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Streszczenie
Materiay wytworzone na bazie dwuglinianu Ca w rónych kompozycjach zawierajcych wysokoogniotrwae tlenki charakteryzuj
si niskim wspóczynnikiem rozszerzalnoci cieplnej a i bezkrzemianowym skadem chemicznym. W oparciu o dane termodynamiczne
(w tym diagramy fazowe) przedyskutowano ich specy czne walory uytkowe i zaproponowano moliwo zastosowania w rónych gaziach przemysu.
Sowa kluczowe: materiay ogniotrwae, CaAl4O7, rozszerzalno cieplna, odporno na korozj

NEW REFRACTORIES OF LOW THERMAL EXPANSION BASED ON CaAl4O7 IN DIFFERENT COMBINATIONS
New non-silicate refractories based on CaAl4O7 and containing various oxides were studied. These materials have very low thermal
expansion coef cients. Their speci c properties were discussed on the basis of thermodynamical data (including phase diagrams). A possibility of application of these new materials in various industry branches was indicated.
Keywords: Refractory materials, CaAl4O7, Thermal expansion, Resistance to corrosion

1. Wstp
W szeregu publikacji ostatniej dekady
[1–12] relacjonowalimy wyniki kilku serii
dowiadcze, które doprowadziy do opracowania nowego typu materiaów ogniotrwaych opartych na dwuglinianie wapnia.
Typ ten obejmuje do liczne warianty
skadu, zawierajce nieodmiennie dwuglinian wapnia CaAl4O7 (CA2), jako element
mikrostruktury obniajcy znaczco rozszerzalno ciepln wyrobów, oraz wysokoogniotrwae tlenki i spinele charakteryzujce si, kopotliw w niektórych zastosowaniach, wysok rozszerzalnoci ciepln. Na
Rys. 1 przedstawiono typowe poziomy procentowej rozszerzalnoci cieplnej w zakresie do 900°C rozmaitych tworzyw ceramicznych. Punkt NER w tym zestawieniu oznacza rozwijan aktualnie przez nasz zespó
kompozycj CA2 z niewielkim dodatkiem
CaO o szczególnie daleko posunitym obnieniu wartoci wspóczynnika D. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie nowych
danych uzyskanych w toku prac wdroenio-
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Rys.1. Procentowa rozszerzalno cieplna rónych materiaów ceramicznych w zakresie 20-900°C.
Fig. 1. Thermal expansion of various ceramic materials within the temperature range
of 20-900°C.
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wych oraz omówienie walorów nowych kompozycji w aspekcie ich zastosowa w rónych obiektach przemysowych.

2. Rozszerzalno cieplna ksztatek
wykonanych w warunkach
przemysowych
Parti zmielonego spieku dwuglinianu Ca przygotowano
w Zakadach Magnezytowych Ropczyce zgodnie z zaleceniami technologicznymi opracowanymi w AGH-WIMiC. Mia
ten stanowi podstawowy skadnik mas rónych kompozycji, z których wykonano wyroby w postaci laboratoryjnych
próbek walców o rednicy 50 mm oraz prostek normalnych
uformowanych na prasie hydraulicznej; wypalono je w piecu okresowym w maksymalnej temperaturze 1620-1650°C.
Poza jednoskadnikow mas oznaczon symbolem CA2,
opart w caoci na drobno zmielonym (miakim) dwuglinianie wapnia, w skadzie pozostaych kompozycji poow tworzya miaka frakcja CA2, a drugie 50 % - miaki dwutlenek
cyrkonu (symbol masy CA2/Z) oraz gruboziarniste (0,5–2,0
mm) frakcje klinkieru peryklazowego (symbol masy CA2/M)
oraz korundu (symbol masy CA2/A) lub spinelu glinowo-magnezowego (symbol masy CA2/MA). Wartoci wspóczynników rozszerzalnoci cieplnej próbek o wymienionych skadach mas oraz próbki okrelonej symbolem NER, w której to masie do miau spieku CA2 z Ropczyc dodano 4 %
CaCO3 i wypalono w AGH w 1620°C, zamieszczono na Rys.
2. Trzeba tu doda, e ta ostatnia kompozycja jest przedmiotem dalszych prac badawczo-rozwojowych, które zapowiadaj uzyskanie szczególnie niskich, okrelonych mianem „okoozerowych” (nawet ujemnych w zakresie temperatury 100-200°C) wartoci a. Materiay tej grupy charakteryzuj si mikrostruktur nieco zmody kowan w porównaniu z tworzywem zbudowanym w caoci z dwuglinianu Ca.
Jak wskazano w publikacjach [4-8, 10] w ich skadzie wystpuje do kilkunastu procent zawartoci monoglinianu wapnia
CaAl2O4 (CA). Szczególne cechy tego rodzaju kompozycji
ujawniono najwczeniej w eksperymentach z masami typu
CA2/M, których mikrostruktur po wypaleniu do temperatury powyej 1600°C ukazano na Rys. 3. Na obrazie SEM widoczne s w masie osnowy CA2 otaczajcej due, owalne
krysztay peryklazu (ciemne fragmenty) rozproszone w teje osnowie podune (jasne) krysztay CA.
Wyszczególnione tu wstpne wyniki do szeroko zakrojonych prac badawczo-rozwojowych pozwalaj spodziewa si, w niezbyt odlegym czasie, skutecznych prób zastosowania wymienionych tu odmian materiaów ogniotrwaych w rozmaitych obiektach metalurgii przemysu cementowego, szklarskiego i chemicznego.

Rys. 2. Wartoci wspóczynników rozszerzalnoci cieplnej ksztatek wykonanych w warunkach przemysowych w zakresie od 100
do 900°C.
Fig. 2. Thermal expansion coefcients of rebricks obtained in
industrial conditions within the temperature range of 100-900°C.

3. Przegld specy cznych walorów
uytkowych kompozytów z udziaem CA2
Niska rozszerzalno cieplna znacznie uatwia instalowanie obmurzy ogniotrwaych oraz ich wstpne ogrzewanie
do temperatur roboczych; dotyczy to wielu obiektów przemysowych pracujcych w wysokich temperaturach. Jak wiadomo, w obiektach tych stosuje si powszechnie tzw. dylatacje – regularne szczeliny absorbujce wzrost wymiarów
ksztatek powodowany ich rozszerzaniem si w miar wzrostu temperatury. Równolegym zabiegiem jest przegradzanie

Rys. 3. Krysztay monoglinianu Ca rozproszone w osnowie CA2 otaczajcej krysztay MgO.
Fig. 3. CaAl2O4 (CA) crystals distributed in the CA2 matrix.

ksztatek zapraw ogniotrwa, która poddaje si bez uszkodze powstajcym naciskom. Brak tego rodzaju zabezpieczenia, dobór zbyt wskich szczelin dylatacyjnych lub brak
odpowiednich spoin z zapraw moe powodowa pknicia w warstwie roboczej obmurzy. Natomiast nietrafny do-
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bór (zbytnia szeroko) dylatacji moe pozostawia otwarte szczeliny, przez które przenikaj w gb obmurza gorce
gazy i niekiedy substancje korodujce materia ogniotrway.
Oczywicie, gównym powodem wystpowania takich trudnoci jest wysoka rozszerzalno cieplna ksztatek, któr
moe wyeliminowa uycie NER w danej instalacji.
Niska, specy czna rozszerzalno (niski wspóczynnik
D) tworzywa ogniotrwaego jest najwaniejszym warunkiem
dobrej odpornoci obmurza na wstrzsy termiczne (tzw.
OWT). Ogólnie przyjmuje si, e spkania wywoane przez
nadmierne naprenia zwizane z rozszerzaniem si materiau pod wpywem wysokich temperatur s odpowiedzialne za ok. jedn trzeci obserwowanych uszkodze obmurzy
w warunkach roboczych. Powstajce w materiale rysy rozwijaj si najszybciej w czasie ostygania gorcej ciany danego obiektu do temperatury otoczenia. Jak wiadomo, najbardziej naraone na wstrzsy termiczne s ksztatki silnie
spieczone zwaszcza takie, których tekstura przypomina wyroby porcelanowe, nie zawierajce grubszych ziaren; tych
ostatnich w zasadzie nie wytwarza si w ramach tonaowej
produkcji wyrobów ogniotrwaych. Natomiast ksztatki NER
uformowane z drobno zmielonego CA2 wykazuj dobr OWT
mimo wysokiego stopnia spieczenia i tekstury przypominajcej porcelan, maej iloci porów otwartych, gadkiej powierzchni oraz wysokiej wytrzymaoci mechanicznej. Dotyczy to take odmiany stanowicej kombinacj CA2 z wysokoogniotrwaym ZrO2 [9]. Zapowiada si wic moliwo
przyszego wdroenia znaczcej innowacji: bezkrzemianowej porcelany ogniotrwaej.
Opracowane przez nas warianty skadu mas typowe dla
stosowanych obecnie wyrobów ogniotrwaych opieraj si
na kombinacji gruboziarnistych frakcji faz o bardzo wysokich
temperaturach topnienia z miak osnow CA2, która otacza
ziarna tych faz narzucajc swój walor niskiej rozszerzalnoci cieplnej caej ksztatce. Wspomniane warianty obejmuj
kilka odmian opisanych w dotychczasowych publikacjach.
W przeciwiestwie do ksztatek z tworzyw tlenkowych
i NER, wyroby ogniotrwae oparte na krzemianach (take te,
które zawieraj niezbyt wielkie udziay faz krzemianowych)
mog podlega niszczcym reakcjom redukcji w warunkach
roboczych. Dzieje si to najczciej wtedy, gdy wskazane
tu materiay znajduj si w bezporednim kontakcie z substancjami charakteryzujcymi si silnym powinowactwem
chemicznym do tlenu. Dotyczy to szczególnie staego wgla
(najczciej gra tu w skadzie masy). Efekty takie s znane
z wielostronnej praktyki technologicznej, mona je te przewidzie na podstawie równa ukazujcych zmiany standardowego potencjau termodynamicznego w funkcji temperatury. Istotne dla praktyki zalenoci tego rodzaju odnoszce
si do wybranych tlenków przedstawiono na Rys. 4.
Utrata tlenu w reakcji wysokotemperaturowej przeksztaca substrat krzemianowy w produkt gazowy SiO, co oznacza drastyczny wzrost entropii produktów reakcji, a zatem
silne pobudzenie dalszego rozkadu tego staego substratu.
W przypadku krzemionki nastpi to w temperaturach znacznie niszych, ni w przypadku bardziej trwaych tlenków. Na
przykad, przy bezporednim kontakcie ze staym wglem
przewiduje si w przyblieniu, dla standardowych warunków
termodynamicznych, nastpujce poziomy temperatur reakcji odtlenienia: dla CaO > 2100°C, dla Al2O3 > 1900°C, dla
MgO < 1900°C, dla ZrO2 > 1800°C, a dla SiO2 – ju w ok.

352

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 63, 2, (2011)

Rys. 4. Zmiany potencjau termodynamicznego tworzenia si tlenków w warunkach standardowych jako funkcja temperatury.
Fig. 4. Standard Gibbs free energy of formation of chosen oxides
as a function of temperature.

1500°C. Tak wic, bezkrzemianowe kompozyty NER kombinowane ze skadnikiem gra towym, a take impregnowane smo (która w warunkach roboczych pozostawia w materiale stay wgiel) mog by bezpiecznie zalecane w wielu zastosowaniach, w przeciwiestwie do materiaów szamotowych, mulitowych i innych zawierajcych w swym skadzie SiO2. Wród przykadów potencjalnych trudnoci, o których tu mowa, mona wymieni zastosowanie wysokoglinowych ksztatek w przemyle syntezy chemicznej, w instalacjach do krakingu metanu, w kontakcie z atmosfer wodoru.
Potencjalna redukcja krzemionki zawartej w skadzie mulitu moe pocign za sob kosztowne zatrucie katalizatora
przez Si. Natomiast uycie ksztatek NER wyeliminowaoby
to zagroenie, niezalenie od korzyci wynikajcych z poprawy OWT. Inny przykad: w niektórych instalacjach w metalurgii aluminium wybór obmurzy NER byby racjonalny nie
tylko z uwagi na wymagan tam trwao w warunkach napre termicznych, ale take dla uniknicia niebezpieczestwa zanieczyszczenia ciekego metalu przez krzem powstajcy jako produkt redukcji SiO2 przez Al. Ta okoliczno powoduje niestosowanie w tych instalacjach tanich i przydatnych w aspekcie OWT ksztatek szamotowych.

4. Odporno na korozj pod dziaaniem
ciekych uli i topników
Ten specy czny walor NER, równie zwizany z jego
bezkrzemianowym skadem, zasuguje na odrbne omówienie. W interpretacji i ocenie zachodzcych tu reakcji warto posuy si wybranymi diagramami równowagi fazowej.
Jak wiadomo, w do licznych zastosowaniach materiaów
ogniotrwaych zawarto w nich faz krzemianowych ocenia
si jako niekorzystn z punktu widzenia odpornoci na korozj, zwaszcza w porównaniu z odpornoci faz typu tlenkowego. Oczywicie, z uwagi na rónorodno wystpujcych w praktyce warunków eksploatacji obmurzy ogniotrwa-
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ych, przy podejmowaniu praktycznych decyzji naley rozwaa kady przypadek indywidualnie; warto jednak najpierw oceni ogólnie te relacje, opierajc prognozy zachowa korozyjnych na uproszczonych porównaniach diagramów fazowych obejmujcych substancj agresywn i atakowan faz ogniotrwa.
Takie porównania ukazuj du wraliwo tworzyw glinokrzemianowych - reprezentowanych przez ich gówn
faz, mulit - na atak tlenków alkalicznych i wanego skadnika uli stalowniczych, FeO. Ta wraliwo jest znacznie
mniejsza w przypadku korundu, który mona uzna w tym
przegldzie za reprezentanta grupy tworzyw tlenkowych.
Jest on zbliony skadem do heksaglinianu Ca, który z kolei stanowi produkt niektórych reakcji dwuglinianu Ca w warunkach roboczych. Porównujc dane z dostpnych w literaturze diagramów fazowych mona wskaza, e agresywne
tlenki: K2O, Na2O i FeO w kontakcie z mulitem tworz ciecze
w bardzo niskich temperaturach. Oznacza to brak odpornoci mulitu na korozj pod dziaaniem tych tlenków; natomiast
w ich ukadach z Al2O3 powstaj fazy ogniotrwae. Ta rónica
na niekorzy mulitu uwydatnia si szczególnie w ukadzie
trójskadnikowym FeO-Al2O3-SiO2, w którym wystpuj punkty zerozmienne zwizane z ferrokordierytem, tworzce faz
ciek ju po ogrzaniu do 1148°C, 1150°C i 1205°C – Rys.
5. Przy nieobecnoci krzemionki, w ukadzie dwuskadnikowym FeO z korundem, dominuje ogniotrway spinel hercynit (temperatura topnienia ok. 1779°C) – Rys. 6.
Podobnie do dziaania FeO mona oceni stopie agresywnoci wanego skadnika niektórych uli stalowniczych,
MnO. W dwuskadnikowym ukadzie MnO-A12O3 wystpuje
ogniotrway glinian galaksyt topicy si w 1850°C oraz eutektyka w 1770°C; nie powstaje zatem faza cieka w zakresie temperatur wanym dla stalownictwa. Natomiast w ukadzie tych dwu tlenków rozszerzonym o trzeci skadnik, SiO2,
ciecz pojawia si ju poniej 1200°C, podobnie jak we wspomnianym wyej przypadku korozji pod dziaaniem FeO. Take stosowany w niektórych operacjach w stalownictwie silny
topnik uoryt CaF2 wywiera niszczcy wpyw na ogniotrwae
tworzywa mulitowe w kadziach „torpedo”. Topnik ten wprowadza si w zwizku z zabiegiem odsiarczania surówki elaza; w wyniku zachodzcych tu reakcji z krzemianowym obmurzem powstaje m. in. atwotopliwy zwizek Ca10Si3O15F3.
Efekt reakcji uorytu z samym korundem (w nieobecnoci
SiO2) nie jest, jak si zdaje, na tyle niszczcy: rozpuszczalno A12O3 w cieczy CaF2, nawet po ogrzaniu do typowej
dla stalownictwa temperatury 1600°C, nie przekracza 50 %.
Jako silne trzeba równie okreli dziaanie korozyjne
tlenków alkalicznych na obmurza o skadzie glinokrzemianowym, co jest wane zwaszcza w instalacjach przemysu
szklarskiego, hutnictwa metali nieelaznych, wspomnianych
wyej kadziach torpedo oraz w cementowniczych piecach
obrotowych, opalanych w coraz wikszym zakresie przy uyciu tzw. alternatywnego paliwa (paliwa z odpadów, okrelanego w literaturze technicznej jako waste fuel). Relacje te
mona take ogólnie oceni na podstawie trójskadnikowych
diagramów. W reakcji Na2O z glinokrzemianowymi materiaami ogniotrwaymi, na styku pola pierwotnej krystalizacji mullitu z polem albitu, faza cieka powstaje ju w 1050°C, a na
styku z polem nefelinu - w 1270°C.
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Rys. 5. Diagram fazowy ukadu FeO-Al2O3-SiO2.
Fig. 5. Phase diagram of the FeO-Al2O3-SiO2 system.

Rys. 6. Diagram fazowy ukadu FeO-Al2O3.
Fig. 6. Phase diagram of the FeO-Al2O3 system.

Natomiast w ukadzie bezkrzemianowym tlenków Na
i Al pojawienie si znacznej iloci cieczy zwizane jest z inkongruentnym topnieniem Na2O×6Al2O3, dopiero w 1580°C.
Podobne (nawet nieco silniejsze) efekty upynniania tworzyw glinokrzemianowych mona przypisa drugiemu tlenkowi alkalicznemu - K2O. Na styku pola mulitu z polem ortoklazu ciecz pojawia si w 985°C, a z polem leucytu - w 1140°C.
Natomiast temperatura eutektyczna w trójkcie wspótrwaoci tworzonym przez korund, leucyt i ten zwizek jest znacznie wysza - 1556°C.
W opublikowanych zbiorach diagramów fazowych trudno wyszuka takie, które by pozwoliy w penym zakresie porówna korozyjne oddziaywanie rozpatrywanych tu tlenków
na mullit (lub ogólnie na glinokrzemianowe tworzywa ogniotrwae) z takim oddziaywaniem nie tylko na sam korund (jak
zrobiono wyej), ale take na dwuglinian Ca; dostpne dia-
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gramy nie obejmuj bowiem niezbdnego dla dokadnoci
tych porówna tlenku - CaO. Mimo tego braku mona z du
doz pewnoci uzna, e przedstawione wyej wnioski dotyczce reakcji agresywnych tlenków z samym Al2O3 i ukazujce jego wysz odporno korozyjn dadz si równie przenie na CaAl4O7. Dotyczy to zwaszcza kompozytów wariantu skaduCA2/A, które zawieraj wanie korund
w postaci frakcji ziarnistej, a produktem ewentualnej reakcji
w fazie staej na stykach ziaren z osnow CA2 jest heksaglinian, który z punktu widzenia skadu chemicznego róni si
tylko nieznacznie od czystego tlenku glinu.

5. Podsumowanie
W przedstawionym na Rys. 1 zestawieniu wyeksponowano decydujc dla prognozy korzystnych zastosowa
materiaów CA2 rónic pomidzy poziomem rozszerzalnoci cieplnej tych materiaów (niskim), a poziomem cechujcym wysokoogniotrwae tlenki (bardzo wysokim). Wysoki jest
ten poziom take w grupie spineli, w tym tworzyw chromomagnezjowych (CM) i cyrkonianu Ca (CZ) oraz heksaglinianu Ca (hibonitu). Ta ostatnia faza moe powstawa w reakcji dwuglinianu z korundem i wród wytwarzanych obecnie
w skali przemysowej materiaów ogniotrwaych buduje odmian pod handlow nazw „bonie”. Rozszerzalno grupy wysokoogniotrwaych substancji nietlenkowych jest niska, ale fakt ich podatnoci na niszczc reakcj utleniania
eliminuje je z wikszoci szeroko rozpowszechnionych zastosowa. Waciwoci grupy tworzyw krzemianowych s
z omawianego tu punktu widzenia silnie zrónicowane: od
bardzo wysokiej rozszerzalnoci ogniotrwaego forsterytu
Mg2SiO4, do rednich i bardzo niskich rozszerzalnoci materiaów nieogniotrwaych. Wród tych ostatnich warto wymieni kordieryt (M2A2S5), do szeroko stosowany w palnikowych fragmentach obmurzy; w wielu przypadkach moe
on by korzystnie zastpiony ogniotrwaymi materiaami CA2.
Sporód wielu moliwych zastosowa tych kompozycji bdcych przedmiotem niniejszego przegldu, w skad których
wprowadza si grube frakcje faz wysokoogniotrwaych, warto szczególnie zaleci (oprócz zastosowa ju wskazanych)
wykorzystanie CA2/MA w piecach obrotowych do produkcji
cementu portlandzkiego; dotyczy to zwaszcza takich zakadów, w których zaczto wykorzystywa tzw. paliwa z odpadów, niosce ze sob agresywne skadniki alkaliczne. Wród
dalszych perspektywicznych zastosowa tej grupy wyrobów
CA2 (a take tak nazwanej przez nas „porcelany ogniotrwaej”) warto wymieni sklepienia pieców szklarskich, fragmenty
oburzy obiektów w przemyle miedzi, czci kadzi porednich w stalownictwie oraz niektóre tzw. ksztatki funkcjonalne.
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