature dependence of reactivity of the precalcined meal and the portland in relation to the magnesia-zirconia bricks has been documented and discussed.
Keywords: Magnesia-zirconia refractory, Corrosion, Cement clinker, Microstructure

Wprowadzenie
Wyroby magnezjowo-cyrkonowe s alternatywnymi
materiaami dla wyrobów magnezjowo-chromitowych i magnezjowo spinelowych. Drugim skadnikiem tych materiaów,
obok MgO, jest CaZrO3 topicy si w temperaturze 2345°C.
Do masy wyrobów moe by wprowadzony w gruboziarnistej
i/lub drobnoziarnistej frakcji. W materiaach magnezjowo-cyrkonowych faza cieka, w zalenoci od rodzaju pobocznych
faz krzemianowych, pojawia si w temperaturach od 1470°C
do 1710°C (Rys. 1). W porównaniu do wyrobów magnezjowochromitowych czy magnezjowo-spinelowych pojawianie si
fazy ciekej przesunite jest w kierunku wyszej temperatury
od 150°C do 400°C. Wyroby magnezjowo-spinelowe z racji
obecnoci w nich spinelu MgAl2O4 podlegaj intensywnemu
procesowi korozyjnemu w reakcji ze spiekanym klinkierem
cementowym, zwaszcza w temperaturze powyej 1300°C
[2]. Skad fazowy materiau magnezjowo-cyrkonowego
przesuwa t granic w kierunku wyszej temperatury o co
najmniej 150°C oraz zapewnia bardzo dobr odporno na
dziaanie alkaliów i siarki tego nowego rodzaju materiau
zasadowego. Brak chromu w skadzie powoduje, e materiay
magnezjowo-cyrkonowe s bezpieczne ekologicznie.
W pracy przedstawiono wyniki bada dotyczcych reakcji
powstawania nowych faz w wyrobach magnezjowo-cyrko-

nowych w kontakcie z, zawierajcym siark i chlor, wsadem
cementowego pieca obrotowego z zewntrznym wymiennikiem ciepa, oraz w kontakcie z klinkierem cementowym
wyprodukowanym z tego wsadu. Badania przeprowadzono
w temperaturach 1300°C i 1450°C, odpowiadajcym odpowiednio pojawianiu si fazy ciekej w ukadzie gównych
skadników klinkieru cementowego w obecnoci MgO
i maksymalnej temperaturze spiekanego materiau w piecach
cementowych [3].

Materiay i zakres bada
Materiaami do bada byy wyroby magnezjowo-cyrkonowe zawierajce cyrkonian wapnia i wypalany materia
wsadu z cementowego pieca obrotowego, wspópracujcego
z zewntrznym wymiennikiem ciepa. Wyroby magnezjowocyrkonowe wytworzone zostay z wypalanych póproduktów,
którymi byy klinkier CZ, otrzymany z wapienia i niestabilizowanego tlenku cyrkonu, oraz klinkier magnezjowy. Klinkier CZ wprowadzano do masy magnezjowej, otrzymanej
z klinkieru magnezjowego o uziarnieniu do 4 mm, w postaci
drobnoziarnistej frakcji poniej 0,1 mm (wyrób MZ 1) lub
w postaci gruboziarnistej frakcji o rozmiarach ziaren od
0,5 mm do 4 mm (wyrób MZ 2) (Tabela 1, Rys. 2 i 3).
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Rys. 1. Równowagi fazowe w ukadzie MgO-CaO-ZrO2-SiO2 przy
zawartoci 70% MgO [1]. Skad mieszanin przeliczony na 100%
zawartoci CaO, ZrO2 i SiO2. Temperatura w punktach zerozmiennych: k = 1485°C, m = 1470°C, n = 1475°C, p = 1555°C, r = 1710°C,
s = 1740°C.
Fig. 1. Phase equilibriums in the MgO-CaO-ZrO2-SiO2 system at
an MgO content of 70% [1]. Composition of the mixtures is recalculated on 100% of the CaO, ZrO2 and SiO2 content. Invariant-point
temperatures: k = 1485°C, m = 1470°C, n = 1475°C, p = 1555°C, r
= 1710°C, s = 1740°C.

Rys. 2. Mikrostruktura w obrazie SEM wyrobu MZ 1. Jasna faza to
cyrkonian wapnia tworzcy wraz z drobnoziarnist frakcj klinkieru
magnezjowego osnow wyrobu otaczajc grube ziarna klinkieru
magnezjowego. Ciemne obszary to pory.
Fig. 2. SEM microstructure of the MZ 1 product. Light phase corresponds to calcium zirconate forming a product matrix together with
ﬁne-grained magnesia clinker, which surrounds the coarse grains
of magnesia clinker. Dark areas correspond to pores.

Materia wypalany w obrotowym piecu cementowym
pobrano z dwóch jego miejsc (Tabela 2): na wlocie do pieca,
po opuszczeniu zewntrznego wymiennika ciepa - materia
wstpnie skalcynowany, jeszcze bogaty w siark i chlor
(Materia I), i na wylocie z pieca do chodnika rusztowego
- gotowy klinkier portlandzki pozbawiony chloru i o znacznie
mniejszej zawartoci siarki w porównaniu do Materiau I.
W obu odmianach wyrobów magnezjowo-cyrkonowych:
MZ 1 i MZ 2, obok dwóch gównych wysokoogniotrwaych
faz: peryklazu (MgO o temperaturze topnienia 2825oC) i cyrkonianu wapnia (CaZrO3 o temperaturze topnienia 2345oC),
wystpuj rozproszone w niewielkich ilociach, ale moliwe
Tabela 1. Charakterystyka wyrobów magnezjowo-cyrkonowych.
Table 1. Characteristics of the magnesia-zirconia products.
MZ 11)

Wyszczególnienie

MZ 21)

MgO, %

ok. 86

ok. 82

CaO, %

ok. 4,5

ok. 5,5

ZrO2, %

ok. 8

ok. 11

Inne (SiO2, Al2O3, Fe2O3), %

poniej 1

poniej 1

Teoretyczny skad fazowy2):
Fazy gówne

MgO (M), CaZrO3 (CZ)

Fazy poboczne

ZrO2 (Z), Ca3Mg[SiO4]2
(C3MS2), Ca2[SiO4] (C2S)

Temperatura pojawiania si fazy
ciekej w wyrobach MZ

M-Z-C3MS2-CZ - 1475°C
- punkt zerozmienny
M-C3MS2-CZ-C2S 1555°C - punkt
zerozmienny

Gsto pozorna, g/cm3

ok. 3

ok. 3

Porowato otwarta, %

16,5 – 17,5

16,0 – 17,0

ok. 58

ok. 42

Wytrzymao na ciskanie, MPa
1)

Symbolika wg PN-EN [4];
F–Fe2O3; Z–ZrO2
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2)

M-MgO; A–Al2O3; C–CaO; S–SiO2;
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Rys. 3. Mikrostruktura w obrazie SEM wyrobu MZ 2. Jasne, due
ziarna klinkieru CZ i szare, due ziarna klinkieru magnezjowego
w drobnoziarnistej osnowie magnezjowej. Ciemne obszary to pory.
Fig. 3. SEM microstructure of the MZ 2 product. Light large grains
of the CZ clinker and grey large grains of the magnesia clinker
embedded in the ﬁne-grained magnesia matrix. Dark areas correspond to pores.

do stwierdzenia metod SEM, fazy krzemianowe Ca2[SiO4]
i Ca3Mg[SiO4]2 (Rys. 4 i 5).
Badania przeprowadzono w temperaturach 1300oC
i 1450oC, które odpowiadaj odpowiednio pojawianiu si fazy
ciekej w ukadzie, powstajcej z gównych skadników klinkieru
cementowego (CaO, SiO2, Al2O3 i Fe2O3) w obecnoci MgO,
i maksymalnej temperaturze spiekanego materiau w piecach
cementowych [3]. Temperatury te identyﬁkowane s z pocztkiem i praktycznie kocem strefy spiekania w cementowym
piecu obrotowym. Ogniotrwae wyroby zasadowe stosowane
s w streﬁe przejciowej i streﬁe spiekania cementowych
pieców obrotowych, gdzie rozkad temperatury wypalanego
materiau obejmuje zakres od 1200oC-1450oC-1200oC [5].
Pojawienie si ciekej fazy klinkierowej w ukadzie
CaO-SiO 2 -Al 2 O 3 -Fe 2 O 3 (Rys. 6) odpowiada punktowi
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Analiza EDS w punkcie 1 - Ca3Mg[SiO4]2
EDS analysis at the point 1 - Ca3Mg[SiO4]2
Rys. 4. Mikrostruktura w obrazie SEM wyrobu MZ 1 oraz widma
EDS obrazujce skad chemiczny w punkcie 1. Ziarna: szare to
peryklaz (MgO), jasnoszara faza to krzemian Ca3Mg[SiO4]2 (punkt
1), ciemne obszary to pory.
Fig. 4. SEM microstructure of the MZ 1 product and EDS spectra at
the point 1, where grey grains are periclase (MgO), light-grey grains
are Ca3Mg[SiO4]2 silicate (point 1), dark areas are pores.

zerozmiennemu C3S-C2S-C3A-C4AF o temperaturze topnienia równej 1338oC [2, 6, 7]. Domieszki MgO i R2O obniaj
t temperatur do 1260oC [8]. Wczeniej jeszcze pojawia
si moe faza cieka w temperaturze okoo 1200oC, zwizana z eutektyk CF-CF2, a nastpnie w temperaturze okoo
1280oC, odpowiadajca eutektyce C2S-C12A7-C2(A,F). Poniewa mieszaniny samych surowców naturalnych uyte do
produkcji klinkieru cementowego zawieraj niewielkie iloci
alkaliów, siarczanów i chlorków, to faza cieka zwizana
z tworzonymi przez nie eutektykami moe pojawia si ju
w temperaturze poniej 700oC [9].
Analiza rentgenograﬁczna próbki Materia I, pobranej
na wlocie do cementowego pieca obrotowego, wykazaa
obecno krzemianu wapnia (belit B-Ca2[SiO4] (B-C2S)),
glinianu wapnia (majenit Ca12Al14O33 (C12A7)), siarczanu
wapnia (anhydryt CaSO4), chlorku potasu (sylwin KCl),
i pozostaoci kwarcu, SiO2 oraz wglanu wapnia, (kalcyt
CaCO3). Natomiast w klinkierze portlandzkim pobranym na
wylocie z pieca, poza gówn faz krzemianu trójwapniowego (alit Ca3[SiO4]O (C3S)), stwierdzono w mniejszych ilociach krzemian dwuwapniowy (belit B-C2S), glinian wapnia
(Ca3Al2O6 (C3A)) i faz glinianowo-ferrytow, odpowiadajc
strukturze Ca2AlFeO5 (C4AF).
W wyrobach magnezjowo-cyrkonowych gównymi fazami
s peryklaz (MgO) i cyrkonian wapnia (CaZrO3). W wyrobie

Analiza EDS w punkcie 1 - Ca2[SiO4]
EDS analysis at the point 1 - Ca2[SiO4]
Rys. 5. Mikrostruktura w obrazie SEM wyrobu MZ 2 oraz widma EDS
obrazujce skad chemiczny w punkcie 1. Szare ziarna to peryklaz
(MgO), jasnoszara faza to krzemian wapnia Ca2[SiO4] z domieszk
Mg (punkt 1), ciemne obszary to pory.
Fig. 5. SEM microstructure of the MZ 2 product and EDS spectra
at the point 1, where grey grains are periclase (MgO), light-grey
phase is calcium silicate Ca2[SiO4] doped with Mg (point 1), dark
areas are pores.

Rys. 6. Cz ukadu CaO-SiO2-Al2O3-Fe2O3.
Fig. 6. Part of the CaO-SiO2-Al2O3-Fe2O3 system.

MZ 1 grubsze ziarna klinkieru magnezjowego otoczone s
drobnoziarnist osnow z mieszaniny peryklazu i cyrkonianu
wapnia (Rys. 2). Krysztay peryklazu i cyrkonianu wapnia
tworz charakterystyczne zrosty midzykrystaliczne M-CZ.
Pomidzy krysztaami peryklazu i cyrkonianu wapnia sporadycznie wystpuje faza krzemianowa w postaci belitu,
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Tabela 2. Skad chemiczny próbki pobranej na wlocie do pieca
obrotowego po opuszczeniu zewntrznego wymiennika ciepa,
Materia I, i klinkieru cementowego pobranego na wylocie z pieca,
Klinkier portlandzki.
Table 2. Chemical composition of the sample taken from an inlet
area of the rotary furnace after leaving an external heat exchanger,
Materia I, and cement clinker taken from an outlet of the furnace,
Klinkier portlandzki.
Wyszczególnienie

Materia I

Klinkier portlandzki

Zawarto skadnika, % masowy
(bez strat praenia)
SiO2

19,78

20,67

CaO

63,14

64,32

Al2O3

6,11

6,22

Fe2O3

2,46

3,07

MgO

1,75

2,03

K2O

1,73

1,11

Na2O

0,12

0,13

SO3

4,92

2,46

Cl-

3,54

0,00

B-Ca2[SiO4], oraz rzadziej merwinitu, Ca3Mg[SiO4]2, (Rys. 4).
Natomiast w wyrobie MZ 2 grubsze ziarna klinkieru magnezjowego i klinkieru CZ otoczone s drobnoziarnist osnow
peryklazow (Rys. 3). W wyrobie tym krysztay cyrkonianu
wapnia wystpuj wycznie w obszarze ziaren klinkieru CZ.
Ponadto w wyrobach tych sporadycznie obserwowano rozproszon faz krzemianow, gównie typu roztworu staego
B-Ca2[SiO4] (Rys. 5).
Badania korozyjne przeprowadzono metod kontaktow.
W tym celu z wyrobów magnezjowo-cyrkonowych przygotowywano walce o rednicy 30 mm i wysokoci 20 mm.
Powierzchnie walców szlifowano, a nastpnie sprasowywano je z próbk Materia I, pobran na wlocie do pieca,
lub z rozdrobnionym klinkierem portlandzkim o uziarnieniu
poniej 0,063 mm, stosujc form o rednicy 50 mm i cinienie 50 MPa. Próbki zawierajce Materia I ogrzewano do
1300oC, a próbki z klinkierem portlandzkim ogrzewano do
1450oC. Czas wytrzymania w maksymalnej temperaturze
wynosi 5h dla obydwu rodzajów próbek. Z wygrzanych
próbek przygotowywano polerowane zgady, na których
przeprowadzono obserwacje metod skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) poczone z analiz chemiczn
w mikroobszarach (EDS).

Wyniki bada i dyskusja
Badania reakcji materiaów MZ z próbk Materia I
W obrazie SEM spieku praonego w 1300°C, powstaego z udziaem próbki Materia I pobranej na wlocie do
pieca obrotowego, wywyróni mona skadniki fazowe
odpowiadajce, w procesie klinkieryzacji, temperaturze
okoo 1300°C [3] (Rys. 7). Podstawow faz by roztwór
stay -C2S zawierajcy w swoim skadzie chemicznym,
poza CaO i SiO2, zmienne zawartoci tlenków MgO, Al2O3
i Fe2O3. Domieszki te s typowymi tlenkami wystpujcymi
w klinkierowych fazach cementowych - i ’-C2S [10]. Faz
wypeniajc przestrzenie pomidzy krysztaami C2S by
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Rys. 7. Kontakt narost/wyrób MZ 1. W narocie wystpuj gównie
krysztay C2S (jasnoszare) z rozproszon faz roztworu staego
C2(A,F) (szara) i izometrycznymi krysztaami CaO (ciemne). W obrbie wyrobu, pomidzy krysztaami peryklazu (szare) i cyrkonianu
wapnia (jasne), widoczna jest w osnowie nowa faza typu C7A3Z
(jasnoszara). Czarne pola to pory.
Fig. 7. Contact of buildup with the MZ 1 product. In the buildup,
mainly C2S crystals (light-grey) are present with the scattered phase
of C2(A,F) solid solution (grey) and isometric CaO crystals (dark).
In the product, the C7A3Z phase (light-grey), as a new one is visible within the matrix between the crystals of periclase (grey) and
calcium zirconate (light).

Rys. 8. Wyrób MZ 1 przy kontakcie z narostem. Ziarna klinkieru
magnezjowego w osnowie z fazy peryklazowej (szara) i fazy cyrkonianu wapnia (jasna) z faz glinianow (jasno szara) pomidzy
nimi. Czarne pola - pory.
Fig. 8. Contact area of the MZ 1 product with the buldup. Magnesia
clinker grains in the matrix of periclase (grey) and the aluminate
phase (light-grey) dispersed among calcium zirconate (light). Dark
areas correspond to pores.

roztwór stay C2(A,F), w której krystalizowaa faza glinianowa jako roztwór stay Ca3Al2O6 (C3A) lub wystpowaa faza
amorﬁczna. Skad chemiczny fazy C3A odpowiada skadom
chemicznym C3A, oznaczanym w przemysowych klinkierach
cementowych [10, 11].
W obrazie SEM wyrobu magnezjowo-cyrkonowego
MZ 1, po reakcji skadników spiekanego wsadu pieca (Materia
I) z fazami wyrobu, wystpiy widoczne zmiany w mikrostrukturze dotyczce osnowy otaczajcej grubsze ziarna klinkieru
magnezjowego (Rys. 8 i 9). Pomidzy krysztaami peryklazu
i cyrkonianu wapnia stwierdzono gównie fazy glinianowe
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w postaci roztworów staych Ca7Al6ZrO18 (C7A3Z) i C3A (Rys. 9).
W obszarze tym nie stwierdzono pierwotnych faz krzemianowych ( -C2S czy C3MS2). Roztwór stay glinianu wapnia
C3A wzbogacony by w tlenek MgO i w mniejszych ilociach
w tlenki SiO2, Fe2O3 i Na2O. Zawarto rozpuszczonych
tlenków w C3A bya na poziomie wystpowania ich w przemysowych klinkierach cementowych [10, 11]. W podobnych
ilociach tlenki MgO, SiO2, Fe2O3 rozpuszczone byy w fazie
gliniano-cyrkonianu wapnia C7A3Z. W wyrobie w wikszej
odlegoci od kontaktu z narostem znacznie zmniejszaa si
zawarto fazy glinianowej. Przykadowy skad chemiczny
roztworu staego C7A3Z, oznaczony metod EDS, zawiera:
MgO – 2,2%, Al2O3 – 34,8%, SiO2 – 2,7%, CaO – 43,7%,
Fe2O3 – 3,7%, ZrO2 – 12,9%. Teoretyczny skad chemiczny
gliniano-cyrkonianu wapnia C7A3Z zawiera: Al2O3 – 37,23%,
CaO – 47,77% i ZrO2 – 15,00%.
Rys. 10. Wyrób MZ 1 po korozji przez klinkier cementowy. Ziarna
klinkieru magnezjowego (szare) w osnowie peryklazowej z cyrkonianem wapnia (jasny) z wypenionymi przestrzeniami pomidzy nimi
fazami glinianow i glinianowo – ferrytow (jasno szare). Czarne
pola - pory.
Fig. 10. MZ 1 product corroded by the cement clinker. Magnesia
clinker (grey) in the periclase matrix containing calcium zirconate
(light) and the space ﬁlled with the aluminate and aluminate-ferrite
phases (light-grey). Dark areas correspond to pores.

Analiza EDS w punkcie 1 – CZ.
EDS analysis at the point 1 – CZ.

Analiza EDS w punkcie 5 - C7A3Z
EDS analysis at the point 5 - C7A3Z

Analiza EDS w punkcie 2 - C7A3Z.
EDS analysis at the point 2 - C7A3Z.
Rys. 9. Osnowa wyrobu MZ 1 w warstwie reakcyjnej. Faza glinianowa typu C7A3Z (2, 3) i C3A (4) wypeniajce przestrzenie pomidzy
krysztaami peryklazu (szare) i cyrkonianu wapnia (1).
Fig. 9. Matrix of the MZ 1 product within the reaction layer. The
aluminate phases: C7A3Z (2, 3) i C3A (4), ﬁll space among periclase
crystals (grey) and calcium zirconate (1).

Rys. 11. Wyrób MZ 1 po korozji przez klinkier cementowy. Krysztay
peryklazu (1) i cyrkonianu wapnia (2), otoczone roztworem staym
C3A (3) z wtrceniami roztworu staego fazy C7A3Z wzbogaconej w
magnez, elazo i sód (4, 5).
Fig. 11. MZ 1 product corroded by the cement clinker. Periclase (1)
and calcium zirconate crystals surrounded with C3A (3) solid solution containing inclusions of the C7A3Z solid solution enriched with
magnesium, iron and sodium (4, 5).
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Badania reakcji materiau MZ z klinkierem
portlandzkim
W obrazie SEM narostu, powstaego z klinkieru portlandzkiego na badanych wyrobach MZ po praeniu ich
w temperaturze 1450oC, wyróni mona byo podstawowe
skadniki fazowe przemysowych klinkierów cementowych [3],
roztwory stae krzemianów wapnia Ca3[SiO4]O (C3S) i B-C2S
oraz faz wypeniajc glinianow i glinianowo-ferrytow.
W wyrobie MZ 1, w osnowie, przestrze pomidzy
krysztaami peryklazu i cyrkonianu wapnia wypenia roztwór
stay C3A z domieszkami tlenków Fe2O3 i MgO (Rys. 10
i 11). Ponadto w fazie C3A w postaci wtrce wystpowa
roztwór stay fazy glinianowo-cyrkonowej C7A3Z wzbogacony
w magnez, elazo i sód.
Narost utworzony z klinkieru cementowego na wyrobie
MZ 2 skada si gównie z heksagonalnych krysztaów
roztworu staego krzemianu trójwapniowego z domieszkami stabilizujcymi faz C3S [3], MgO i Al2O3 (Rys. 12 i
13). Zawarto domieszek bya na poziomie maksymalnej
ich zawartoci stwierdzanej w przemysowych klinkierach
cementowych [10]. W krysztaach alitu C3S wystpoway
inkluzje fazy roztworu staego B-C2S. Przestrze pomidzy
krysztaami alitu wypeniona bya roztworem staym fazy
gliniano-ferrytowej C2(A,F) z wtrceniami fazy glinianowej
C3A. Fazy te zawieray w swoim skadzie chemicznym typowe
dla nich domieszki, które spotykane s w przemysowych
klinkierach cementowych. W fazie C3A byy to tlenki MgO,

Analiza EDS w punkcie 3 - C3S
EDS analysis at the point 3 - C3S
Rys. 12. Narost z klinkieru na wyrobie MZ 2. Przestrze pomidzy
krysztaami fazy C3S (3) z inkluzjami fazy C2S, wypenia roztwór stay
fazy glinianowej C3A (1, 4) i fazy gliniano – ferrytowej C2(A,F) (2).
Fig. 12. Clinker buildup on the MZ 2 product. The aluminate C3A
(1, 4) and aluminate-ferrite C2(A,F) (2) solid solutions ﬁll the space
among C3S crystals (3) with C2S inclusions.
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SiO2 i Fe2O3. W fazie ferrytowej C2(A,F) byy to domieszki
MgO, SiO2 i TiO2.
W wyrobie MZ 2 przestrzenie pomidzy krysztaami peryklazu i cyrkonianu wapnia wypeniaj gównie faza glinianowa
C3A i roztwór stay glinianowo-ferrytowy C2(A,F), z rzadkimi
wtrceniami krzemianu wapnia B-C2S (Rys. 13, 14 i 15).
Fazy C3A i C2(A,F) zawieray w swoim skadzie chemicznym
te same domieszki, jak w obrbie narostu. Natomiast w fazie
ferrytowej C2(A,F), poza tlenkami MgO i SiO2, rozpuszcza
si równie tlenek cyrkonu ZrO2 (Rys. 15).
W skadzie chemicznym fazy C2S stwierdzono obecno tlenków domieszkowych stabilizujcych odmiany A-,
A’- i B-C2S w przemysowych klinkierach cementowych [14],
a mianowicie MgO, Al2O3, K2O i Na2O. Ponadto w fazie tej
rozpuszczony by tlenek cyrkonu ZrO2, który równie stabilizuje faz B-C2S [3, 8].
Jak wykazay przeprowadzone badania korozyjne now
faz zawierajc ZrO2, powstajc w wyrobach MZ, jest
gliniano-cyrkonian wapnia. Faza glinianowa C7A3Z topi
si w temperaturze 1550oC [12]. W podsystemie MgOC7A3Z ukadu CaO-MgO-Al2O3-ZrO2 faza cieka pojawia si
w punkcie eutektycznym przy zawartoci masowej 15% MgO
w temperaturze 1475oC [13]. Tym samym moment pojawiania si fazy ciekej w wyrobach magnezjowo-cyrkonowych
zwizany moe by przede wszystkim z wnikaniem w gb
nich ciekej fazy klinkierowej. Jak to przedstawiono powyej,

Analiza EDS w punkcie 3- C2(A,F)
EDS analysis at the point 3 - C2(A,F)
Rys. 13. Kontakt narost z klinkieru cementowego z wyrobem MZ 2.
Pomidzy krysztaami fazy C3S (4) w narocie i krysztaami peryklazu
(5) w wyrobie, widoczne roztwory stae faz C3A (1, 2) i C2(A,F) (3).
Czarne pola – pory.
Fig. 13. Cement clinker buildup on the MZ 2 product. C3A (1, 2)
and C2(A,F) (3) solid solutions are visible among C3S crystals (4) in
the buildup and periclase crystals (5) in the product, respectively.
Black areas correspond to pores.

KOROZJA CHEMICZNA WYROBÓW MAGNEZJOWO-CYRKONOWYCH PRZEZ WSAD PIECA CEMENTOWEGO

w ukadzie gównych skadników klinkieru cementowego
CaO-SiO2-Al2O3-Fe2O3, faza cieka pojawia si w punkcie
zerozmiennym C3S-C2S-C3A-C4AF w temperaturze 1338oC
(Rys. 6) [6, 7], a w obecnoci MgO poniej 1300oC [8].

Podsumowanie

Rys. 14. Wyrób magnezjowo-cyrkonowy MZ 2 po korozji klinkierem
cementowym. Ziarna klinkieru magnezjowego (szare) i cyrkonianu
wapnia (jasne) nasycone faz glinianow i glinianowo – ferrytow
(jasno szara). Czarne pustki – pory.
Fig. 14. Magnesia-zirconia MZ 2 product corroded by the cement
clinker. The grains of magnesia (grey) and calcium zirconate (light)
are impregnated with the aluminate and aluminate-ferrite phases
(light-grey). Black areas correspond to pores.

Udokumentowane zmiany w skadzie fazowym wyrobów
magnezjowo-cyrkonowych w reakcji z wypalanym wsadem
pieca cementowego pozwalaj na ponisze stwierdzenia:
– Zmiany w skadzie fazowym wyrobów MZ w kontakcie
z wypalanym materiaem w cementowym piecu obrotowym wystpiy gównie w ich osnowie.
– Nowe fazy pojawiajce si w warstwie reakcyjnej wyrobów MZ to fazy klinkieru cementowego, wystpujce
jako roztwory stae Ca3Al2O6 (C3A), -Ca2[SiO4] (C2S)
i Ca2(Al,Fe)2O5 (C2(A,F)) z rozpuszczonymi w nich skadnikami materiau i klinkieru. W fazie glinianowej C3A byy
to tlenki MgO, Fe2O3, Al2O3, TiO2 i Na2O. W fazie glinianowo-ferrytowej byy to gównie tlenki MgO, SiO2 i ZrO2.
Natomiast w fazie krzemianowej C2S byy to tlenki MgO,
Al2O3, K2O, Na2O i ZrO2, stabilizujce przede wszystkim
odmian fazy -Ca2[SiO4].
– Jedyn now faz, powsta w wyniku reakcji CaZrO3 ze
skadnikami klinkieru cementowego, bya faza glinianowa Ca7Al6ZrO18 - C7A3Z. W fazie tej, bdcej roztworem
staym, rozpuszczone byy tlenki MgO, SiO2 i Fe2O3.
– Materiay magnezjowo-cyrkonowe wykazay bardzo
dobr odporno chemiczn na dziaanie skadników
klinkieru portlandzkiego, tym samym stanowi powan alternatyw dla wyrobów magnezjowo-spinelowych
w streﬁe spiekania cementowych pieców obrotowych.
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