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Streszczenie
Niniejsze opracowanie stanowi kontynuacj bada zwizanych z wprowadzeniem gratu i jego wpywem na wasnoci betonu ogniotrwaego, stosowanego do wyoenia koryt i rynien spustowych wielkich pieców. W I-szej czci wygoszonej na konferencji Polska Ceramika
2008, przedstawiono wyniki bada zwizane z preparatyk gratu, umoliwiajc jego wprowadzenie do skadu surowcowego mieszanki betonowej. W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki bada wpywu iloci wprowadzonego preparowanego gratu na wasnoci
wytrzymaociowe i odpornociowe betonu. Stwierdzono, e najkorzystniejsze wasnoci wykaza beton z udziaem 10 % preparowanego granulatu gratowego. Zwikszenie udziau granulatu gratowego do 15-20 % wpyno na obnienie wasnoci mechanicznych i odpornociowych badanych próbek betonów. Wykonano badania mikrostrukturalne metod mikroskopii optycznej i skadu fazowego metod dyfrakcji rentgenowskiej próbek betonu wytypowanego jako najlepszy. Wykonano równie badania mikrostrukturalne, po próbach korozyjnych na dziaanie ula wielkopiecowego, próbek betonu z udziaem 10 % granulatu gratowego. Scharakteryzowano mechanizm
oddziaywania korozyjnego.
Sowa kluczowe: granulat gratowy, beton ogniotrway niskocementowy, korozja ulowa

GRAPHITE CONTAINING CASTABLES
PART II – EFFECT OF GRAPHITE CONTENT ON STRENGTH AND RESISTANCE PROPERTIES
This study is a continuation of investigations on the graphite incorporation to castable refractory concretes used for linings of blast
furnace troughs and the effects of graphite on properties of the castables. In the Part I, delivered at the Polska Ceramika 2008 Conference,
the results of investigations were presented on graphite processing, allowing the graphite to be inserted to a castable refractory concrete.
In this study, the effect of processed graphite amount on strength and resistance properties of the castable was investigated. The results
revealed that the castable refractory concrete with 10 % processed graphite granules possessed excellent properties. Increasing the content
of graphite granules up to 15-20 % led to a decrease of mechanical and resistance properties of the samples. The microstructure of the
castable samples with excellent properties was observed using the optical microscopy method and the phase composition was determined
using the X-ray diffraction method. Microstructural study on the samples containing 10 % graphite granules was carried out after the blast
furnace slag corrosion tests. The corrosion mechanism was characterized.
Keywords: Graphite granules, Low-cement refractory castable, Slag corrosion

1. Wprowadzenie
Problemy, jakie wystpuj przy bezporednim wprowadzeniu gratu do skadu surowcowego betonu oraz sposoby
ich zmniejszenia lub wyeliminowania, zostay szczegóowo
omówione w pierwszej czci publikacji [1]. Na podstawie
wstpnych bada, stwierdzono, e jest moliwe takie spreparowanie gratu, które pozwala na jego wprowadzenie do
skadu betonu ogniotrwaego. Uzyskano tworzywo o odpowiedniej wytrzymaoci mechanicznej. Dalsze badania w kierunku optymalizacji skadu surowcowego i sposobu preparatyki z zastosowaniem dodatku antyutleniaczy i substancji
wicych, pozwoliy na opracowanie ostatecznego wariantu
granulatu gratowego. Szczegóowe wyniki bada skadów
surowcowych i dodatków wytypowanych granulatów przedstawiono w publikacji obejmujcej cao zagadnienia bada nad betonami ogniotrwaymi zawierajcymi grat [2].

Niniejsze opracowanie stanowice drug cz opracowania [3] obejmuje szczegóowe wyniki bada wpywu iloci dodatku preparowanego gratu na wasnoci wytrzymaociowe i odpornociowe ogniotrwaego betonu glinokrzemianowego do zastosowania gównie w korytach i rynnach
spustowych wielkich pieców.

2. Badania wasne
Do prób badania wpywu iloci gratu wprowadzonego
do skadu surowcowego glinokrzemianowego niskocementowego betonu ogniotrwaego na bazie boksytu z udziaem
30 % SiC zastosowano granulat gratowy wytypowany w pracy do prób przemysowych o skadzie 60 % grat patkowy,
40 % Al2O3 z dodatkiem 2,5 % Al i 10 % ywicy.
Najlepsze wasnoci wytrzymaociowe i odpornociowe
próbek betonu na surowo uzyskano po wysuszeniu w tem-
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Tabela 1. Wasnoci betonów z udziaem 30 % SiC i z kruszywem
gratowym.
Table 1. Properties of castable refractory concretes containing 30 %
SiC and graphite aggregate.

Skad betonu i jego wasnoci

Symbol betonu
C-10

C-15

C-20

Skad betonu:
- cement glinokrzemianowy [%]
- kruszywo gratowe [%]

90
10

85
15

80
20

Woda zarobowa [ %]

8,0

8,5

9,5

2,48
13,7
16,0

2,37
14,6
13,6

2,25
17,5
5,9

- porowato otwarta [%]
- wytrzymao na ciskanie [MPa]

2,50
20,0
21,5

2,43
20,8
21,4

2,29
24,2
7,0

Po suszeniu w temp. 200°C/2h
- gsto pozorna [g/cm3]
- porowato otwarta [%]
- wytrzymao na ciskanie [MPa]

2,48
21,5
23,4

2,40
21,7
16,7

2,30
24,8
10,2

Po wygrzaniu w temp. 400°C/2h
- gsto pozorna [g/cm3]
- porowato otwarta [%]
- wytrzymao na ciskanie [MPa]

2,46
22,3
17,4

2,40
22,8
15,1

2,29
25,8
8,8

Po praeniu w temp. 600°C/2h
- gsto pozorna [g/cm3]
- porowato otwarta [%]
- wytrzymao na ciskanie [MPa]

2,43
25,1
12,3

2,35
25,5
11,9

2,25
29,0
6,7

Po wypaleniu w temp. 1200°C/2h
- gsto pozorna [g/cm3]
- porowato otwarta [%]
- wytrzymao na ciskanie [MPa]

2,33
29,7
10,6

2,15
35,2
6,1

2,03
38,4
3,4

2,39
26,1
13,2

2,23
30,7
9,7

2,11
34,6
4,3

Na surowo
- gsto pozorna [g/cm3]
- porowato otwarta [%]
- wytrzymao na ciskanie [MPa]
Po suszeniu . 110°C/8h
- gsto pozorna [g/cm3]

Po wypaleniu w temp. 1500°C/2h
- gsto pozorna [g/cm3]
- porowato otwarta [%]
- wytrzymao na ciskanie [MPa]

peraturze 110°C i wypraeniu w temperaturze 600°C. Wykonane wstpne badania mikrostrukturalne próbek betonu po wysuszeniu i wygrzaniu wykazay obecno gratu
w postaci agregatów do 1 mm wielkoci w osnowie oraz we
frakcji drobnoziarnistej. Obecno gratu w próbce wygrzanej w 600°C potwierdzia równie analiza chemiczna [2, 3].
Do bada przygotowano próbki betonu glinokrzemianowego niskocementowego na bazie boksytu z udziaem 30 %
SiC, do których wprowadzono 10, 15 i 20 % preparowanego
granulatu gratowego. Stosujc granulat gratowy zawierajcy 60 % gratu patkowego do masy wprowadzano odpowiednio 6, 9 i 12 % czystego gratu. Do bada przygotowano
próby w postaci walców I = h = 50 mm oraz walców z wgbieniem I = h = 15 mm (do bada odpornoci korozyjnej na
dziaanie ula wielkopiecowego). Przygotowanie prób do
bada w formie walców o wymiarach I = h = 50 mm, a nie
zgodnie z norm PN - EN 1402 obowizujc do badania
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betonów, podyktowane zostao zachowaniem cigoci bada z pierwszej czci pracy oraz du iloci prób przygotowywanych w kadym wariancie. Uzyskane wasnoci betonów w trzech wariantach z udziaem granulatu gratowego przedstawiono w Tabeli 1 oraz na Rys. 1 i 2.

Rys. 1. Wytrzymao na ciskanie betonu z 30 % SiC w trzech
wariantach udziau granulatu gratu (C-10, C-15, C-20) w funkcji
temperatury.
Fig. 1. Compressive strength of castable refractory concretes containing 30 % SiC in three options of the graphite granules content
(C-10, C-15, C-20) as a function of temperature.

Rys. 2. Porowato otwarta betonu z 30 % SiC w trzech wariantach
udziau granulatu gratu (C-10, C-15, C-20) w funkcji temperatury.
Fig. 2. Apparent porosity of castable refractory concretes containing
30 % SiC in three options of the graphite granules content (C-10,
C-15, C-20) as a function of temperature.

Z przedstawionych wykresów (Rys. 1) wynika, e podczas ogrzewania betonów z rónym udziaem granulatu gratowego (10, 15 i 20 %) w zakresie temperatury 22–200°C
nastpowa wzrost wytrzymaoci, a nastpnie jej spadek
do 1200°C, przy czym w przypadku próbek C-10 spadek
ten by najniszy.
W zakresie temperaturowym 22–1200°C w próbkach
betonu wzrastaa porowato otwarta, ale wzrost porowatoci w próbce C-10 by najniszy w porównaniu z pozostaymi wariantami.
Po wypaleniu w temperaturze 1500°C przez 2h zwikszya si wytrzymao betonu i towarzyszy jej spadek porowatoci. Najwiksze wartoci wytrzymaoci betonu z 30 %
udziaem SiC i najnisz porowato otwart w temperaturze 1500°C uzyskano dla wariantu z 10 % zawartoci granulatu gratowego (C-10).
Wykonano badania mikrostruktury próbek betonu z rónym udziaem granulatu gratowego po wygrzaniu w 600°C.
Temperatura 600°C jest temperatur wygrzewania prefabry-

BETONY OGNIOTRWA

E ZAWIERAJ CE GRAFIT.

katów betonowych bez wzgldu na ich skad i warunki pracy.
Badania mikrostruktury wykazay, e midzy próbkami betonu C-10, C-15 i C-20 obserwowano podobiestwa i niewielkie rónice w wyksztaceniu mikrostruktury. Mikrostruktur
charakteryzowaa obecno grubych ziaren palonki boksytowej o rozmiarach od okoo 0,1-6 mm i ostrokrawdzistych,
polikrystalicznych ziaren SiC o rozmiarach od okoo 0,1-1,8
mm, oraz osnowy ceramiczno-gratowej z udziaem kryptokrystalicznej i amorcznej fazy wicej (Rys. 3).

a)
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Pomidzy próbkami wyrane rónice w wyksztaceniu
mikrostruktury dotyczyy gównie udziau gratu i ziaren palonki boksytowej. Midzy ziarnami boksytu i ceramicznymi
skadnikami osnowy obserwowano liczne kontakty bezporednie. Grat wystpowa w postaci aglomeratów zbudowanych z patkowych form najczciej oddzielonych od materiau ceramicznego porami szczelinowymi o rednicy do
3 m. Kryptokrystaliczny charakter wizania ceramicznego
reprezentowany by przez produkty wtórne, które powstaway w wyniku reakcji skadników osnowy podczas ogrzewania.
W osnowie betonów poza pojedynczymi, duymi, izometrycznymi porami otwartymi o rednicy od okoo 100 do
500 m i czcymi je porami szczelinowymi, charakterystycznymi dla tworzyw na wizaniu hydraulicznym, wystpoway kanalikowe pory otwarte. Najczciej rednia rednica porów kanalikowych mierzona bezporednio metod
ciciw bya bardzo zbliona i miecia si w przedziale od
2,2–3,6 m, a mediana L50 wynosia od 2,0 do 3,2 m.
Na uwag zasugiwaa rónica przedziaów wielkoci mierzonych porów Lmin i Lmax. Najmniejszy przedzia mierzonych
porów wystpowa w próbce betonu C-10 (0,5–12,0 m),
a najwikszy przedzia w próbce betonu C-20 (0,5–21,0 m),
co mona wiza z udziaem iloci wprowadzonego granulatu gratowego. Charakterystyk wielkoci mierzonych porów otwartych przedstawiono w Tabeli 2.
Tabela 2. Rozmiary porów otwartych w betonie z 30 % udziaem
SiC i z rón zawartoci granulatu gratowego.
Table 2. Open pore sizes in castable refractory concretes containing
30 % SiC and different amount of graphite granules.
Symbol betonu

Charaterystyka
porów

C-10

C-15

C-20

Lr [Pm]

2,2 ± 1,4

3,5 ± 2,2

3,6 ± 2,4

Lmin [Pm]

0,5

0,6

0,5

Lmax [Pm]

11,8

14,7

21,0

L50 [Pm]

2,0

3,1

3,2

b)

Do prób korozyjnych na dziaanie ula wielkopiecowego wytypowano beton glinokrzemianowy niskocementowy
z udziaem 30 % SiC oraz z dodatkiem 10 % granulatu gratowego (C-10). Wytypowanie betonu o takim skadzie podyktowane zostao zarówno otrzymanymi wynikami bada
(Tabele 1 i 2), jak i porównawczymi wynikami bada przedstawionymi w czci pierwszej opracowania [2-3].
Szczegóowe wyniki bada wasnoci zycznych i wytrzymaociowych oraz zawartoci gratu betonu C-10 przedstawiono w Tabeli 3.
W Tabeli 4 przedstawiono skad fazowy próbek betonu
C-10 wygrzanych w 600°C (temperatura obróbki cieplnej
prefabrykatów betonowych).
c)
Rys. 3. Mikrostruktura betonów z 30 % udziaem SiC w trzech wariantach udziau granulatu gratu: a) 10 % (C-10), b) 15 % (C-15)
i c) 20 % (C-20), ogrzanych w 600°C.
Fig. 3. Microstructure of castable refractory concretes containing
30 % SiC and three content options of graphite granules: a) 10 %
(C-10), b) 15 % (C-15) and c) 20 % (C-20), after annealing at 600°C.

2.1. Badania korozyjne
Badania korozyjne przeprowadzono metod tyglow wykorzystujc walec o wymiarach I = h =
50 mm z otworem I = h = 15 mm w temperaturze
1500°C przez 4 h. Zastosowano uel wielkopiecowy z Mittal Steel Oddzia Dbrowa Górnicza o skadzie:
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Tabela 3. Podstawowe wasnoci zyczne betonu C-10.
Table 3. Basic physical properties of the C-10 refractory castable
concrete.

Faza

Skad betonu C-10:
- skadniki betonu glinokrzemianowego [%]
- kruszywo gratowe [%]

90
10

Woda zarobowa [ %]

8

Na surowo
- gsto pozorna [g/cm3]

2,46
15,0
18,6
-

- porowato otwarta [%]
- wytrzymao na ciskanie [MPa]
- zawarto C [%]
- skurczliwo [%]
- OWT [ilo zmian]
Po suszeniu w temp. 110°C/8h
- gsto pozorna [g/cm3]
- porowato otwarta [%]
- wytrzymao na ciskanie [MPa]
- zawarto C [%]
- skurczliwo [%]
- OWT [ilo zmian]
Po suszeniu w temp. 200°C/4h
- gsto pozorna [g/cm3]
- porowato otwarta [%]
- wytrzymao na ciskanie [MPa]
- zawarto C [%]
- skurczliwo [%]
- OWT [ilo zmian]

0,2

0

Po praeniu w temp. 600°C/4h
- gsto pozorna [g/cm3]
- porowato otwarta [%]
- wytrzymao na ciskanie [MPa]
- zawarto C [%]
- skurczliwo [%]
- OWT [ilo zmian]
Po wypaleniu w temp. 1200°C/4h
- gsto pozorna [g/cm3]
- porowato otwarta [%]
- wytrzymao na ciskanie [MPa]
- zawarto C [%]
- skurczliwo [%]
- OWT [ilo zmian]
Po wypaleniu w temp. 1500°C/4h
- gsto pozorna [g/cm3]
- porowato otwarta [%]
- wytrzymao na ciskanie [MPa]
- zawarto C [%]
- skurczliwo [%]
- OWT [ilo zmian]
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2,48
20,0
29,0
12,88
0,1
-

2,48
21,3
16,4
12,50
+0,1 +0,1
-

Po wygrzaniu w temp. 400°C/4h
- gsto pozorna [g/cm3]
- porowato otwarta [%]
- wytrzymao na ciskanie [MPa]
- zawarto C [%]
- skurczliwo [%]
- OWT [ilo zmian]

Tabela 4. Skad fazowy betonu C-10 wygrzanego w 600°C.
Table 4. Phase composition of the C-10 refractory castable concrete annealed at 600°C.

0,1

Udzia [%]

Korund

45,7 r 0,4

SiC-6H

20,9 r 0,2

SiC-4H

4,0 r 0,2

SiC-15R

2,9 r 0,3

Mullit

11,8 r 0,4

Grat

9,9 r 0,1

lady fazy niezidentykowanej nie zostay uwzgldnione
w analizie ilociowej

0,1

CaO – 41 %, SiO2 – 38 %, Al2O3 – 7,2 %, MgO – 7,0 %,
MnO – 0,8 %.
Próby uloodpornoci wykonano na walcach wygrzanych w temperaturze 600°C. Obraz przecitej próbki po tecie korozyjnym przedstawiono na Rys. 4, natomiast na
Rys. 5a-c przedstawiono mikrostruktur powierzchni kontaktu ula z materiaem ogniotrwaym.

0,1

2,47
23,1
15,2
12,62
0,3 +0,3
>30

2,44
23,8
18,5
11,34
0 +0,4
>30

2,38
27,5
16,6
11,19
+0,2
0,4
>30

2,43
23,6
14,1
11,1
+0,6
0
!30
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Rys. 4. Odporno na dziaanie ula wielkopiecowego.
Fig. 4. Blast furnace slag corrosion resistance.

Z Rys. 4 wynika, e próbka betonu wygrzanego w 600oC
po badaniach korozyjnych na dziaanie ula wielkopiecowego charakteryzuje si bardzo maymi zmianami; korozja
w gb materiau niewielka, co potwierdziy badania mikrostrukturalne Rys. 5a-c. Analiza mikrostrukturalna powierzchni kontaktu ula wielkopiecowego z materiaem wykazaa
budow strefow. Wyniki bada przedstawiono w Tabeli 5
oraz na Rys. 5a-c, zachowujc podzia na strefy obserwowane pod mikroskopem.

3. Omówienie wyników
Zmiany wytrzymaoci i porowatoci badanego betonu
z udziaem 30 % SiC z trzema wariantami zawartoci granulatu gratowego mona tumaczy przebudow ich mikrostruktury. Pocztkowo ze wzrostem udziau wiza hydraulicznych, a w miar wzrostu temperatury ogrzewania z ich
stopniowym rozkadem i brakiem wiza ceramicznych,
o czym wiadczy wzrost porowatoci otwartej.
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Wartoci wielkoci porowatoci otwartej midzy betonami C-10 i C-15 byy zblione, natomiast wyraniej odbiegaa
porowato betonu C-20 w zakresie temperatury 22-600°C.
Po wygrzaniu betonu w temperaturze 1200°C i 1500°C rónice porowatoci otwartej midzy wariantami udziau granulatu gratowego byy bardziej widoczne (Rys. 1 i 2).
Obserwowany w temperaturze 1200°C gwatowny spadek parametrów wytrzymaoci i porowatoci otwartej by
spowodowany przebudow mikrostruktury i zmiana skadu
fazowego, który przyczyni si do wzrostu porowatoci i obnienia wytrzymaoci. Po ogrzaniu w temperaturze 1500°C
nastpi w betonach wzrost wytrzymaoci i spadek porowatoci otwartej dla wszystkich badanych próbek betonów, co
zwizane byo z procesem spiekania (Rys. 2). Jednak nie
na tyle, aby spowodowa wzrost parametrów wytrzymaociowych w porównaniu z betonami ogrzanymi w temperaturze 600°C.
Badania mikrostruktury betonu wygrzanego w temperaturze 600°C po testach uloodpornoci wykazay, e pod
wpywem korozji ula nastpowaa dekarbonizacja, utlenienie gratu i drobnych ziaren SiC oraz powstawanie wtórnych produktów i ich penetracja w gb betonu. Badania
dyfrakcji rentgenowskiej strefy zewntrznej i wewntrznej
potwierdziy wystpowanie roztworu staego z szeregu albit–
anortyt o urednionym skadzie chemicznym zblionym do
(Ca0,68Na0,32)(Al1,68Si0,32)Si2O8.
Krystalizacja wtórnych produktów w postaci roztworu
staego typu anortytu, a miejscami rekrystalizacja pierwotnych (korund, mullit) byo zwizane z chemicznym powinowactwem skadników fazowych powstaych z przeobraenia mikrostruktury betonu wzgldem skadu chemicznego
ula w warunkach oddziaywania wysokiej temperatury testu uloodpornoci.
Nie zaobserwowano jednak wikszych zmian mikrostruktury badanego betonu zwaszcza takich, które miayby charakter destrukcyjny np. pkni , lub wikszych wymy poza
mikropkniciami. Powstawanie zwartej warstwy produktów reakcji chemicznych moe zapobiega przed dalszym
wnikaniem ula i utlenianiem gratu. Drugim pozytywnym
efektem jest powstawanie porowatej warstwy w czci wewntrznej, która pozwala na skompensowanie powstajcych
w trakcie procesu napre.

4. Wnioski
c)
Rys. 5. Mikrostruktura betonu glinokrzemianowego niskocementowego z udziaem 30 % SiC oraz z dodatkiem 10 % granulatu gratowego po wygrzaniu w 600oC (C-10/600) i badaniach uloodpornoci: a) strefa reakcyjna, b) strefa kontaktowa, c) strefa czciowo zmienionego betonu.
Fig. 5. Microstructure of aluminosilicate low-cement castable refractory concrete containing 30 % SiC and addition of 10 % graphite
granules after annealing at 600oC (C-10/600) and after slag corrosion
tests: a) reaction zone, b) contact zone, c) partially changed zone.

W wyniku przeprowadzonych bada wasnoci zycznych i odpornociowych oraz w oparciu o uzyskane obrazy
mikrostruktur próbek betonów glinokrzemianowych z udziaem 30 % SiC i zrónicowanej zawartoci granulatu gratowego stwierdzono, e:
– w czasie wygrzewania nastpuje czciowe utlenienie
gratu prowadzce do wzrostu porowatoci i spadku wytrzymaoci;
– najkorzystniejszymi wasnociami charakteryzowa si
beton z udziaem 10 % granulatu gratowego (6 % gratu);
– wygrzanie betonu w 600oC nie spowodowao ubytku gratu;
– zmiany mikrostruktury po testach uloodpornoci miay bardzo ograniczony zasig; produkty reakcji wystpo-
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Mikrostruktura betonu C-10 po wygrzaniu w 600°C i po tecie uloodpornoci

Reakcyjna
(Rys. 5a)

Zwarta, spieczona, zdekarbonizowana na gruboci okoo 1-1,5 mm, zbudowana:
- z agregatów mullitu (A3S2), korundu (a-A) i anortytu (CAS2) (zmienione pierwotne ziarna palonki boksytowej),
- z ziaren SiC o wielkoci od 0,1-0,5 mm ze skorodowanymi brzegami i narostami FeSi,
- z osnowy mullitowo-korundowej impregnowanej anortytem (CAS2); krysztay mullitu miay d. do 30 m i szer. do 2 m.
Pory pojedyncze, otwarte o rednicy do 350 m i zamknite o rednicy do 100 m.
Porowata, rozluniona, zdekarbonizowana, na gruboci od ok. 1-1,5 mm, zbudowana:
- ze zmienionych ziaren boksytu,
- z ziaren SiC o wielkoci od 0,06-1,2 mm, miejscami z objawami rekrystalizacji,
- z osnowy mullitowej z mniejszym udziaem anortytu i korundu.
Pory otwarte, najczciej w przedziale od 1-25 m, o rednicy 9 ± 4 m.

Zasig zmian
mikro-struktury

Wyrobu czciowo
zmienionego
(Rys. 5c)

Strefa

Kontaktowa
(Rys. 5b)

Tabela 5. Mikrostruktura betonu C-10 po uloodpornoci.
Table 5. Microstructure of castable C-10 after the slag corrosion tests.

–

Zachowana pierwotna mikrostruktura materiau, ale rozluniona, porowata z niewielk iloci kontaktów bezporednich
pomidzy spkanymi ziarnami palonki boksytowej o wielkoci od 1-6 mm, a osnow ceramiczno-gratow i ziarnami SiC
jak wyej.
Grat – wystpowa w formie patków mono- i polikrystalicznych o dugoci od okoo 10-120 m i gruboci od okoo 1-40
m.
Spoiwem wicym bya faza szklista i anortyt (CAS2).
Pomidzy patkami gratu i wizaniem glinokrzemianowym (mullit, anortyt) nie obserwowano kontaktów bezporednich.
Pory otwarte wystpujce w osnowie najczciej mieciy si w przedziale 2-40 m, rednia rednica: 11 ± 7 m.

Zmiany mikrostruktury pod wpywem korozji ula obserwowano do gbokoci okoo 20 mm.
Bezporednie oddziaywanie skadników ula na beton C-10/600 - od okoo 2-3 mm.

way do 1,5 mm, a efekt utlenienia gratu by widoczny
do gbokoci 3 mm;
powstanie zwartej warstwy produktów reakcji chemicznej moe zapobiega wnikaniu ula w gbsze warstwy
betonu w czasie pracy wyoenia.
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