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Streszczenie
Betony ogniotrwae niskocementowe stosowane s na wyoenia urzdze cieplnych i naraone na oddziaywania czynników mechanicznych, chemicznych oraz wysokich temperatur. Czas i warunki eksploatacji przyczyniaj si do pogorszenia wasnoci uytkowych.
Badania poeksploatacyjne materiaów pozwalaj oszacowa czas bezpiecznej pracy i unikn kosztownych napraw urzdze. Zbadano
trzy gatunki niskocementowych betonów ogniotrwaych eksploatowanych w rónych warunkach. Oceniono zmiany ich wasnoci zycznych oraz mechanicznych.
Sowa kluczowe: betony ogniotrwae, eksploatacja, waciwoci zyczne, waciwoci mechaniczne

POST-OPERATING STUDIES OF LOW CEMENT REFRACTORY CEMENTS
Low cement refractory concretes are used in the lining of heating equipment and exposed to in uences of mechanical and chemical
factors and high temperatures. The time and conditions of the use contribute to the deterioration of functional properties. Post-operating
studies allow estimation of the time of safety work and avoidance of costly repairs of the equipment. Three species of low cement refractory
concretes used in various conditions were examined. The changes in their physical and mechanical properties were assessed.
Keywords: Refractory cements, Exploitation, Physical properties, Mechanical properties

1. Wstp
Betony ogniotrwae cz korzystne cechy betonów tradycyjnych z wasnociami wyrobów wypalanych [1-4]. Now
generacj stanowi betony ogniotrwae niskocementowe, ultracementowe oraz bezcementowe. Eliminuj one niektóre
wady betonów tradycyjnych, takie jak dua ilo wody zarobowej powodujca konieczno dugotrwaego wygrzewania
obmurzy, niska wytrzymao w podwyszonych temperaturach, skonno do pkania i korozji [5-7]. Stosowane s
jako wyoenia rónych urzdze cieplnych we wszystkich
gaziach przemysu zwaszcza tam, gdzie wymagana jest
wysoka wytrzymao na czste zmiany temperatury i naprenia mechaniczne, wysoka odporno na cieranie i odporno na korozj wywoan przez pynne metale i ule (piece
grzewcze w hutnictwie elaza, koty parowe, piece ceramiczne, koksownicze). Charakteryzuj si wysok wytrzymaoci, nisk porowatoci, wysok odpornoci korozyjn.
Wasnoci mechaniczne betonów mona poprawi dodatkiem wókien np. stalowych [8]. Wókna te dziaaj jako:
– zapora dla propagacji mikropkni, powstajcych w betonie w czasie pracy pod wpywem napre wywoanych
poprzez skurczliwo, rozszerzalno, wstrzs termiczny, uderzenie czy cieranie,

–

zbrojenie; dziki temu zmniejsza si krucho betonu i ronie jego wytrzymao na zginanie, rozciganie i udarno.
Róne gatunki betonów ogniotrwaych bada si w celu
okrelenia przydatnoci, a jednoczenie wyznaczenia bezpiecznego czasu pracy tego materiau, dziki czemu mona unikn kosztownych i dugotrwaych napraw urzdze.
Celem prezentowanej pracy bya analiza wpywu warunków eksploatacji betonów ogniotrwaych na zmian ich waciwoci zycznych i mechanicznych.

2. Materia i metodyka bada
Materia do bada stanowiy trzy gatunki wysokoglinowych, niskocementowych betonów ogniotrwaych po eksploatacji oraz dla porównania - nieeksploatowany, niewypalony beton wysokoglinowy, trzymiesiczny, o charakterystykach podanych poniej i w Tabeli 1:
– B-3 NP – niskocementowy wysokoglinowy beton ogniotrway o zawartoci Al2O3 wynoszcej min. 67 %, odpornoci na szoki termiczne wynoszcej minimum 40
zmian temperaturowych z 850°C, przeznaczony do pracy w temperaturach maksymalnych 1700°C. Beton stanowi wyoenie ogniotrwae trzonu pieca przez okres 2
lat. Pracowa w piecu z tzw. wsuwanym trzonem w tem-
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–

–

–

peraturze do 1000°C i naraony by na wstrzsy termiczne, tzn. wyjazdy trzonu z komory pieca z temperatury
1000°C na wolne powietrze hali.
BBN-150/WSt – beton niskocementowy zbrojony wóknem stalowym, przeznaczony do pracy w temperaturach
maksymalnych 1500°C. Stanowi wyoenie ogniotrwae
trzonu pieca grzewczego przez okres 4 lat, nagrzewany
do 1300°C.
CARATH LC 1550 – niskocementowy beton wieloszamotowo-boksytowy, przeznaczony do pracy w temperaturach maksymalnych 1550°C. Stosowany by jako
wyoenie trzonu pieca grzewczego, pracujcego cyklicznie:
- poniedziaek - pitek – praca ciga w temperaturze
1300°C
- sobota – niedziela – praca ciga w temperaturze
800°C.
Dwa razy w roku nastpowao wyczenie pieca do remontu i wtedy beton by schadzany do temperatury otoczenia.
B-3 NP* – nieeksploatowany, niewypalony beton wysokoglinowy (trzymiesiczny).

Rys. 1. Dyfraktogramy badanych betonów.
Fig. 1. X-ray diffraction patterns of the examined concretes.

Tabela 1. Zawarto procentowa gównych tlenków w badanych
betonach ogniotrwaych.
Table 1. Main oxide content in the studied refractory oxides.

Skadnik

Zawarto [% mas.]
B-3 NP

BBN-150/WSt

CARATH LC 1550

Al2O3

67

80

60

CaO

–

0,75 - 1,82

–

Fe2O3

–

–

1,5

a)

Betony poddano badaniom nasikliwoci, gstoci pozornej, wytrzymaoci na ciskanie, skadu fazowego i mikrostruktury.
Badania nasikliwoci i gstoci pozornej zostay przeprowadzone w oparciu o norm PN 92/H-04185 [9]. Wytrzymao na ciskanie zbadano na próbkach w ksztacie walca,
na maszynie wytrzymaociowej CYBER-TRONIC, zgodnie
z norm PN-EN 993-5 [10].

3. Wyniki bada
Podstawowym surowcem do produkcji badanych wyrobów wysokoglinowych jest boksyt; surowiec zawierajcy
obok kilku mineraów z grupy uwodnionych tlenków glinu
(hydrargilit, bemit, diaspor) równie krzemionk i mieneray
ilaste. Przemiany fazowe majce miejsce w czasie praenia
(betony ogniotrwae uzyskuj odpowiedni poziom wasnoci
termomechanicznych dopiero po procesie wypalania), prowadz w efekcie kocowym do obecnoci korundu, pewnych
iloci mulitu oraz fazy szklistej (Rys. 1). W badanych betonach pojawiy si ponadto takie fazy jak: krzemiany magnezu, forsteryt, SiO2 (trydymit, kwarc).
Przedstawione na Rys. 2-5 mikrostruktury róni si wielkoci agregatów ziarnowych. Korzystne jest, aby rozronite ziarna tworzyy w miar zwart i jednorodn struktur o maej iloci fazy szklistej i duym udziale bezporednich
zrostów. Taka struktura nadaje wyrobom dobr wytrzyma-
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b)
Rys. 2. Beton B-3 NP*: a) makrostruktura, b) mikrostruktura.
Fig. 2. B-3 NP* concrete: a) macrostructure, b) microstructure.

o mechaniczn, stabilno wymiarów, wysokie wasnoci
termomechaniczne oraz korozyjne. Supkowo-iglaste utwory wiadcz o obecnoci korundu i mulitu, czyli tych najbardziej podanych faz mineralnych.
Wyniki bada wasnoci zycznych i mechanicznych zaprezentowano w Tabeli 2 oraz na Rys. 6-8.

4. Podsumowanie
Czas i warunki eksploatacji badanych betonów ogniotrwaych przyczyniy si do pogorszenia ich wasnoci uyt-
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a)

a)

b)

b)

Rys. 3. Beton B-3 NP: a) makrostruktura, b) mikrostruktura.
Fig. 3. The B-3 NP concrete: a) macrostructure, b) microstructure.

Rys. 4. Beton CARATH LC 1550: a) makrostruktura, b) mikrostruktura.
Fig. 4. The CARATH LC 1550concrete: a) macrostructure, b) microstructure.

YCH

Tabela 2. Zestawienie wyników bada waciwoci zycznych i mechanicznych (wartoci rednie).
Table 2. Physical and mechanical properties of examined samples (average values).
Nazwa betonu

Nasikliwo [%]

Gsto pozorna [g/cm3]

Wytrzymao na ciskanie [MPa]

B-3 NP

4,96

2,86

42,6

BBN-150/WSt

6,1

2,91

41,2

CARATH LC 1550

5,33

2,74

26,8

B-3 NP*

5,1

2,62

22,0

a)

b)

Rys. 5. Beton BBN-150/WSt: a) makrostruktura, b) mikrostruktura.
Fig. 5. The BBN-150/WSt concrete: a) macrostructure, b) microstructure.
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ciskanie na poziomie ok. 27 MPa stanowi mniej, ni 30 %
wytrzymaoci betonu nieeksploatowanego. Niska warto
wytrzymaoci dla betonu niewypalonego B-3 NP* (22 MPa)
pokazuje, jak duo zyskuje beton ogniotrway w procesie wypalania, który zapewnia wytrzymao na ciskanie na poziomie min. 80 MPa.
Wyniki gstoci pozornej uzyskane dla badanych gatunków betonów ogniotrwaych s nieco wysze, anieli dla
wieo wyprodukowanych betonów, co moe wskazywa
na postpujcy w czasie pracy proces spiekania powodujcy zwikszenie zagszczenia materiaów.
Rys. 6. Wartoci rednie nasikliwoci badanych próbek betonów
ogniotrwaych.
Fig. 6. The average values of absorbability for samples of refractory concretes.
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Rys. 8. Wytrzymao na ciskanie badanych betonów ogniotrwaych - wartoci rednie.
Fig. 8. The compressive strength of refractory concretes - average values.

kowych. Najwysz warto gstoci pozornej, uzyskan dla
betonu BBN-150/WSt, mona uzasadni obecnoci cikich wókien stalowych. Jednoczenie, ten sam beton charakteryzuje si najwysz wartoci nasikliwoci, co moe
by wska nikiem wystpowania wewntrznych mikrospka
i powinno wpyn na obnienie wytrzymaoci. Tymczasem,
wytrzymao ekploatowanego betonu BBN-150/WSt jest porównywalna z wytrzymaoci eksploatowanego betonu B-3
NP pomimo, e by on eksploatowany w czasie dwukrotnie
duszym (4 lata). Wskazuje to na bardzo korzystny wpyw
dodatku wókien stalowych. Jednoczenie, wytrzymao
obu betonów jest o 50 % nisza od wartoci wyjciowej (80
MPa), czyli wartoci dla betonów wyprodukowanych i wypalonych w maksymalnej temperaturze pracy. Bardzo duym spadkiem wytrzymaoci po procesie eksploatacji charakteryzuje si beton CARATH LC 1550. Wytrzymao na
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