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Wstp
Surowce o duej zawartoci tlenku glinowego s
stosunkowo drogie. Dlatego interesujcym zagadnieniem jest poszukiwanie ich w grupie surowców
wtórnych. Surowców wtórnych dostarcza midzy
innymi przemys chemiczny. Takim surowcem s
zuyte sorbenty powstajce w zakadach azotowych. Sorbenty te po wykorzystaniu stanowi bezuyteczny odpad. Dlatego celem niniejszej pracy
byy próby ich wykorzystania do produkcji wyrobów
ogniotrwaych wysokoglinowych.

Charakterystyka i obróbka cieplna
zuytych sorbentów
Rys. 1. Krzywa termiczna rónicowa i termograwimetryczna zuytego
Omawiane sorbenty s wytwarzane przez ﬁrm
sorbentu
Martinswerk pod nazw handlow „Compalox”.
Stanowi one aktywny tlenek glinowy zawierajcy
analiza gazów wykazuje wydzielanie jedynie H2O i CO2, nagównie boehmit oraz tlenek glinowy w postaci gamtomiast
brak jest gazów o charakterze toksycznym. Sorbenty
ma. Charakteryzuj si wysok powierzchni waciw, du
w
czasie
pracy absorbuj jedynie wod i substancje orgaporowatoci przy okrelonych wymiarach porów, a zatem
niczne,
które
w czasie ogrzewania w atmosferze powietrza
zdolnociami sorpcyjnymi i katalitycznymi. W zwizku z tym
utleniaj
si
tworzc
dwutlenek wgla (efekt egzotermiczny
mog by wykorzystywane w charakterze sorbentów lub
na
rys.
1
z
maksimum
w temperaturze ok. 500oC).
katalizatorów.
W
zwizku
z
powyszym
parti zuytego sorbentu
Zuyty sorbent z zakadów azotowych mia posta granuz
zakadów
azotowych
wypalono
w temperaturze 1300oC.
latu. Podstawowym zagadnieniem byo zbadanie przemian
Oznaczono
nastpujce
waciwoci:
gsto przy pomocy
termicznych ze wzrostem temperatury i okrelenie rodzaju
wydzielajcych si gazów. Badania
Waciwoci sorbentu
Surowy
Wypalony
przeprowadzono przy pomocy aparatury
Perkin-Elmer. Krzyw termiczn rónicow
2,4987 ± 0,0006
4,1766 ± 0,0092
Gsto helowa, g/cm3
i termograwimetryczn przedstawiono na
2,5108 ± 0,0008
4,1588 ± 0,0073
rys. 1, natomiast analiz wydzielajcych
1,6952 ± 0,0040
1,2632 ± 0,0045
si gazów na rys. 2.
Gsto pozorna, g/cm3
1,7323 ± 0,0121
1,1804 ± 0,0042
Jak wynika z rys. 2 wydzielajcymi si
0,1914
0,5517
w czasie ogrzewania gazami s para wodObjto porów, cm3/g
0,1788
0,6073
na i dwutlenek wgla. Najwiksze iloci
pary wodnej wydzielaj si w temperaturze
32,5
69,7
Porowato cakowita, %
ok. 100oC, natomiast dwutlenku wgla
31,0
71,7
w temperaturze ok. 500oC (rys. 1). Cako2
Powierzchnia waciwa BET, m /g
147.8521 ± 0,6698
2.2417 ± 0,0051
wity ubytek masy po ogrzewaniu do temTab. 1. Waciwoci zuytego sorbentu w stanie surowym i po wypaleniu
peratury 1000oC wynosi ok. 28 %. Istotne
w temperaturze 1300oC
znaczenie ma fakt, e spektrometryczna
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Rys. 2. Skad chemiczny wydzielajcych si gazów w zalenoci od czasu ogrzewania zuytego sorbentu

piknometru helowego Accu-Pyc 1330, porowato cakowit,
gsto pozorn i objto porów przy pomocy analizatora
gstoci Geo-Pyc 1360 i powierzchni waciw BET przy
pomocy wielofunkcyjnej aparatury ASAP 2010. Waciwoci
zestawiono w tabeli 1.
Jak wida z danych zawartych w tabeli 1, obróbka cieplna zuytego sorbentu spowodowaa znaczne zmniejszenie
powierzchni waciwej BET i porowatoci oraz wzrost gstoci. Gsto produktu po wypaleniu odpowiadaa gstoci
korundu.
Skad chemiczny sorbentu po wypaleniu w temperaturze
1300oC oznaczony metod ﬂuorescencji rentgenowskiej
podano w tabeli 2.
Przedstawiony w tabeli 2 skad chemiczny sorbentu po
obróbce cieplnej wiadczy o wysokiej zawartoci tlenku
glinowego i maej zawartoci domieszek. Maa warto
straty praenia wskazuje na praktycznie cakowite usunicie
zaadsorbowanych zwizków.

Skadniki

Zawarto w % wag.

Str. pra.

0,42

SiO2

0,82

Al2O3

98,97

Fe2O3

0,14

MgO

0,05

CaO

0,07

Cr2O3

poniej 0,01

MnO

0,01

K2O

0,07

Tab. 2. Skad chemiczny sorbentu po obróbce cieplnej 1300oC

Próby produkcji wyrobów
wysokoglinowych
W zwizku z pozytywnymi wynikami bada wstpnych,
w Przedsibiorstwie Materiaów Ogniotrwaych „Komex”
podjto próby wytwarzania wyrobów wysokoglinowych z zastosowaniem zuytego sorbentu. W tym celu przygotowano
palonk wysokoglinow. Mianowicie zuyty sorbent wymieszano z glin ogniotrwa w gat. G1 oraz innymi dodatkami.
Bloczki sformowane z masy plastycznej wypalono w piecach
tunelowych w temperaturze maksymalnej 1300oC oraz
1550oC. Wszystkie podstawowe oznaczenia technologiczne
wykonano zgodnie z obowizujcymi normami. Waciwoci
zestawiono w tabeli 3.
Temperatura wypalania

1300oC

1550oC

Porowato otwarta w %

34,0

8,0

Gsto pozorna w g/cm3

1,94

2,48

Tab. 3. Podstawowe waciwoci palonek wysokoglinowych

Dane zawarte w tabeli wykazay, e temperatura wypalania 1300oC jest zbyt niska, aby uzyska dobrej jakoci palonk. W zwizku z tym, wiksz, kilkutonow parti palonki
wypalono w temperaturze 1550oC. Sposób przygotowania
palonki i skad masy by identyczny jak poprzednio. Wyniki
bada podano w tabeli 4.
Badania skadu fazowego przy pomocy aparatu rentgenowskiego Philips X’Pert. Zawarto faz krystalicznych
przedstawiaa si nastpujco:
– mulit 83 %,
– korund 17 %.
Oprócz tego palonka posiadaa pewn zawarto fazy
szklistej.
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Porowato otwarta w %
3

Gsto pozorna w g/cm

6,8

Gatunek wyrobu/

Al50

Al60

2,6

Wytrzymao na ciskanie w MPa

52

91

Porowato otwarta w %

17,0

21,6

Skad chemiczny w %
Al2O3

63,77

Gsto pozorna w g/cm3

2,33

2,35

SiO2

33,03

Fe2O3

1,29

Wytrzymao na zginanie w MPa
w temperaturze 20oC
w temperaturze 1350oC

14,8
2,6

16,04
7,0

CaO

0,15

Ogniotrwao pod obcieniem, Tm w oC

1540

pow. 1680

MgO

0,17

K2O

0,77

TiO2

0,74

Na2O

0,16

Cr2O3

0,07

Tab. 4. Podstawowe waciwoci palonki wysokoglinowej po
wypaleniu w temperaturze 1550oC

Z otrzymanej palonki wyprodukowano wyroby wysokoglinowe w gatunkach Al50 i Al60. Zawarto palonki w masach
wynosia 80%. Wyroby formowano z mas sypkich na prasach
Laeis pod naciskiem 800 kG/cm2. Wypalono je w piecu
tunelowym w temperaturze 1350oC. Waciwoci wyrobów
podano w tabeli 5.

Dyskusja wyników i wnioski
Przeprowadzone badania wykazay, e zuyty sorbent
wydziela w czasie ogrzewania jedynie par wodn i dwutlenek wgla. Wydzielanie tych zwizków odbywa si atwo
w stosunkowo niskich temperaturach poniej 600oC. Istotne
znaczenie ma brak wydzielanych gazach zwizków o charakterze toksycznym. Zawarto CO2 jest stosunkowo niewielka
poniewa ubytek masy wraz z par wodn nie przekracza
28%. Wiadomo dobrze, e dwutlenek wgla wystpuje
zawsze w gazach spalinowych. Uzyskany tlenek glinowy
charakteryzuje si wysok zawartoci Al2O3 i bardzo nisk
zawartoci szkodliwych domieszek. Stosunkowo atwo
w czasie ogrzewania przechodzi w wysokotemperaturow
odmian , co wynika z pomiarów gstoci. W czasie wytwarzania palonki atwo reaguje z pozostaymi skadnikami
masy o czym wiadczy wysoka zawarto mulitu. Stanowi
powinien, zatem dobry surowiec wtórny do wytwarzania
materiaów ogniotrwaych wysokoglinowych.
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Tab. 5. Waciwoci wyrobów w gatunkach Al50 i Al60

Przydatno zuytego sorbentu do wytwarzania materiaów ogniotrwaych w peni potwierdziy próby przemysowe
przeprowadzone w Przedsibiorstwie Materiaów Ogniotrwaych „Komex”. Uzyskano mianowicie dobrej jakoci palonk
charakteryzujc si wysok zawartoci mulitu (ok. 83%).
Powysz palonk zastosowano jako gówny skadnik masy
do wytwarzania wyrobów wysokoglinowych w gatunkach
Al50 i Al60. Wyprodukowane wyroby odznaczay si wysok
wytrzymaoci mechaniczn na ciskanie, dobrymi waciwociami termomechanicznymi i umiarkowan porowatoci.
Speniay wszystkie wymagania normatywne. Tym samym
zweryﬁkowano pozytywnie przydatno zuytego sorbentu
i zastosowanych metod technologicznych. Kalkulacja ekonomiczna wykazaa dobr opacalno produkcji wyrobów
wysokoglinowych z zastosowaniem zuytego sorbentu.
Bezporednie oszczdnoci kosztów zakupu surowca, zwizane z zastosowaniem opisanej palonki wynosz 10-20%
w zalenoci od rodzaju wyrobów, do których jest uywana.
Roczna produkcja dobrej jakoci wyrobów wysokoglinowych
wynosi aktualnie kilkadziesit ton.
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