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Streszczenie
W pracy przedstawiono opis wykonania wymurówki sklepienia niechodzonego w elektrycznym piecu ukowym zoonego z prefabrykowanych bloków z betonów ogniotrwaych na bazie boksytu. Oprócz wymurówki sklepienia zbudowanej wycznie z bloków prefabrykowanych pokazano równie wariant wykorzystujcy kombinacj bloków prefabrykowanych oraz ksztatek krzemionkowych na sklepieniu
niechodzonym. Potwierdzono przydatno koncepcji wykorzystania materiaów prefabrykowanych, zastpujcych palone ksztaki krzemionkowe, do wykonania sklepie niechodzonych.
Sowa kluczowe: beton ogniotrway, sklepienie niechodzone, piec ukowy, prefabrykowany blok ogniotrway

PREFABRICATED VAULTS IN THE ELECTRICAL ARC FURNANCES
In the paper, preparation of the uncooled vault lining for the arc electrical furnace is described, in which prefabricated blocks made
of refractory castable containing bauxite were used. Except of the vault lining composed of the prefabricated blocks only, the variant of
uncooled vault was shown, which used a combination of the blocks and silica bricks. Suitability of a concept of the usage of prefabricated
blocks instead of the ﬁred silica bricks for fabrication of the uncooled vault linings was conﬁrmed.
Keywords: Castable refractory, Uncooled vault, Arc furnace, Prefabricated refractory block

Wprowadzenie
W elektrycznych piecach ukowych topione jest powyej
20% cakowitej produkcji stali, zwaszcza stali stopowych i
jakociowych, chocia w ostatnich latach wzrasta produkcja stali masowych [1]. Z biegiem lat rosa objto pieców
ukowych, a razem z tym, równie moc ich transformatorów,
w wyniku czego piece maej, a nastpnie redniej i duej
mocy zostay zastpione przez piece ultra wysokiej mocy
(UHP). Standardowe jednostki tego typu maj pojemno
od 30 do 200 t.
Wraz z rozszerzaniem pozapiecowej obróbki stali wzrasta
znaczenie pieców ukowych, jako to agregatów do topienia
rónego rodzaju metalowych wsadów piecowych, przewanie zomu [2-4]. Peni one w ten sposób rol pierwszego
czonu w nowym cyklu produkcyjnym. ukowy piec elektryczny skada si z trzonu wyoonego materiaami ogniotrwaymi
i górnej czci pancerza z chodzonymi wod panelami, oraz
ze sklepienia, które moe by równie chodzone wod.
Cay piec moe by pochylany w celu wylania stali przez
otwór spustowy lub ula przez okno ulowe. Elektrody
suce do dostarczania energii elektrycznej przechodz
przez sklepienie pieca. Sklepienie moe by obracane na
bok w celu umoliwienia zaadowania zomu do pieca. Sklepienie posiada take dodatkowy otwór, przez który – z pieca
do odpylni – odprowadzane s gazy odlotowe powstajce
w wyniku reakcji zwizanych z procesem wytwarzania stali.
Pojemno pieców EAF moe wynosi od kilku do 200
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i wicej ton ciekej stali. Wikszo istniejcych pieców EAF
zasilanych jest prdem zmiennym (piece typu AC) i posiada
po 3 elektrody graﬁtowe.

Materiay ogniotrwae w elektrycznych
piecach ukowych
Kostrukcja wymurówki oraz zastosowane materiay
ogniotrwae i ich mierzone zuycie s róne. Piece o duej
(HP) oraz ultra wysokiej (UHP) mocy zazwyczaj wyposaone
s w ukad chodzenia cian oraz sklepienia.
W piecach bez chodzenia, trzon pieca wymurowany jest
na podou ksztatkami szamotowymi, a nastpnie warstwami
ksztatek magnezytowych, bd te dolomitowych. Dno wymurowane jest nastpnymi warstwami palonych materiaów
zasadowych, albo te jest monolityczne, przygotowane ubijaniem, bd te wibrowaniem mieszanek magnezytowych
z zawartoci MgO cca 86%.
Patrzc od dna, ciany trzonu a do strefy ula murowane
s zazwyczaj palonymi materiaami magnezytowymi, a nad
nimi ksztatkami magnezytowo-chromowymi z waciwociami
odpowiadajcymi sposobowi oddziaywania ulów.

Wymurowki sklepie
Sklepienia niechodzone tworzone s zazwyczaj z ksztatek krzemionkowych, i w zalenoci od wielkoci sklepienia
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Rys. 1. Sklepienie delta w formie.
Fig. 1. Delta vault in a mould.

Rys. 2. Sklepienie delta po wyjciu z formy i wytemperowaniu.
Fig. 2. Delta vault removed from the mould and sharpened.

peny zestaw zawiera mnóstwo rónych ksztatek. Rzadkoci nie s sklepienia zoone nawet z powyej 20. rónych
typów ksztatek.
Sklepienia chodzone wod budowane s przy uyciu
prefabrykowanych bloków z betononów ogniotrwaych, zazwyczaj w ksztacie delta (Rys. 1 i 2).

Sklepienia prefabrykowane
W roku 2008 spóka Refrasil rozpocza opracowanie projektu wymurówek sklepie niechodzonych z prefabrykowanych
bloków wykonanych z betonów ogniotrwaych na bazie boksytu,
sprawdzonych na sklepieniach typu delta z chodzeniem okrnym. Celem byo opracowanie wymurówki sklepienia zbudowanej wycznie z bloków prefabrykowanych. W trakcie przygotowawczej fazy projektu zosta poddany badaniom równie
wariant wykorzystujcy kombinacj bloków prefabrykowanych
oraz ksztatek krzemionkowych na sklepieniu niechodzonym.
Sklepienie kombinowane z dwóch typów materiaów
tworz rodkowy blok prefabrykowany, z trzema otworami na
elektrody, oraz wypenienie ksztatkami krzemionkowymi wokó
prefabrykowanego rodka, a po obrzea sklepienia (Rys. 3).
Dodatkowo w razie potrzeby wykonywany jest czwarty otwór
przeznaczony do odprowadzania gazów odlotowych. Przy takiej
kombinacji materiaów mona zredukowa liczb potrzebnych
formatów ksztatek krzemionkowych z ponad dwudziestu do
dwóch lub trzech. Najwicej formatów skada si wanie na
rodek sklepienia i one mog by zastpione prefabrykatem.

Rys. 3. Kombinacja prefabrykowanego rodka i wypenienia ksztatkami krzemionkowymi.
Fig. 3. Combination of prefabricated centre and ﬁlling with quartzchamotte bricks.

Rys. 4. Projekt konstrukcji sklepienia z bloków prefabrykowanych.
Fig. 5. Construction of the vault made from prefabricated blocks.

Rysunek 4 przedstawia konstrukcj wymurówki sklepienia wykonanej wycznie z bloków prefabrykowanych. Ze
wzgldu na rozmiary oraz cakowit wag, sklepienie zostao
podzielone na segment rodkowy i segmenty boczne tak,
aby mona byo bez komplikacji segmenty transportowa
i manipulowa nimi przy skadaniu sklepienia. Zestaw tworz:
rodek prefabrykowany z otworami na elektrody (Rys. 5) oraz
12 segmentów ukadanych wokó rodka (Rys. 6).
W celu zapewnienia prawidowego ustawieniu segmentów
w stosunku do rodka, segmenty maj wypusty wchodzce do
rowka znajdujcego si w elemencie rodkowym. Segmenty
ukadane s wokó rodka z odstpami wynoszcymi 10 cm,
które wypenia si wibrowanym betonem zgodnym pod wzgldem waciwoci z betonem uytym do wykonania segmentów
bocznych oraz segmentu rodkowego (Rys. 7).
W razie potrzeby miejsce po jednym z segmentów moe
by wykorzystane do wykonania z betonu czwartego otworu
dla odprowadzania gazów odlotowych (Rys. 8).
Kompletne sklepienie (Rys. 9) naley wysuszy, gównie w
miejsach betonowanych, w celu wyeliminowania ryzyka powstania pkni po wprowadzeniu sklepienia w tryb roboczy.

Zakoczenie
Wyniki kilku pierwszych instalacji sklepie prefabrykowanych potwierdzaj, e tak jak w przypadku sklepie cho-
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Rys. 5. Prefabrykowany rodek sklepienia.
Fig. 5. Prefabricated centre of the vault.

Rys. 8. Dodatkowy betonowany otwór dla odprowadzania gazów
odlotowych.
Fig. 8. Additional concrete hole for carrying away combustion gases.

Rys. 6. Prefabrykowany segment boczny.
Fig. 6. Prefabricated lateral segment.

Rys. 9. Sklepienie przygotowane do zainstalowania na piecu.
Fig. 9. Vault prepared to installation in the furnace.

Rys. 7. Finalizacja sklepienia.
Fig. 7. Finalization of the vault.

dzonych, równie i w sklepieniach niechodzonych mona
w peni wykorzysta materiay prefabrykowane, zastpujce
palone ksztaki krzemionkowe. Dla obiektywnego potwierdzenia oczekiwanych korzyci ekonomicznych, potrzebne jest
wykonanie przynajmniej kilku sklepie tej samej konstrukcji
i ich eksploatowanie w porównywalnych warunkach.
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Rys. 10. Sklepienie prefabrykowane po 215 spustach
Fig. 10. Prefabricated vault after 215 steel releases.
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