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Wstp
W zdecydowanej wikszoci eksploatowanych w Polsce
pieców grzewczych do przeróbki plastycznej pówyrobów
stalowych, obmurza trzonów w streﬁe grzewczej i wyrównawczej, a wic o najtrudniejszych temperaturowych i mechanicznych warunkach pracy, wykonuje si z ogniotrwaych
bloków topionych mulitowo–cyrkonowych i korundowo–cyrkonowych. Wyroby te charakteryzuj si nastpujcymi
parametrami jakociowymi:
x zawarto Al2O3
- 60 – 70%
x zawarto ZrO2
- 20 – 30%
x ogniotrwao pod obcieniem 0,2 MPa,
T0,6 min. - 1700°C
x wytrzymao na ciskanie, min - 200 MPa
x porowato otwarta, max - 3%
Dziki wykonywaniu obmurza trzonów pieców grzewczych (piece przepychowe, pokroczne, karuzelowe) z zastosowaniem bloków topionych, uzyskiwano trwao tych
stref obmurza okoo 12 miesicy, co pozwalao na cig
i rytmiczn prac wydziaów walcowniczych i kuziennych
w danej hucie. Na szczególne podkrelenie zasuguje ich
wysoka odporno na dziaanie cierajce przesuwajcego
si wsadu oraz dua odporno na korozyjne oddziaywanie powstajcej w procesie nagrzewania wsadu zgorzeliny.
Wad w/w wyrobów topionych jest ich stosunkowo maa
odporno na nage zmiany temperatury, co powoduje pkanie, a nastpnie niszczenie caych obszarów wymurówki.
W odniesieniu do wymurówki trzonów pieców grzewczych,
gównym czynnikiem niszczcym wyoenie ogniotrwae jest
mechaniczne, a w szczególnoci cierajce oddziaywanie
nagrzewanego wsadu, na powierzchni wymurówki. Czynnikiem niszczcym jest równie korozyjne oddziaywanie
zgorzeliny walcowniczej i jej spiekanie si z wymurówk
trzonu, co powoduje powstawanie twardych ”narostów”
ulowych. Bardzo szkodliwe dla wymurówki trzonów pieców
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grzewczych s take wystpujce w praktyce produkcyjnej
przypadki nagego „zachodzenia” wyoenia. Powstajce wówczas naprenia cieplne prowadz do spkania
tworzywa ogniotrwaego, a w konsekwencji do destrukcji
wymurówki.
Analizujc czynniki niszczce oraz warunki eksploatacyjne pieców grzewczych, tworzywa ogniotrwae stosowane na
obmurze trzonów w streﬁe grzewczej i wyrównawczej, a wic
w strefach o najtrudniejszych warunkach pracy, powinny
spenia nastpujce wymagania:
x odporno na dziaanie temperatury do 1400oC,
x odporno na erozyjne oddziaywanie przesuwajcego
si gorcego wsadu,
x odporno na dziaania mechaniczne ze strony nagrzewanych cikich wlewków lub ksisk stalowych, w tym
odporno na cierajce oddziaywanie przesuwajcego
si wsadu,
x odporno na korozyjne oddziaywanie zgorzeliny,
x odporno na nage zmiany temperatury, co zwizane
jest ze specyﬁk pracy pieców.
W/w wymagania, za wyjtkiem odpornoci na nage
zmiany temperatury, speniaj wyroby topione korundowe
i korundowo–cyrkonowe. Jednake w warunkach pracy
pieców grzewczych wyroby topione, ze wzgldu na nage
zmiany temperatury i wystpowanie zwizanych z tym napre cieplnych, czsto ulegaj spkaniom.

Wasnoci bloków monolitycznych o wysokich parametrach termomechanicznych
i duej odpornoci na cieranie
W wyniku prowadzonych w Instytucie Materiaów Ogniotrwaych w Gliwicach bada, opracowano technologi
wytwarzania bloków monolitycznych korundowo-cyrkonowych o wysokiej odpornoci termomechanicznej i dobrej
odpornoci na cieranie w wysokich temperaturach. Bloki te
o podstawowych wymiarach 600x300x250y300 mm wyprodukowano na bazie kruszyw topionych, z udziaem dodatków
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spiekajcych i plastyﬁkatorów. Przy produkcji tych wyrobów
zastosowano spoiwa hydrauliczne z dodatkiem upynniaczy
dla ograniczenia zawartoci wody
zarobkowej. Przemysowe partie
Oznaczenie parametru
Warto parametru
w/w bloków monolitycznych oznaWytrzymao na ciskanie, [MPa]
czone symbolem BKC charaktery• po wysuszeniu w 110oC/24 godz
94.5 – 100.0
zoway si parametrami jakocio• po wypaleniu w 1350oC/2 godz
121.6 – 130.8
wymi przedstawionymi w tabeli 1.
Wytrzymao na zginanie po wypaleniu w 1350oC/2 godz, [MPa]
21.8 – 23.4
Próbki do bada przygotowywano wg. normy europejskiej ENVGsto pozorna, [g/cm3]
1402-5, suszono w temperaturze
• po wysuszeniu w 110oC/24 godz
3.04 – 3.06
110oC/24 godz. i wypalano w tem• po wypaleniu w 1350oC/2 godz
3.08 – 3.10
peraturze 1350oC/2 godz. Badania
Porowato otwarta, [%]
wytrzymaoci na ciskanie wyko• po wysuszeniu w 110oC/24 godz
7.5 – 8.4
nywano na próbkach w ksztacie
• po wypaleniu w 1350oC/2 godz
15.5 – 16.8
szecianu o boku a = 64 mm,
Skurczliwo liniowa po wypaleniu w 1350oC/2 godz, [%]
0.38 – 0.44
które wycinano z ksztatki testowej
o
1)
2
cieralno, po wypaleniu w 1350 C/2 godz, [g/cm ]
- prostki o wymiarach: 230x64x64
• w temperaturze 20oC
0.08 – 0.09
mm. Analizujc dane przedstawio• w temperaturze 1000oC
0.02 – 0.03
ne w tabeli 1 naley stwierdzi,
e parametry jakociowe omaOdporno na nage zmiany temperatury (próbki wypalone
pow. 20
wianych bloków monolitycznych
w 1350oC/2 godz), [ilo zmian 850oC – woda]
cakowicie speniaj wymagania
Szybko pezania w temperaturze w 1350oC przy napreniu 0.2
0.022 – 0.024
stawiane materiaom ogniotrwaym
MPa, [%/godz]
na obmurza trzonów hutniczych
T0.6
T4
pieców grzewczych. Na szczególOgniotrwao pod obcieniem (próbki wypalone w 1350oC/2
1380
1440
ne podkrelenie zasuguje wysoka
godz), [oC]
1400 1460
odporno bloków BKC na nage
zmiany temperatury, zdecydowanie
1)
Badania cieralnoci wykonano wg. procedury badawczej Instytutu Materiaów
wysza w porównaniu do wyrobów
Ogniotrwaych w Gliwicach
topionych. Bloki BKC charakteryzuTab. 1. Parametry jakociowe bloków monolitycznych w gatunku BKC
j si równie ma cieralnoci w
temperaturze 1000oC.

Rys. 1. Obmurze trzonu pieca przepychowego, wykonane
z bloków monolitycznych BKC
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Rys. 2. Wymurówka rynny wysadowej pieca przepychowego,
wykonana z bloków monolitycznych BKC

Przemysowe próby stosowania bloków
monolitycznych w gat. BKC w obmurzu
pieców grzewczych
Na zamówienia hut elaza i stali, eksploatujcych piece
grzewcze, w Instytucie Materiaów Ogniotrwaych w Gliwicach
wyprodukowano cznie 50 Mg bloków monolitycznych w gat.
BKC o wymiarach 600x300x250 mm. Bloki te stosowano do
wykonania obmurza roboczego trzonów 4-ech pieców przepychowych w streﬁe grzewczej i wyrównawczej.
W w/w piecach przepychowych nagrzewano stalowe slaby o ciarze jednostkowym ok. 5 Mg oraz stalowe ksiska
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o przekrojach 200x220 mm oraz 380x420 mm i ciarze
jednostkowym od 2 do 5 Mg. Temperatura nagrzewanego
wsadu wynosia od 1280 do 1320oC, w zalenoci od gatunku
stali i rodzaju przeróbki plastycznej. Bloki monolityczne w gat.
BKC zabudowywano na sucho na podsypce szamotowej
o uziarnieniu 0-2 mm, przy czym grubo podsypki wynosia
5-7 mm. Stosowano szczeliny dylatacyjne, uwzgldniajce
ciepln rozszerzalno liniow bloków, która w temperaturze
1300oC wynosia 1,0 - 1.1 %.
W dotychczas zakoczonych kampaniach 3-ech pieców
przepychowych, uzyskano nastpujce trwaoci wymurówki
trzonów, z zastosowaniem omawianych bloków monolitycznych w gatunku BKC:
x piec nr 1 - okres kampanii 18 m-cy,
x piec nr 2 - okres kampanii 12 m-cy,
x piec nr 3 - okres kampanii 11 m-cy,
x piec nr 4 - okres kampanii 12 m-cy.
Wygld wymurówki trzonu pieca przepychowego po remoncie, wykonanej z bloków monolitycznych BKC, przedstawiono na rysunku 1. Na rysunku 2 przedstawiono natomiast
obmurze nowej rynny wysadowej pieca przepychowego,
wykonanego równie z bloków monolitycznych w gatunku
BKC. Ten fragment wymurówki, ze wzgldu na uderzenia
mechaniczne i due obcienia cierajce powodowane
nagrzanymi stalowymi ksiskami, charakteryzuje si najtrudniejszymi warunkami pracy. Obmurze w/w rynny wysadowej
uzyskao trwao 12-tu miesicy, a zuycie wymurówki wynosi ok. 50-60 mm. W odniesieniu do wasnoci uytkowych
bloków monolitycznych w gatunku BKC, opinie uytkowników
s jednoznacznie pozytywne. Bloki te, pracujce w bardzo
trudnych warunkach termicznych, przy duym obcieniu
przez nagrzewany, przesuwajcy si wsad stalowy, charakteryzoway si du odpornoci na uderzenia mechaniczne
i cierajce dziaanie nagrzewanego wsadu, a take du odpornoci na korozyjne i erozyjne oddziaywanie zgorzeliny.
Bloki te charakteryzoway si równie du odpornoci na
nage zmiany temperatury. W czasie okresowych postojów
pieców nie stwierdzano spka bloków. Po zakoczonych
kampaniach pieców grzewczych stopie zuycia bloków
monolitycznych BKC zabudowanych w trzonie by równomierny - wynosi ok. 40 mm i by porównywalny do stopnia
zuycia bloków topionych korundowo-cyrkonowych. Wygld
bloków monolitycznych BKC po 12 miesicznym okresie
pracy w wymurówce trzonu jednego z pieców przepychowych, przedstawiono na rysunku 3. Widoczne jest niewielkie
zuycie powierzchni roboczej i odpryski przy krawdziach,
natomiast brak spka, co potwierdza wysok odporno
tworzywa na nage zmiany temperatury. Na rysunku 3
pokazano równie fragment „odbitego” dla potrzeb bada
bloku BKC z niewielk powierzchniow warstw zgorzeliny.
Badania mikrostruktury tego fragmentu wyrobu wykazay,
e strefa reakcyjna w obszarze kontaktu bloku ze zgorzelin bya niewielka i sigaa na gboko 2.5-5.0 mm od
powierzchni roboczej wyrobu.

Podsumowanie
1. Opracowane i wdroone w przemyle bloki monolityczne, korundowo-cyrkonowe w gat. BKC, stosowane na
wymurówk trzonów hutniczych pieców przepychowych
charakteryzuj si:
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x du odpornoci tworzywa ogniotrwaego bloków na
uderzenia mechaniczne i cierajce dziaanie cikiego
nagrzewanego wsadu stalowego,
x dobr odpornoci na korozyjne oddziaywanie zgorzeliny walcowniczej, w szerokim zakresie temperatur
nagrzewania wsadu,
x zadawalajc odpornoci na nage zmiany temperatury wystpujce w czasie eksploatacji pieców
grzewczych.
2. Wyniki prób eksploatacyjnych wykazay, e trwao
bloków monolitycznych w gat. BKC w obmurzu trzonów
pieców przepychowych jest wysoka i wynosi co najmniej
12 miesicy, tzn. jest porównywalna do trwaoci bloków
topionych korundowo-cyrkonowych i mulitowo-cyrkonowych.
3. Dziki stosowaniu bloków monolitycznych w gat. BKC uzyskano korzystne efekty ekonomiczne, wynikajce z niszych kosztów remontów hutniczych pieców grzewczych
w porównaniu do wykonanych z wyrobów topionych.
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Rys. 3. Bloki monolityczne BKC oraz trzon wykonany z bloków monolitycznych BKC po 12-to miesicznej eksploatacji
w piecu przepychowym; stopie zuycia bloków - ok. 40 mm
przy widocznej, niewielkiej streﬁe reakcyjnej w obszazrze
kontaktu bloku ze zgorzelin
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