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Streszczenie
Zbadano wszechstronnie waciwoci wyrobów magnezjowo-spinelowych po pracy w sklepieniu pieca tandem. Stwierdzono wystpowanie budowy strefowej obejmujcej wyra nie zaznaczone nastpujce warstwy: pracujca, przejciowa i niezmieniona. Poszczególne
warstwy róniy si w sposób istotny skadem chemicznym, skadem fazowym i tekstur. W miar zbliania si do powierzchni pracujcej
malaa zawarto tlenku magnezowego i glinowego natomiast rosa zawarto tlenków elaza i tlenku wapniowego. W warstwie pracujcej wystpowa wycznie peryklaz (prawdopodobnie magnezjowustyt), magnezjoferryt i hercynit przy braku fazy krzemianowej, a ogniotrwao zwyka tej warstwy bya wysoka powyej 175 sP. Warstwy przejciowa i pracujca posiaday wyra nie wiksz gsto pozorn
i mniejsz porowato w porównaniu do warstwy niezmienionej. Gównymi przyczynami zuywania si wyrobów magnezjowo-spinelowych w sklepieniu pieca tandem bya korozja czoowa wskutek „wyciekania” fazy ciekej oraz „zuszczanie” si z powodu zrónicowanych
waciwoci zyko-chemicznych poszczególnych warstw. Sformuowano postulaty dalszej poprawy waciwoci wyrobów magnezjowospinelowych przeznaczonych na sklepienia pieca tandem.
Sowa kluczowe: wyroby peryklazowo-spinelowe, piec tandem, korozja materiaów ogniotrwaych

PERICLASE-SPINEL REFRACTORIES FOR THE TANDEM FURNACE ROOF
The properties of periclase-spinel bricks after the use in the tandem furnace roof were thoroughly tested. A zonal texture of clearly
visible working, transition and unchanged zones was observed. The individual zones differed signicantly with regard to the chemical
composition, phase composition and texture.The closer to the working area, the smaller content of magnesium oxide and aluminium oxide
was observed while the content of iron oxides and calcium oxide increased. The working zone contained only periclase (probably magnezjowüstite), magnesioferrite and hercynite without the silicate phase. Refractoriness of this zone was very high, above 1750 °C. The
transition and working zones had a clearly higher apparent density and lower porosity compared with the unchanged zone. The frontal
corrosion as a result of ‘leakage’ of the liquid phase and ‘spalling’ due to different physical-chemical properties of particular zones were the
main causes of wear of magnesia-spinel bricks in the tandem furnace roof. Postulates were formulated to further improve the properties
of periclase-spinel refractories for the tandem furnace roofs.
Keywords: Periclase-spinel refractories, Tandem furnace, Corrosion of the refractory materials

1. Wprowadzenie
2. Metody i wyniki bada
Sklepienie pieca tandem pracuje w wyjtkowo trudnych
warunkach. Przyczyny stanowi bardzo silne oddziaywanie
bardzo wysokiej temperatury, odprysków ula, par metali
oraz rónorodnych gazów, gwatownych zmian temperatury.
Dlatego dobór odpowiednich materiaów stanowi od dawna przedmiot szczególnego zainteresowania producentów
materiaów ogniotrwaych pracujcych dla hutnictwa elaza
i stali. W tym zakresie od wielu lat pracuje rma ArcelorMittal
Refractories [1]. Jednym z ostatnich rozwiza technologicznych s materiay magnezjowo-spinelowe, które niedawno
zostay zastosowane w sklepieniu intensywnie eksploatowanego pieca tandem. W zwizku z tym celem niniejszej pracy
byo zbadanie procesu korozji powyszych wyrobów w sklepieniu pieca tandem dla okrelenia mechanizmów zuywania si w wyjtkowo trudnych warunkach pracy i dalszej poprawy ich jakoci.

Próbki do bada pobrano ze sklepienia pieca po wykonaniu 119 wytopów od chwili uruchomienia pieca. Stwierdzono, e stan sklepienia by dobry, a jego zuywanie si
równomierne, nie zagraajce dalszej pracy pieca (Rys. 1).
We wszystkich pobranych próbkach stwierdzono wystpowanie budowy strefowej w postaci trzech atwo odróniajcych si warstw:
– warstwy niezmienionej barwy ciemno-brzowej z wyra nie zaznaczonymi janiejszymi ziarnami peryklazu,
– warstwy przejciowej barwy jasno-brzowej gruboci
2-3 cm z wyra nie zaznaczonymi janiejszymi ziarnami
peryklazu o zagszczonej teksturze,
– warstwy pracujcej barwy ciemnej gruboci okoo 1 cm
z wyra nie zaznaczonymi janiejszymi ziarnami pery-
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klazu. Warstwa ta miaa równie zagszczon tekstur
i bya „oulona” od strony powierzchni pracujcej.
Ilustracj powyszych warstw stanowi Rys. 2. Fotograe mikrostruktury poszczególnych warstw przedstawiono
na Rys. 3-5.

Rys. 1. Ogólny widok wyrobów magnezjowo-spinelowych po pracy
w sklepieniu pieca tandem.
Fig. 1. General view of the periclase-spinel bricks after the use in
the tandem furnace roof.

Rys. 4. Mikrostruktura warstwy przejciowej.
Fig. 4. Microstructure of the transition zone.

Rys. 5. Mikrostruktura warstwy roboczej.
Fig. 5. Microstructure of the working zone.

Rys. 2. Budowa strefowa wyrobów magnezjowo-spinelowych po
pracy w sklepieniu pieca tandem.
Fig. 2. Zone texture of periclase-spinel bricks after the use in the
tandem furnace roof.

Rys. 3. Mikrostruktura warstwy niezmienionej.
Fig. 3. Microstructure of the unchanged zone.
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Przeprowadzono nastpujce badania poszczególnych
warstw:
– oznaczenie skadu chemicznego metod spektraln
(XRF) za pomoc spektrometru ARL ADVANT ‘XP w laboratorium FERROCARBO,
– oznaczenie skadu fazowego metod proszkow Debyea-Sherrera (XRD) przy pomocy dyfraktometru rentgenowskiego DRON-3.0, stosujc promieniowanie CuK
i ltr absorpcyjny Ni w laboratoriach AGH,
– oznaczenie porowatoci cakowitej, otwartej, zamknitej, gstoci i gstoci pozornej przy pomocy analizatora gstoci Geo-Pyc 1360 i piknometru helowego
Accu-Pyc 1330 w laboratoriach AGH,
– oznaczenie ogniotrwaoci zwykej wg PN/EN w laboratorium FERROCARBO,
– obserwacje mikroskopowe w wietle odbitym na zgadach polerowanych w Laboratorium ArcelorMittal Refractories.
Wyniki bada skadu chemicznego zestawiono w Tabeli 1.
Jak wida z danych zawartych w Tabeli 1, w miar zbliania si do powierzchni pracujcej, maleje zawarto tlenku magnezowego i glinowego, natomiast ronie zawarto
tlenku elazowego i wapniowego. Wyraaj to równie sto-
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Rys. 6. Dyfraktogram rentgenowski warstwy pracujcej.
Fig. 6. X-ray diffraction pattern of the working zone.

Rys. 7. Dyfraktogram rentgenowski warstwy przejciowej.
Fig. 7. X-ray diffraction pattern of the transition zone.

Rys. 8. Dyfraktogram rentgenowski warstwy niezmienionej.
Fig. 8. X-ray diffraction pattern of the unchanged zone.
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Tabela 1. Skady chemiczne poszczególnych warstw w wyrobach
magnezjowo-spinelowych po pracy w sklepieniu pieca tandem.
Table 1. Chemical composition of the unchanged, transition and
working zones taken from periclase-spinel bricks after the use in
the tandem furnace roof.

Strata praenia
[%]

Warstwa
niezmieniona

Warstwa
przejciowa

Warstwa
pracujca

0,10

0,13

+3,03

SiO2 [%]

0,54

0,54

0,48

Al2O3 [%]

6,88

7,92

2,25

Fe2O3 [%]

1,85

1,82

48,10

CaO [%]

1,12

1,12

3,44

MgO [%]

87,50

86,50

43,80

Cr2O3 [%]

1,97

1,91

1,27

MnO [%]

0,10

0,10

0,50

K2O [%]

<0,01

<0,01

0,02

P2O5 [%]

<0,01

<0,01

<0,01

SO3 [%]

<0,01

<0,01

<0,01

Na2O [%]

<0,01

<0,01

<0,01

TiO2 [%]

0,04

0,03

0,07

ZrO2 [%]

<0,01

<0,01

<0,01

CaO/SiO2

2,07

2,07

7,17

MgO/Al2O3

12,7

10,9

19,5

sunki MgO:Al2O3 i CaO:SiO2. Szczególnie widoczna jest rónica w skadzie chemicznym pomidzy warstw przejciow a pracujc. W tej ostatniej zawarto tlenku elazowego jest szczególnie dua. Przekracza nawet zawarto
tlenku magnezowego.
Skady fazowe poszczególnych warstw wyrobów magnezjowo-spinelowych po pracy w sklepieniu pieca tandem
podano w Tabeli 2. Szczegóowe wyniki bada rentgenowskich przedstawiono odpowiednio na Rys. 6 (warstwa pracujca), Rys. 7 (warstwa przejciowa) i Rys. 8 (warstwa niezmieniona).
Skad wyjciowy wyrobów magnezjowo-spinelowych
(warstwa niepracujca) jest typowy dla tego rodzaju materiaów ogniotrwaych. Krzemionka jest zwizana w krzemian
dwuwapniowy ze wzgldu na wysoki stosunek CaO:SiO2

przekraczajcy 2 (2,07). W warstwie przejciowej spinele
magnezjowo-glinowy i magnezjowo-chromowy tworz roztwory stae, co jest charakterystyczne dla struktur spinelowych. W warstwie pracujcej zanikaj fazy spinelowe zwizane z MgO oraz faza krzemianowa, natomiast pojawia si
hercynit. Trzeba zwróci uwag na fakt, e znaczna cz
tlenków elaza w tej warstwie musi wystpowa w postaci
tlenku elazawego FeO i tworzy roztwór stay w peryklazie
w postaci magnezjowustytu czego nie wykrywa ani analiza
skadu chemicznego ani analiza skadu fazowego. Potwierdzeniem tego faktu jest „dodatnia” strata praenia tej próbki wynikajca z ogrzewania próbki w atmosferze utleniajcej w temperaturze 1000°C.
Waciwoci teksturalne poszczególnych warstw zestawiono w Tabeli 3.
Jak wida z Tabeli 3 warstwy pracujca i przejciowa pod
wzgldem tekstury róni si zasadniczo w porównaniu do
warstwy niepracujcej. wiadczy o tym znacznie mniejsza
porowato i wiksza gsto pozorna. Warto jednak zwróci
uwag na fakt, e w przypadku warstwy pracujcej znaczny
jest udzia porowatoci zamknitej, co w efekcie daje do
du porowato cakowit stanowic sum porowatoci
otwartej i zamknitej. Taka tekstura tworzy si zazwyczaj
w toku spiekania (zagszczania) przy udziale fazy ciekej.
Dua gsto pozorna warstw pracujcej i przejciowej wynika równie ze znacznej zawartoci tlenków elaza, a wic
skadników o duej gstoci waciwej.
Zagszczona mikrostruktura warstwy przejciowej i pracujcej jest dobrze widoczna na Rys. 4 i 5 w odrónieniu od
warstwy niezmienionej charakteryzujcej si bardziej lu n
tekstur (Rys. 3). Znaczna cz porów w warstwach przejciowej i pracujcej ma charakter zamknity. Pory te maj
przewanie zaokrglony ksztat, co potwierdza wczeniej
wyraon sugesti o znacznym udziale fazy ciekej w procesie spiekania.
W zwizku z zagszczon tekstur warstwy przejciowej
i pracujcej oraz „ouleniem” warstwy pracujcej od strony
powierzchni roboczej sklepienia, co sugerowao wystpowanie w wysokiej temperaturze fazy ciekej, wykonano pomiary
ogniotrwaoci zwykej materiau tej warstwy. Stwierdzono, e
ogniotrwao zwyka bya bardzo wysoka powyej 175 sP
(powyej temperatury okoo 1750°C). Jest to zgodne z wy-

Tabela 2. Skady fazowe poszczególnych warstw w wyrobach magnezjowo-spinelowych po pracy w sklepieniu pieca tandem.
Table 2. Phase composition of the unchanged, transition and working zones of periclase-spinel bricks after the use in the tandem furnace roof.
Warstwa niezmieniona

Warstwa przejciowa

Warstwa pracujca

Peryklaz MgO

Peryklaz MgO

Peryklaz MgO

Spinel MgAl2O4

Spinel Mg(Al1.5Cr0.5)O4

Magnzezjoferryt MgFe2O4

Magnezjochromit MgCr2O4

Spinel MgAl2O4

Hercynit FeAl2O4

Krzemian dwuwapniowy Ca2SiO4

Krzemian dwuwapniowy Ca2SiO4

–

Tabela 3. Waciwoci teksturalne poszczególnych warstw wyrobów magnezjowo-spinelowych po pracy w sklepieniu pieca tandem.
Table 3. Textural properties of the unchanged, transition and working zones after the use in the tandem furnace roof.
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Warstwa niezmieniona

Warstwa przejciowa

Warstwa pracujca

Porowato otwarta [%]

18.3

4.9

5.4

Porowato zamknita [%]

-

-

6.7

Porowato cakowita [%]

-

-

12.1

Gsto pozorna [g/cm3]

2.901

3.197

3.945
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nikami bada skadu fazowego, który wykazuje wycznie
wystpowanie trudno topliwych faz a mianowicie peryklazu
(2800°C), magnezjoferrytu i hercynitu (1780°C). Faza cieka, która powodowaa zagszczenie tekstury i „oulenie”
musiaa zatem zanikn w toku pracy wyrobów w sklepieniu.

W przypadku bardzo wysokich temperatur oraz silnego oddziaywania chemicznego bdzie dominowaa korozja czoowa, natomiast w przypadkach czstych, gwatownych zmian
temperatury powinien dominowa proces zuszczania si.

4. Wnioski
3. Dyskusja
Zuywanie si sklepienia w piecu tandem polega w istocie rzeczy na zmniejszaniu si jego gruboci. Zmniejszanie
to powinno by moliwie powolne oraz równomierne na caej powierzchni sklepienia. Lokalne nadmierne zuycie moe
doprowadzi do awarii pieca.
Proces korozji wyrobów ogniotrwaych w sklepieniu jest
procesem niezwykle skomplikowanym ze wzgldu na mnogo przebiegajcych procesów chemicznych i zycznych.
Omawiajc wyniki badania ksztatek ogniotrwaych wyjtych
ze sklepienia po zakoczeniu kampanii pieca stwierdzono,
e charakterystyczna dla procesu korozji jest budowa strefowa. Poszczególne warstwy róni si zarówno skadem chemicznym, jak i skadem fazowym oraz tekstur. Biorc pod
uwag skad chemiczny w miar zbliania si do powierzchni pracujcej maleje zawarto MgO i Al2O3, natomiast ronie zawarto tlenków elaza i CaO. Jest rzecz oczywist,
e te ostatnie wnikaj z przestrzeni roboczej w gb ksztatek ogniotrwaych. Stwierdzono te, e warstwy przejciowa
i pracujca odznaczaj si znacznie wikszym zagszczeniem tekstury w porównaniu do warstwy niezmienionej. Zagszczenie tekstury zostao niewtpliwie spowodowane oddziaywaniem fazy ciekej. Faza cieka moe si tworzy ju
w temperaturze 1418°C wskutek topienia si eutektyki pomidzy spinelem magnezowo-glinowym a krzemianem dwuwapniowym. Poniewa faza cieka w materiaach ogniotrwaych zasadowych odznacza si ma lepkoci, zagszcza
tworzywo i szybko dyfunduje w kierunku powierzchni roboczej oraz „kapie” ze sklepienia pozostawiajc „oulenie”.
Powysz tez potwierdza skad fazowy warstwy pracujcej, gdzie brak fazy krzemianowej oraz spineli zarówno magnezjowo-glinowego, jak i magnezjowo-chromowego. Widoczne to jest równie na fotograach zgadów wykonanych
w wietle odbitym (Rys. 4 i 5). Dalsze potwierdzenie stanowi
wysoka ogniotrwao zwyka tej warstwy powyej 175 sP.
Powyszy typ korozji mona okreli jako korozj czoow
prowadzc do zmniejszenia gruboci wyrobów ogniotrwaych w czasie pracy w sklepieniu pieca tandem.
Niezalenie od powyszego mechanizmu zuywania si
sklepienia naley stwierdzi , e sam fakt tworzenia si strefowej budowy moe by przyczyn zuywania si sklepienia. Z przedstawionych powyej danych wynika, e poszczególne warstwy róni si istotnie tekstur i waciwociami
zycznymi. W przypadku gwatownych zmian temperatury
musz powstawa naprenia na granicach warstw prowadzce do tworzenia si mikropkni . Zrónicowanie waciwoci zycznych bdzie prowadzio do propagacji mikropkni i „zuszczania” si warstw. Takie mikropknicia
obserwowano na granicach warstwa niezmieniona/warstwa
przejciowa oraz na granicach warstwa przejciowa/warstwa pracujca. Zuszczanie warstw powoduje zmniejszanie si gruboci sklepienia a zatem równie jego zuywanie.
Sposób prowadzenia pieca tandem bdzie decydowa
o dominujcym mechanizmie zuywania si sklepienia.

Badania procesu korozji stanowi podstaw rozwoju technologii materiaów ogniotrwaych umoliwiajc wytwarzanie tworzyw o lepszych waciwociach, a zatem
zapewniajcych wiksz trwao eksploatacyjn w warunkach pracy. Dlatego te na podstawie omówionych powyej
bada mona sformuowa wnioski zmierzajce do dalszego ulepszania jakoci materiaów magnezjowo-spinelowych
przeznaczonych na sklepienia pieca tandem. Jak wynika
z wczeniej przeprowadzonych bada [2], zawarto spinelu magnezjowo-glinowego jest niezbdna dla ograniczenia
podstawowych wad materiaów czysto magnezjowych którymi s nadmierna skonno do rozrostu krysztaów peryklazu a w konsekwencji nadmiernej skurczliwoci w wysokich temperaturach, a ponadto maej odpornoci na nage
zmiany temperatury. Spinel magnezjowo-glinowy jak równie spinel magnezjowo-chromowy hamuj powyszy rozrost krysztaów peryklazu. Jednake zawarto powyszych
spineli powinna by ograniczona do niezbdnego minimum.
Szczególnie szkodliwym skadnikiem materiaów magnezjowo-spinelowych jest krzemionka. Prowadzi ona do tworzenia si fazy krzemianowej, która jest gównym ródem fazy
ciekej, szczególnie w powizaniu ze spinelami przyczyniajc si zarówno do korozji czoowej, jak równie do budowy
warstwowej prowadzcej do zuszczania wyrobów w warunkach pracy. Kolejn waciwoci majc istotny wpyw na
proces korozji jest porowato wyrobów. Uatwia ona procesy migracji rónych skadników zarówno z przestrzeni roboczej w gb wyrobów, jak równie fazy ciekej w kierunku
powierzchni pracujcej. Przyczynia si tym samym do zrónicowania waciwoci poszczególnych warstw prowadzcych do procesu zuszczania si. W sumie wyroby magnezjowo-spinelowe na sklepienia pieca tandem powinny odznacza si moliwie du zawartoci MgO, moliwie ma
zawartoci SiO2, zoptymalizowan niewielk zawartoci
spineli magnezjowo-glinowego i ewentualnie magnezjowochromowego oraz moliwie ma porowatoci.
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