MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 63, 3, (2011), 570-573

www.ptcer.pl/mccm

Materiaáy ogniotrwaáe o zredukowanych
rozmiarach porów
JÓZEF WOJSA1*, ANDRZEJ ĝLIWA1, STANISàAW SERKOWSKI2
Instytut Ceramiki i Materiaáów Budowlanych, Oddziaá Materiaáów Ogniotrwaáych w Gliwicach, ul. Toszecka 99,
44-100 Gliwice
2
Politechnika ĝląska, Wydziaá InĪynierii Materiaáowej i Metalurgii w Katowicach, ul. KrasiĔskiego 8, 40-019 Katowice
*e-mail: sawoj@imo.gliwice.pl
1

Streszczenie
Zaprezentowano koncepcjĊ i moĪliwoĞci wynikające z zastosowania dwóch niestandardowych operacji technologicznych, tj. nasycania wyrobów wypalanych oraz granulowanie mas gruboziarnistych. Nasycanie materiaáów zasadowych roztworami wodnymi zawierającymi wybrane sole powoduje korzystne zmiany mikrostruktury polegające na redukcji porowatoĞci otwartej o 2-3 %, zmniejszeniu Ğredniej Ğrednicy i mediany rozkáadu Ğrednic porów odpowiednio o 25-40 % i 30-50 % oraz wzroĞcie udziaáów porów o Ğrednicach mniejszych
niĪ 10 m kosztem porów wiĊkszych. Skutkiem tych zmian jest wzrost odpornoĞci korozyjnej tworzyw. Przedstawiono dodatkowe efekty
nasycania, w tym wzrost odpornoĞci na hydratacjĊ w warunkach hydrotermalnych. Na przykáadzie materiaáu wysokoglinowego, zaczerpniĊtym z literatury, wskazano moĪliwoĞü zastosowania operacji nasycania do zmiany reaktywnoĞci wyrobu w sposób wynikający z mechanizmu korozji. Przedstawiono wyniki badaĔ technologicznych nad wykorzystaniem techniki granulowania mas gruboziarnistych do otrzymywania zasadowych i glinokrzemianowych formowanych materiaáów mikroporowatych. Materiaá magnezjowy mikroporowaty wykazaá ponadto odpornoĞü na wstrząsy cieplne na poziomie 11 cykli (1000°C-woda). NowoĞcią materiaáową jest tworzywo z ukáadu MgO-Al2O3-SnO2
mikroporowate i odporne na wstrząsy cieplne. Otrzymano materiaá magnezjowo-chromitowy zawierający ok. 20 % Cr2O3, charakteryzujący siĊ zredukowanymi rozmiarami porów i odpornoĞcią na wstrząsy cieplne wyĪszą o poáowĊ od materiaáu wzorcowego. Wykazano, Īe
zastosowanie nowej techniki umoĪliwia uzyskanie materiaáów wysokoglinowych o udziale porów o Ğrednicach poniĪej 3 m, na poziomie
70-ciu %. Wskazano podstawowe obszary stosowania nowych lub ulepszonych materiaáów.
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REFRACTORY MATERIALS WITH REDUCED PORE SIZES
The work presents a concept and possibilities resulting from the application of two non-standard technological operations, i.e. ¿red
products impregnation and coarse-grained mix granulation. Impregnation of basic materials with water solutions containing selected salts
causes favourable microstructural changes, namely the reduction of open porosity by 2-3 %, the reduction of average pore diameter and
pore diameter distribution median by 25-40 % and 30-50 % respectively as well as an increase in the share of pores having diameters below 10 m at the cost of larger pores. These changes result in enhanced corrosive resistance of products. Additional effects of impregnation have been presented, including increased resistance to hydration in hydrothermal conditions. A possibility to use this procedure for
changing the reactivity of a product in a way, which results from the corrosion mechanism has been presented on the basis of a literature
example of a high-alumina product. The results of technological investigations into the use of coarse-grained mix granulation technologies
to obtain formed micro-porous basic and alumina-silicate materials have been presented. The microporous magnesia material additionally displayed thermal shock resistance reaching the level of 11 cycles (1000°C-water). A novelty in the ¿eld of materials is a material from
the MgO-Al2O3-SnO2 system, which is microporous and resistant to thermal shocks. A magnesia-chromite material containing ca. 20 % of
Cr2O3 has been obtained. It is characterised by reduced pore sizes and thermal shock resistance by 50 % higher than the standard material. It has been proved that the application of the new technology enables obtaining high-alumina materials with a 70 % share of pores
having diameters less than 3 m. Basic areas of application for the new or improved materials have been identi¿ed.
Keywords: Refractories, Impregnation, Granulation

1. Wprowadzenie
O wáasnoĞciach materiaáów ceramicznych decyduje ich
mikrostruktura: Kingery [1] sformuáowaá to pojĊcie jako liczbĊ
i rodzaj faz obecnych w materiale, áącznie z porowatoĞcią,
wzglĊdne udziaáy kaĪdej z faz oraz rozmiary, ksztaát i orientacjĊ poszczególnych faz. W literaturze spotyka siĊ wiele
de¿nicji mikrostruktury, jednak podane wyĪej ujĊcie wydaje
siĊ najbardziej trafne.
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Rodzaj faz obecnych w materiale wpáywa na wielkoĞü
granicznego kąta zwilĪania 4, co áącznie z udziaáem i rozmiarami porów decyduje o penetracji stopów.
Z kolei wielkoĞü ziarn i rozmiary krysztaáów wpáywają na
szybkoĞü rozpuszczania materiaáów w ĪuĪlach i stopach soli,
a proporcje udziaáów faz i ksztaát porów pozostają w wyraĨnym związku z odpornoĞcią na wstrząsy cieplne materiaáów.
Praktyczne metody ksztaátowania mikrostruktury podzieliü moĪna na standardowe i niestandardowe. Do tych
pierwszych zalicza siĊ dobór surowców i ich uziarnienie,
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udziaá i skáad spoiwa, warunki formowania (wielkoĞü ciĞnienia, cykl odpowietrzania, stosowanie próĪni) oraz warunki
wypalania ze szczególnym uwzglĊdnieniem atmosfery pieca, czasu oraz ksztaátu krzywej wypalania w ukáadzie temperatura–czas.
Do metod niestandardowych autorzy niniejszej publikacji zaliczają nasycanie materiaáów wypalonych roztworami
lub stopami soli oraz granulowanie mas gruboziarnistych.
Celem publikacji jest prezentacja moĪliwoĞci osiągania
korzystnych zmian wáasnoĞci materiaáów poprzez zastosowanie niestandardowych operacji technologicznych.

2. Nasycanie wodnymi roztworami soli

a)

Podstawy tej operacji technologicznej wraz z wynikami
badaĔ porozymetrycznych i odpornoĞci na korozjĊ przez ĪuĪel z konwertora miedziowego przedstawiono w publikacji
[2], warto jednak przypomnieü najwaĪniejsze wyniki badaĔ.
Nasycanie wodnymi roztworami soli chromu i magnezu wypalonych wyrobów magnezjowo-chromitowych (MC) i chromitowo-magnezjowych (CM) spowodowaáo zmniejszenie
porowatoĞci otwartej o 2-3 %, a Ğredniej Ğrednicy i mediany rozkáadu porów odpowiednio o 25-40 % i 30-50 % oraz
wyraĨny wzrost odpornoĞci korozyjnej materiaáów MC i CM,
odpowiednio o 78,6 % i 64,4 %.
W trakcie prac wykonywanych w latach nastĊpnych, mających na celu ograniczenie hydratacji materiaáów magnezjowo-chromitowych w warunkach hydrotermalnych okazaáo siĊ,
Īe rozwiązanie problemu polega na zastosowaniu operacji
nasycania wodnymi roztworami soli magnezu. UmoĪliwiáo to
znaczne rozszerzenie stosowania wyrobów w urządzeniach
do pozapiecowej obróbki stali. Dobrą ilustracją skutecznoĞci
nasycania jest porównanie trwaáoĞci wyrobów nasycanych,
oznaczonych MCR5 NSM i nienasyconych, oznaczonych
MCR5, umieszczonych w komorze autoklawu w 190°C, przy
ciĞnieniu pary wodnej 1,1 MPa w czasie 2 godz. (Rys. 1).
Badania mikrostruktury materiaáu po nasyceniu wykonane przy uĪyciu mikroskopu optycznego ¿rmy Reichert ujawniáy obecnoĞü w porach i zaáamaniach porów cienkiej warstewki produktów nasycania. Obraz mikrostruktury osnowy
przedstawiono na Rys. 2.
Inny przykáad skutecznego wykorzystania operacji nasycania wypalanych materiaáów ogniotrwaáych zamieszczono w publikacji [4].
Problem polegaá na koniecznoĞci wyeliminowania tworzenia siĊ pierĞcieni w stre¿e podgrzewania w piecu cementowym, przy czym wyáoĪenie tej strefy wykonane byáo z wyrobów wysokoglinowych. W wyniku badaĔ ustalono, Īe fazą
odpowiedzialną za zarastanie pieca jest sulfospurryt o formule 2Ca2SiO4uCaSO4.
MetodĊ nasycania wprowadzono do wyrobu SiO2, dziĊki czemu na granicy wsadu i wyrobu moĪliwe byáo zajĞcie
nastĊpującej reakcji:
2(2Ca2SiO4uCaSO4) + SiO2 ĺ 5Ca2SiO4 + 2SO3

(1)

Powstanie wysokoogniotrwaáego krzemianu dwuwapniowego spowodowaáo likwidacjĊ niekorzystnego zjawiska
tworzenia siĊ pierĞcieni. Warto zauwaĪyü, Īe wybór metody
poprzedzony byá Ğcisáym okreĞleniem przyczyny zjawiska.
Przytoczone wyĪej dwa przykáady Ğwiadczą o skutecznoĞci operacji nasycania zarówno w odniesieniu do caáej ob-

b)
Rys. 1. Wpáyw impregnacji solami magnezu na odpornoĞü na hydratacjĊ wyrobów magnezjowo-chromitowych w gatunku MCR5: a)
wyroby przed testem w autoklawie, b)wyroby po teĞcie w autoklawie (190°C, ciĞnienie 1,1 MPa, czas 2 godz.) [3].
Fig. 1. The inÀuence of impregnation with magnesium salts solution on hydration resistance of magnesia–chromite materials, brand
MCR5: a) the samples before the test in an autoclave, b) the samples after the test in an autoclave (temperature 190°C, pressure
1,1 MPa, duration 2 h).

Rys. 2. Mikrostruktura wyrobu magnezjowo-chromitowego po nasyceniu.
Fig. 2. The microstructure of magnesia–chromite material after
impregnation.

jĊtoĞci wyrobu (hydratacja), jak i reaktywnoĞci jego warstw
przypowierzchniowych.

3. Granulowanie mas gruboziarnistych
Granulowanie jako operacja jednostkowa polegająca na
aglomeracji materiaáów proszkowych i nadawaniu im formy
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sferycznej jest od dawna znane i szeroko stosowane m.in.
w przemyĞle chemicznym, mineralnym oraz w ceramice.
W technologii materiaáów ogniotrwaáych oprócz klasycznych
wáasnoĞci mechanicznych, cieplnych i odpornoĞciowych
istotną cechą jest skurczliwoĞü wypalania warunkująca moĪliwoĞü uzyskania wymaganego ksztaátu wyrobu po jednokrotnym, wypaleniu („net shape”). Z tego wzglĊdu, przynajmniej
w technologii typowych materiaáów zasadowych i glinokrzemianowych, granulowanie w swej klasycznej formie jest nieprzydatne. Ponadto w badaniach wáasnych autorzy niniejszej publikacji stwierdzili, Īe przynajmniej w odniesieniu do
materiaáów magnezjowo-chromitowych uzyskanie tworzywa mikroporowatego, wykazującego jednoczeĞnie bardzo
wysoką odpornoĞü na wstrząsy cieplne jest maáo prawdopodobne na drodze klasycznego doboru skáadu ziarnowego i przygotowania mas.
Sformuáowana zostaáa koncepcja polegająca na wyraĨnej zmianie skáadu ziarnowego i zastosowaniu granulowania mas gruboziarnistych, w których rozmiar najgrubszych
frakcji siĊga nawet 5 mm.
JakoĞciowy obraz takiej operacji przedstawiono na Rys.
3, a formuáĊ umoĪliwiającą obliczenie siáy dziaáającej na ziarno proszku zawiera wzór (2) - dane te zaczerpniĊto z publikacji [5]:
4
1·
§
3 U R 2 V 2 ¨1  ¸ ,
3
b¹
©

FH

(2)

gdzie
FH – siáa dziaáająca na ziarno „n” [N],
ȡ – gĊstoĞü [kg/m3],
R – promieĔ granuli [m],
V – prĊdkoĞü liniowa granuli [m/sek],
b – stosunek [R/d].
-3

-4

4. Materiaáy i metody badaĔ
Przygotowano zestawy surowcowe piĊciu tworzyw, w tym
trzech zasadowych i dwu wysokoglinowych, o nastĊpujących
charakterystykach [% mas.]:
1) M – magnezjowe: 97,1 % MgO, CaO/SiO2 = 0,4;
2) MC – magnezjowo-chromitowe: 20,5 % Cr2O3, 61,0 %
MgO, CaO/SiO2 = 0,8;
3) MAS' – materiaá z ukáadu MgO-Al2O3-SnO2: 48,0 % MgO,
40,1 % Al2O3;
4) A – wysokoglinowe: 51,7 % Al2O3;
5) B – wysokoglinowe: 65,7 % Al2O3.
Masy o uziarnieniu do 5 mm granulowano z uĪyciem mieszadáa typu R ¿rmy Eirich oraz talerza granulacyjnego, stosowano spoiwa wieloskáadnikowe dostosowane do specy¿ki
materiaáu. Otrzymano granulaty o uziarnieniu do 6 mm, z których formowano próbki w formie walców o Ğrednicy i wysokoĞci równej 50 mm oraz belek o wymiarach 150 x 25 x 25 mm.
Po wysuszeniu w temperaturze pokojowej i w 150°C
przez 6 godz. próbki magnezjowe i magnezjowo-chromitowe wypalono w piecu gazowym w temperaturze maksymalnej 1650°C, wysokoglinowe w 1550°C, a magnezjowospinelowo-kasyterytowe w 1400°C.
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Udziaá porów o Ğrednicach mniejszych niĪ 10 m i 3 m,
medianĊ rozkáadu wielkoĞci porów oraz Ğrednią ĞrednicĊ porów oznaczono za pomocą porozymetru rtĊciowego Autopore
IV 9500 Micromeritics, porowatoĞü otartą – wg normy PN-EN
993-1:1998, odpornoĞü na wstrząsy cieplne mierzono liczbą
cykli ogrzewania i cháodzenia (1000°C-woda) do utraty 20-stu
% objĊtoĞci, wytrzymaáoĞü na Ğciskanie – wg normy PN-EN
993-5:2001, moduá Younga metodą rezonansową przy uĪyciu urządzenia RFDA ¿rmy ICME. PracĊ pĊkania w temperaturze pokojowej oznaczano metodą trójpunktowego zginania
na belkach z karbem o gáĊbokoĞci 6 mm i szerokoĞci 1 mm
przy szybkoĞci obciąĪania 1,5 m/s z wykorzystaniem maszyny wytrzymaáoĞciowej Zwick 01. UwzglĊdniano poprawkĊ na odksztaácenie ukáadu pomiarowego.

5. Wyniki badaĔ

Dla U = 3500 kg/m , V = 1 m/sek., R = 3·10 m i d = 1·10 m
wartoĞü FH § 136·10-3 N, a ciĞnienie PH § 54,3 MPa dla przekroju ziarna = d2/4.
3

Rys. 3. Schemat obrazujący wzrost granuli wg [5]. Oznaczenia uĪyte na rysunku podano przy wzorze (2).
Fig. 3. The scheme illustrating growth of the granule. Symbols used
in the scheme are explained below the formula (2).
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Wyniki badaĔ przedstawiono w Tabeli 1. Tworzywa próbne oznaczono symbolami M, MC, MAS', A i B. Dla porównania zamieszczono charakterystyki wyrobów rynkowych
o skáadzie chemicznym i fazowym identycznym jak tworzyw
próbnych, za wyjątkiem materiaáu MAS', bowiem takie wyroby w skali przemysáowej nie są produkowane.
Wyroby rynkowe oznaczono dodatkowo literą „0”, stanowią one bowiem ukáad odniesienia. WzglĊdną zmianĊ wáasnoĞci 'X obliczano w nastĊpujący sposób:
'X

§ Xm
·
¨
¸
¨ X  1¸ 100% ,
© o
¹

(3)

gdzie
X – badany parametr materiaáu,
Xm – wartoĞü badanego parametru dla materiaáu otrzymanego metodą granulowania,
X0 – wartoĞü badanego parametru dla materiaáu stanowiącego ukáad odniesienia.

6. Podsumowanie
Przedstawiono koncepcjĊ i moĪliwoĞci wynikające z zastosowania dwu niestandardowych operacji technologicznych, tj. nasycania i granulowania mas gruboziarnistych.
Nasycanie materiaáów ogniotrwaáych wodnymi roztworami
soli powoduje korzystne zmiany mikrostruktury, mianowicie:
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Tabela 1. Porównanie wáasnoĞci materiaáów otrzymanych metodą granulowania mas gruboziarnistych z charakterystykami wyrobów rynkowych.
Table 1. Comparison of properties of the materials obtained by means of the coarse-grained mix granulation method with the characteristics
corresponding to commercial brands of refractories.

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

–
–

WáasnoĞci [x]
Udziaá porów o Ğrednicy < 10 m d10 [%]

MATERIAàY [m]
M-O

M

MC-O

MC

MAS’

A-O

A

B-O

B

71,8

89,5

19,5

51,5

85,5

90,7

74,2

92,4

83,7

Dd10, %
Udziaá porów o Ğrednicy < 3 m d3 [%]

+24,6
10,0

Dd3 [%]
Mediana rozkáadu wielkoĞci porów, dm [m]

6,75
3,02
16,2
4
65,0

D gWOF [%]

17,1
11,3
45,0
57,1

15,5

52,1
+77,2

zmniejszenie porowatoĞci otwartej o 2-3 %,
redukcjĊ Ğredniej Ğrednicy porów o 25-40 %, a mediany
rozkáadu Ğrednic o 30-50 %,
– wzrost udziaáu porów o Ğrednicach mniejszych niĪ 10 m
kosztem porów wiĊkszych.
Skutkiem tych zmian jest wzrost odpornoĞci korozyjnej
na dziaáanie ĪuĪla metalurgicznego. Dodatkowy efekt nasycania w przypadku materiaáów zasadowych polega na
znacznym zwiĊkszeniu ich odpornoĞci na hydratacjĊ w warunkach hydrotermalnych.
Nasycanie umoĪliwia ponadto zmianĊ reaktywnoĞci powierzchni wyrobów w sposób stosowny do wymagaĔ procesu uĪytkowania. W porównaniu z nasycaniem granulowanie
mas gruboziarnistych jest operacją bardziej uniwersalną, bowiem nie tylko uzyskuje siĊ materiaáy o zredukowanych rozmiarach porów, lecz poprzez wzrost pracy pĊkania i obniĪenie moduáu sprĊĪystoĞci poprawia siĊ równieĪ ich odpornoĞü na wstrząsy cieplne. WĞród prezentowanych materiaáów warto zwróciü uwagĊ na nowy materiaá magnezjowo-spinelowy z ukáadu MgO-Al2O3-SnO2, mikroporowaty i odporny na wstrząsy cieplne. Byü moĪe w metalurgii miedzi bĊdzie alternatywą dla wyrobów z ukáadu MgO-Cr2O3. Jest to
nowoĞü materiaáowa.
Zwraca uwagĊ bardzo wysoka odpornoĞü na wstrząsy
cieplne mikroporowatego materiaáu magnezjowego. MoĪe
to byü bardzo ciekawe rozwiązanie wyáoĪenia regeneratorów pieców szklarskich. Wykazano, Īe w przypadku materiaáów magnezjowo-chromitowych istnieje realna moĪliwoĞü
korzystnej zmiany rozkáadu wielkoĞci porów przy jednoczesnym wzroĞcie odpornoĞci na wstrząsy cieplne. Kusząca propozycja dla metalurgii miedzi i byü moĪe metalurgii pozapiecowej w hutnictwie Īelaza. Materiaáy wysokoglinowe mikro-

9,8
2,03
13,2

8,5

13,0

63,8

-9,4
30,7

+1229
1,74

13,3

1,64

1,66

4,71

1,36

6,6

14,1

20,3

1,20
-81,8

1,98

-71,1
18,2

72,2
+135

-87,6

-14,9

1,18
-40,4

16,1

+43,9

18,8
+16,7

21

>30

>30

>30

>30

45,0

70,6

41,0

50,6

45,9

+52,9
51,0

42,0
-17,7

39,1

-33,7
29,4

4,8

-15,8

-30,8
86,1

DEd [%]
Praca pĊkania, gWOF [J/m2]

2,41

+182

Dd [%]
Moduá Younga, Ed [GPa]

2,01

6,8

-44,7

+5,5

DOWT [%]
WytrzymaáoĞü na Ğciskanie, d [MPa]

17,7

-33,5

DPo [%]
OWT (1000°C-woda) [liczba cykli]

2,41

10,0

-18,1

-9,1

-64,3

Dds [%]
PorowatoĞü otwarta, Po [%]

11,0

+500

Ddm [%]
ĝrednia Ğrednica porów, ds [m]

60,0

+164

22,1

-41,9

-9,2

15,5

-43,5
28,5

45,6

58,4

+60,0

porowate powinny znaleĨü zastosowanie jako elementy zestawu syfonowego oraz w innych urządzeniach cieplnych,
w których podobnej klasy materiaáy są w kontakcie z ciekáymi metalami lub ĪuĪlami. Prezentowane powyĪej rozwiązania są opatentowane.

PodziĊkowania
Badania dotyczące zastosowania operacji granulowania zasadowych mas gruboziarnistych wykonane zostaáy w
ramach projektu rozwojowego nr R0801203, pt. „Mikroporowata ceramika ogniotrwaáa do zastosowaĔ w metalurgii
miedzi” ¿nansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĪszego.
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