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Streszczenie
Do najwaniejszych czynników wpywajcych na zuywanie si trzonów pieców stalowniczych nale: korozja ulowa, erozja wywoana intensywnym ruchem metalu, inﬁltracje metalu w szczeliny powstae na skutek skurczu masy w wyniku spiekania, uszkodzenia
mechaniczne wywoane zaadunkiem zomu. W pracy przedstawiono sposoby ograniczenia dziaania wymienionych czynników niszczcych. Ograniczenie zjawiska korozji ulowej osignito gównie przez dobór skadu chemicznego w taki sposób, aby produktami reakcji
midzy mas a ulem byy zwizki o temperaturach topnienia wyszych od temperatur procesu. Ograniczenie zjawiska erozji oraz skurczu
masy podczas spiekania osiga si gównie poprzez optymalny dobór skadu ziarnowego, który zapewnia wysoki stopie zagszczenia
na etapie instalacji wyoenia ogniotrwaego trzonu. Skad chemiczny oraz uziarnienie tworzywa zostao tak dobrane, aby powierzchnia
robocza masy zostaa spieczona ju w stosunkowo niskich temperaturach, dziki czemu ograniczono moliwo powstawania uszkodze
trzonu w wyniku zaadunku zomu. Materiay speniajce sformuowane wyej warunki zastosowano na wyoenie trzonów elektrycznych,
ukowych pieców stalowniczych o pojemnoci 90 t, 25 t, 30 t i 140 t, pracujcych w kraju i za granic. Uzyskane wyniki trwaoci s zgodne
z oczekiwaniami producenta i uytkowników.
Sowa kluczowe: masy do ubijania, piec elektryczny ukowy

STRUCTURAL MASSES FOR ELECTRIC-ARC FURNACE BOTTOMS
Major factors, inﬂuencing the wear of steelmaking furnace bottoms, include slag corrosion, erosion caused by metal movement, metal
inﬁltration in the ﬁssures formed due to mass shrinkage as a result of sintering, and mechanical damage caused by scrap charge. Methods
of limiting the effects of the above mentioned destructive factors have been presented. The phenomenon of slag corrosion was limited
chieﬂy through the appropriate selection of chemical composition, so that the products of mass and slag reaction were compounds with
melting temperatures higher than the process temperatures. The phenomenon of erosion and mass shrinkage during sintering can be
limited mainly through optimal selection of the grain size composition, which ensured high degree of consolidation at the stage of bottom
refractory lining installation. The selected chemical composition and grain composition allow the working surface of the mass to be sintered
at relatively low temperatures, so the bottom damage due to scrap charge is reduced. Materials, fulﬁlling the above conditions, have been
used to line the bottoms of electric-arc steelmaking furnaces having the capacity of 90 t, 25 t, 30 t and 140 t in Poland and abroad. The
obtained durability results come up to the expectations of the producer and users.
Keywords: Ramming mixes, Electric arc furnace

Wprowadzenie
Intensyﬁkacja procesów stalowniczych spowodowaa
przewrót w technologii materiaów ogniotrwaych dla hutnictwa elaza. Wzrost trwaoci obmurzy, wskutek masowego
zastosowania chodzenia wodnego cian i sklepie, oraz
wprowadzenie materiaów magnezjowo-graﬁtowych byy
przyczyn zaostrzenia wymaga uytkowników równie
w odniesieniu do wyoenia trzonów. Jak wiadomo trzon to
dolna cz pieca w ksztacie sferycznej misy, której warstw robocz wykonuje si z mas sypkich, zagszczanych
metod ubijania.
W odrónieniu od cian i sklepienia wyoenie trzonu
bezwzgldnie musi gwarantowa bezpieczn eksploatacj pieca, bowiem praktycznie nie ma adnej moliwoci
ingerencji ekipy naprawczej w trakcie wytopu w przypadku
awarii trzonu, której skutki mog by nad wyraz powane.
Dlatego te w odniesieniu do materiaów do budowy trzo-
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nów uytkownicy s niezmiernie ostroni, eby nie rzec
– konserwatywni.
Do podstawowych czynników wpywajcych na szybko
zuywania si trzonów nale: korozja ulowa, erozja
wywoana ruchami metalu, inﬁltracja metalu w szczeliny
powstae wskutek skurczliwoci masy, uszkodzenia mechaniczne wywoane zaadunkiem zomu oraz cykliczne zmiany
atmosfery z utleniajcej na redukcyjn.
Do czynników technologicznych decydujcych o jakoci
i trwaoci mas mona zaliczy skad chemiczny i uziarnienie
mas – po stronie wytwórcy, oraz jako wykonania trzonu
i eksploatacji pieców – po stronie uytkownika. W praktyce
relacje producent – uytkownik s mniej symetryczne. Koncepcj mechanizmu zuywania si mas na trzony przedstawiono w publikacji [1].
Podstawow cech mas powinna by stao objtoci,
czyli moliwie niska skurczliwo przy wysokiej zwartoci
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Tabela 1. Skad fazowy masy podstawowej w zalenoci od prnoci parcjalnej tlenu.
Table 1. Phase composition of the basic mix vs oxygen partial pressure.
Skad fazowy masy [% mas.]
1300oC

1650oC

p(O2)=20,8 kPa
atmosfera utleniajca

p(O2)=0,3·10 kPa
atmosfera redukcyjna

p(O2)=20,8 kPa
atmosfera utleniajca

p(O2)=0,3·10-6 kPa
atmosfera redukcyjna

Roztwór stay I
MgO - FeO

73,6

77,3

73,9

77,3

CaO

14,9

17,7

15,3

17,7

Roztwór stay II
2CaO·Fe2O3 - 4CaO·Al2O3·Fe2O3

8,0

3CaO·SiO2

3,4

Fazy

Roztwór stay III
3CaO·Al2O3 - CaO - 4CaO·Al2O3·Fe2O3

-6

3,4

0,7

1

Faza cieka

10,7

Tabela 2. Skad chemiczny fazy ciekej w temperaturze 1650oC
w zalenoci od prnoci parcjalnej tlenu.
Table 2. Chemical composition of the liquid phase vs oxygen partial
pressure at 1650oC.
Udzia [% mas.]
Skadnik

p(O2) = 20,8 kPa
atmosfera utleniajca

p(O2) = 0,3·10-6 kPa
atmosfera redukcyjna

MgO

4,2

4,1

FeO

1,6

9,2

SiO2

8,4

19,3

CaO

48,3

56,5

Al2O3

3,6

9,7

Fe2O3

33,9

1,2

Tabela 3. Skad chemiczny roztworu staego MgO-FeO w temperaturze 1300oC w zalenoci od prnoci parcjalnej tlenu.
Table 3. Chemical composition of MgO-FeO solid solution vs oxygen
partial pressure at 1300oC.
Udzia [% mas.]
Skadnik

p(O2) = 20,8 kPa
atmosfera utleniajca

p(O2) = 0,3·10-6 kPa
atmosfera redukcyjna

MgO

98,12

93,46

FeO

0,22

5,93

Fe2O3

1,49

0,42

CaO

0,16

0,19

i zdolnoci absorbowania domieszek z otoczenia bez utraty
wasnoci mechanicznych [2].
Celem artykuu jest analiza elementów technologii wpywajcych na trwao mas, wynikajcych z rozpoznania
procesów, ze szczególnym uwzgldnieniem skadu chemicznego i zmian fazowych wywoanych dziaaniem zmiennej
atmosfery i temperatury.

Metody oraz wyniki bada i oblicze
W oparciu o znajomo warunków procesów stalowniczych przyjto, e zakres skadów chemicznych mas
na trzony (% mas.) powinien mieci si w nastpujcych
granicach:

3,7

MgO 65–75%, CaO 15–25%, Fe2O3 2–7%, SiO2 0,5–2%,
Al2O3 0,3–1%.
Stosujc program oblicze termodynamicznych FACT
SAGE przeprowadzono analiz wpywu atmosfery na skad
fazowy masy w temperaturze 1300°C i 1650°C, analiz wpywu
zawartoci Al2O3, SiO2 i Fe2O3, cznie z prnoci parcjaln
tlenu, na zawarto fazy ciekej oraz prnoci parcjalnej tlenu
na udzia fazy ciekej. Obliczenia wykonano dla nastpujcego podstawowego skadu masy (% mas.): MgO 72,2%, CaO
21,0%, Fe2O3 5,5%, SiO2 0,9% i Al2O3 0,4%.
Zwikszajc udzia domieszek ponad ich zawarto
w skadzie podstawowym zmniejszano równoczenie udzia
skadnika gównego, tj. MgO. Prno parcjaln tlenu
w warunkach redukcyjnych (pO2 = 0,3·10-6 kPa) przyjto na
podstawie oblicze z uyciem programu FACT SAGE, jako
odpowiadajc redukcji ok. 98 % Fe2O3 do FeO.
Wyniki oblicze przedstawiono w tabelach 1-3 oraz na
rysunkach 1-4.
W skadzie fazowym masy (Tabela 1) oprócz CaO
i fazy ciekej wystpuj trzy roztwory stae, z których skad
pierwszego nie budzi powaniejszych wtpliwoci z uwagi
na dobr rozpuszczalno w peryklazie, zarówno wistytu,
jak i magnezjoferrytu. Roztwór stay II zakwaliﬁkowany
zosta przez program FACT SAGE jako nalecy do serii
C2F – „C2A”, natomiast z analizy diagramów fazowych [3,4]
wynika, e moe to by tylko roztwór stay C4AF w C2F i tak
te zapisano w Tabeli 1. Podobna sytuacja jest w przypadku
roztworu staego III, kwaliﬁkowanego przez program do serii
C3A – „C3F”.
Weryﬁkacja owych danych i porównanie z diagramem
fazowym Brisiego [4] prowadz do wniosku, e roztwór stay
III moe istnie wycznie w ukadzie C3A – C4AF-CaO, a jego
dominujcym skadnikiem jest glinian C3A.
Stosowane w programie obliczeniowym oznaczenia C2A
i C3F wynikaj najprawdopodobniej ze stosunków masowych
w ukadzie, natomiast w warunkach naturalnych fazy takie
nie istniej.
W oparciu o wnioski wynikajce z oblicze dokonano wyboru surowców i zoptymalizowano granulacj masy, w której
maksymalna rednica ziaren wynosia 5 mm. Kwestie surowcowe i optymalizacja uziarnienia nie s przedmiotem
prezentowanych bada.
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Rys. 1. Wpyw udziau Al2O3 i prnoci parcjalnej tlenu na zawarto fazy ciekej w temperaturze 1600oC.
Fig. 1. Inﬂuence of the Al2O3 content and oxygen partial pressure on the liquid phase content at 1600oC.

Rys. 2. Wpyw udziau SiO2 i prnoci parcjalnej tlenu na zawarto fazy ciekej w temperaturze 1600oC.
Fig. 2. Inﬂuence of the SiO2 content and oxygen partial pressure on the liquid phase content at 1600oC.

W warunkach przemysowych wykonano parti masy
o skadzie chemicznym odpowiadajcym skadowi podstawowemu i okrelono cechy uytkowe, tj. gsto nasypow,
zdolno zagszczania, spiekalno oraz spoisto.
Gsto nasypow oznaczano zgodnie z norm PN-80/
C- 04532, a zdolno zagszczania przy pomocy ubijaka laboratoryjnego. Wyniki oznacze przedstawiono w Tabeli 4.
Spiekalno badano dwoma metodami, z których
pierwsza polegaa na uformowaniu próbek w formie walców
o wymiarach F = h = 50 mm z dodatkiem 4% masowych oleju
ceramicznego, przy cinieniu 50 MPa, a nastpnie wypaleniu
ich w piecu gazowym w temperaturach 1200, 1300, 1500
i 1600oC w atmosferze utleniajcej oraz w 1500oC w atmosferze utleniajcej i 1600oC w zasypce kryptolowej. Czas
dziaania temperatury maksymalnej w kadym przypadku
wynosi 4 godz. Wasnoci próbek po wypalaniu przedstawiono w Tabeli 5.
Druga metoda badania spiekalnoci polegaa na zagszczaniu masy metod ubijania w ksztatce magnezjowej
produkowanej do regeneratorów pieców szklarskich, stanowicej rodzaj formy, przy czym grubo warstwy masy
wynosia 106 mm. Mas wraz z form wypalano w piecu
tunelowym w temperaturze maksymalnej 1550oC, a nastp-
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nie oznaczano jej skurczliwo oraz podstawowe wasnoci
próbek wycitych w poowie wysokoci warstwy. Wygld
formy z mas i przekroju masy przedstawiono na Rys. 5,
a podstawowe wasnoci masy w Tabeli 6.
Zasadowe masy na trzony przeznaczone s zarówno do
budowy nowych trzonów, jak równie do napraw lokalnych
ubytków trzonów i skosów cian metod narzucania.
Od dawna wiadomo, e przy narzucaniu jedne masy
zachowuj pewn stao objtoci, inne natomiast rozsypuj si w sposób przypominajcy zachowanie dobrze
Tabela 4. Gsto nasypowa i zdolno zagszczania masy.
Table 4. Bulk density and densiﬁcation ability of the mix.
Ilo uderze

Gsto pozorna [g/cm3]

0 (gsto nasypowa)

2,11

2

2,48

4

2,52

10

2,60

15

2,64

20

2,67

30

2,71
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Rys. 3. Wpyw udziau Fe2O3 i prnoci parcjalnej tlenu na zawarto fazy ciekej w temperaturze 1600oC.
Fig. 3. Inﬂuence of the Fe2O3 content and oxygen partial pressure on the liquid phase content at 1600oC.

Rys. 4. Wpyw prnoci parcjalnej tlenu na zawarto fazy ciekej w temperaturze 1600oC.
Fig. 4. Inﬂuence of the oxygen partial pressure on the liquid phase content at 1600oC.
Tabela 5. Wasnoci próbek masy po wypaleniu.
Table 5. Properties of the samples after ﬁring.
Temperatura wypalania
[oC]

Gsto pozorna
[g/cm3]

Porowato otwarta
[%]

Wytrzymao na
ciskanie [MPa]

Skurczliwo
wypalania [%]

1200

2,79

19,1

17,3

+ 2,0

1300

2,79

18,8

38,1

+ 2,9

1500

3,01

12,0

77,2

- 0,6

1600

3,04

11,7

82,7

- 0,5

1500 utl./1600 red.

2,99

12,7

43,1

+ 0,5

Tabela 6. Podstawowe wasnoci masy po wypaleniu w piecu tunelowym.
Table 6. Basic properties of the mix after ﬁring in a tunnel kiln.
Gsto pozorna [g/cm3]

Porowato otwarta [%]

Wytrzymao na ciskanie [MPa]

Skurczliwo [%]

3,14

11,8

110

1,8

wysuszonego piasku. Zauwaono równie, e te pierwsze po
zagszczeniu metod ubijania charakteryzuj si wyra nie
wysz twardoci w porównaniu z masami drugiego typu.
Obydwie wyej wymienione cechy tj. stao objtoci
oraz twardo mas po zagszczeniu, w istotnym stopniu

wpywaj na opinie uytkowników o przydatnoci mas, niezalenie od kryterium gównego, którym jest trwao trzonu.
Cechy te nie byy dotd charakteryzowane ilociowo.
Zdaniem autorów obydwie wymienione wasnoci okreli
mona wspólnym terminem „spoisto mas”, a jej miar
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a)

b)

Rys. 5. Wygld: a) formy ceramicznej wraz z mas, b) przekroju warstwy masy po wypaleniu.
Fig. 5. Appearance of: a) ceramic mould ﬁlled with the mix, b) cross section of the mix after ﬁring.

powinna by wytrzymao na ciskanie próbki masy wyformowanej przy niewielkich cinieniach, bez udziau spoiwa.
Koncepcj t zweryﬁkowano eksperymentalnie.
Próbk 300 g masy umieszczano w formie stalowej
o rednicy wewntrznej 50 mm i formowano przy cinieniu
20 MPa, a nastpnie po wyjciu z formy górn powierzchni próbki obciano w sposób cigy rutem oowianym
a do zgniecenia próbki, po czym rut waono i obliczano
wytrzymao na ciskanie. Stwierdzono, e wprowadzenie
niewielkich dodatków wybranych substancji organicznych
(do 0,3% mas.) ewidentnie poprawia spoisto mas, bowiem
dla masy bez dodatków wytrzymao próbek na ciskanie
wynosia ok. 2,5·10-2 MPa, a z najbardziej efektywnym dodatkiem – ok. 12·10-2 MPa. W powtarzanych wielokrotnie testach
stwierdzono, e cecha ta jest bardzo wraliwa na zmiany
uziarnienia, czsto bdce skutkiem wadliwego pobrania
próby lub rozfrakcjonowania masy przy napenianiu formy.
Najprawdopodobniej przy optymalnym i stabilnym skadzie ziarnowym spoisto mas zwizana jest z ksztatem
ziaren lub z wasnociami powierzchniowymi skadników.
Stosowanie dodatków organicznych oprócz moliwoci korygowania spoistoci mas moe równie suy ich ochronie
przed hydratacj.
W oparciu o wyniki oblicze i wykonanych bada
wyprodukowano szereg przemysowych partii mas, które
zastosowano do budowy caych trzonów stalowniczych
elektrycznych pieców ukowych o pojemnoci 30, 90 i 140 t
oraz do zabudowy czci trzonów i biecych napraw pieców
o pojemnoci 50, 75 i 160 t.
Uzyskane pozytywne wyniki eksploatacyjne s zgodne
z oczekiwaniami producenta i uytkowników.

Podsumowanie
Posugujc si programem FACT SAGE do oblicze
termodynamicznych okrelono wpyw poszczególnych
tlenków i atmosfery na udzia fazy ciekej w warunkach
pracy. Potwierdzono rol poszczególnych skadników masy
z punktu widzenia odpornoci korozyjnej i stabilnoci wymiarów; MgO peni rol czynnika bezpiecznie wicego
Fe2O3 i FeO bez wzgldu na rodzaj atmosfery; CaO wie
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gównie SiO2 oraz, do pewnego stopnia, Al2O3, SiO2 i Al2O3
w niewielkich ilociach sprzyjaj spiekaniu, w wikszych
– ewidentnie szkodz, zwaszcza Al2O3 z uwagi na odporno
na redukcj; Fe2O3 sprzyja spiekaniu w atmosferze utleniajcej, w redukcyjnej przechodzi w magnezjowistyt, neutralny
w warunkach procesu. Poczenie metod obliczeniowych,
bada laboratoryjnych oraz testów przemysowych i zebranych w ich trakcie dowiadcze, doprowadzio do gbszego
zrozumienia podstaw technologii i opanowania produkcji
nowych materiaów, a poprawno tej drogi pozytywnie zweryﬁkoway dobre wyniki eksploatacyjne u uytkowników, w tej
dziedzinie zawsze stanowice kryterium ostateczne.
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