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Streszczenie
W artykule omówiono fazy glinianowe w formowanych materiaáach ogniotrwaáych. ObecnoĞü tych faz z jednej strony jest rezultatem
Ğwiadomego dziaáania technologa na etapie projektowania i wytwarzania formowanych materiaáów ogniotrwaáych, z drugiej zaĞ moĪe byü
wynikiem procesów korozyjnych, które towarzyszą pracy wyáoĪeniom ogniotrwaáym w urządzeniach cieplnych przemysáu cementowego
i stalowniczego. Gliniany w formowanych materiaáach ogniotrwaáych zostają wprowadzone w postaci gotowego produktu do wyrobu lub
powstają in situ w materiale podczas jego wypalania. Mody¿kowanie skáadu fazowego i mikrostruktury formowanych tworzyw ogniotrwaáych fazą glinianową ma na celu poprawĊ ich wáaĞciwoĞci. Z kolei, oddziaáywanie wysokoalkalicznego Ğrodowiska na formowany materiaá
ogniotrwaáy skutkuje syntezą wtórnych faz glinianowych. Powstawaniu nowych faz towarzyszy zwiĊkszenie objĊtoĞci, prowadzące do pogáĊbienia korozji, a w efekcie caákowitego zniszczenia wyrobu ogniotrwaáego.
Sáowa kluczowe: gliniany, materiaáy ogniotrwaáe, mikrostruktura, alkalia, korozja

ALUMINATES IN THE SHAPED REFRACTORY PRODUCTS
The aluminate phases in the shaped refractories were discussed. On the one hand, the presence of these phases is the result of conscious action by the process engineer in a design and manufacturing process of shaped refractories. On the other hand may be the result
of the corrosion processes that accompany refractory linings work in the cement and steel industries. Aluminates in shaped refractories
are introduced to refractory as a ¿nal product or may form in situ during ¿ring of bricks. Phase composition and microstructure modi¿cations of shaped refractories using aluminate phases improve their properties. The inÀuence of the high alkaline environment on shaped
refractory results in the phase synthesis of secondary aluminates. Process of formation of new phases is accompanied with the increasing
volume, which lead to the corrosion deepening and ultimately, the complete destruction of the refractory product. The same processes
are observed in the unshaped refractories.
Keywords: Aluminates, Refractories, Microstructure, Alkalies, Corrosion

1. Wprowadzenie
Gliniany odgrywają znaczącą rolĊ w wytwarzanych obecnie, zarówno formowanych jak i nieformowanych materiaáach
ogniotrwaáych. Do grupy glinianów, zaliczamy m.in. gliniany
wapnia, wystĊpujące w ukáadzie CaO-Al2O3, spinele glinowe: spinel wáaĞciwy MgAl2O4, hercynit FeAl2O4, galaxyt MnAl2O4, glinoĪelaziany wapniowe o ogólnym wzorze CxAyF oraz
glinokrzemiany zwane skaleniami. Gliniany wapnia z ukáadu CaO-Al2O3 gáównie CaAl2O4 (CA) oraz CaAl4O7 (CA2)
i Ca12Al7O33 (C12A7) stanowią podstawowe skáadniki odmian
cementu glinowego, stosowanych w nieformowanych materiaáach ogniotrwaáych. Charakteryzują siĊ one podatnoĞcią
na hydratacjĊ i posiadają wáaĞciwoĞci wiąĪące. W klinkierze
cementowym z kolei, oprócz faz krzemianowych wystĊpuje
glinian trójwapniowy Ca3AlO6 (C3A). NiepodwaĪalnie ogromne jest znaczenie glinianów wapnia w nieformowanych materiaáach ogniotrwaáych. W niniejszej pracy zostaną omówione gliniany wystĊpujące w formowanych materiaáach ogniotrwaáych, które w wielu przypadkach są wspólne dla obydwu
rodzajów wyrobów.

ObecnoĞü glinianów w formowanych materiaáach ogniotrwaáych moĪe byü wynikiem Ğwiadomego dziaáania na etapie wytwarzania lub procesów korozyjnych, którym podlegają wyáoĪenia ogniotrwaáe stosowane m.in. w przemyĞle stalowniczym, cementowym, energetycznym czy spalarniach.
Celowe wprowadzenie fazy glinianowej do materiaáu ma za
zadanie poprawĊ jego wáaĞciwoĞci, w tym wáaĞciwoĞci termomechanicznych oraz odpornoĞci korozyjnej. Chodzi tu
gáównie o materiaáy magnezjowo-spinelowe, w których mody¿kacja skáadu fazowego i mikrostruktury spinelem moĪe
zachodziü w warunkach in situ podczas wypalania materiaáu,
po wczeĞniejszym wprowadzeniu tlenku Al2O3, bądĨ to przez
dodatek syntetycznego MgAl2O4 do klinkieru magnezjowego. Synteza spinelu in situ ma miejsce ponadto w materiaáach magnezjowo-wĊglowych, w których jako antyutleniacze
stosuje siĊ proszek Al lub stopy tego metalu z Mg i Si. Synteza spinelu w tych przypadkach jest procesem zachodzącym podczas obróbki cieplnej materiaáu lub moĪe byü wynikiem dopeániania siĊ procesów ¿zykochemicznych podczas pracy wyrobu w urządzeniu cieplnym. Oprócz spinelu
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wáaĞciwego MgAl2O4 istotne znaczenie w mody¿kacji wyrobów magnezjowych posiadają pozostaáe dwa spinele glinowe: hercynit FeAl2O4 i galaxyt MnAl2O4.
Spinel MgAl2O4 oraz monoglinian wapnia CaAl2O4 mogą
stanowiü fazy wiąĪące wyrobów ogniotrwaáych z ukáadu
CaO-MgO-Al2O3-ZrO2, których gáównymi skáadnikami są
MgO oraz CaZrO3. Wspóáistnienie wymienionych faz moĪna
przewidzieü w oparciu o ukáad MgO-CaO-Al2O3-ZrO2. Wyroby o wiązaniu glinowym mogą wzbogaciü asortyment wyrobów MgO-CaZrO3 o wiązaniu krzemianowym.
ObecnoĞü faz glinianowych w wyrobach zasadowych
uzaleĪnione jest od stosunków molowych CaO/SiO2 oraz
CaO/Al2O3. W tworzywie magnezjowym oprócz faz krzemianowych wspóáistniejących z peryklazem spinel MA wystĊpuje przy stosunku molowym CaO/SiO2 równym 2 i poniĪej, natomiast > 2 stwierdza siĊ obecnoĞü C4AF. Z kolei
przy stosunkach molowych CaO/SiO2 > 2 oraz Al2O3/Fe2O3
> 1 wystĊpowanie glinianów (C3A, C12A7, CA, MA) warunkuje wielkoĞü stosunku molowego CaO/Al2O3.
Korozyjne oddziaáywanie Ğrodowiska roboczego
na wyrób ogniotrwaáy prowadzi do syntezy wtórnych glinianów. Najbardziej szkodliwą w tej kwestii pozostaje reakcja
alkaliów ze skáadnikami wyrobów ogniotrwaáych w czasie
ich eksploatacji w urządzeniach cieplnych, w przemyĞle cementowym, energetyce czy spalarniach. Syntezie faz takich
jak ȕ-Al2O3, KAlO2 oraz glinokrzemianów potasu i sodu towarzyszy wzrost objĊtoĞci, prowadzący w konsekwencji do
áuszczenia i zniszczenia wyrobu ogniotrwaáego („alkali bursting”). Stwierdzenie obecnoĞci nowych faz w wyniku reakcji korozyjnych dostarcza informacji nie tylko o agresywnoĞci Ğrodowiska, w którym eksploatowany jest wyrób ogniotrwaáy, ale takĪe mówi o wysokoĞci temperatury na granicy
reakcyjnej czy powstaáym gradiencie temperatury w wyrobie.

2. Kontrolowana obecnoĞü glinianów
w formowanych materiaáach ogniotrwaáych
Materiaáy MgO-C stanowią jedną z odmian mody¿kowanych magnezjowych materiaáów ogniotrwaáych. Wysoka
ogniotrwaáoĞü, niezwilĪalnoĞü przez ĪuĪel metalurgiczny, doskonaáa przewodnoĞü i niska rozszerzalnoĞü cieplna wĊgla
(D1000°C § 0,3-0,5 %) powodują, Īe jest on powszechnie stosowany w przemyĞle materiaáów ogniotrwaáych. KoniecznoĞü
mody¿kacji skáadu fazowego wyrobów magnezjowych wynika gáównie z wáaĞciwoĞci peryklazu. DuĪy wspóáczynnik rozszerzalnoĞci cieplnej tej fazy, wynoszący w zakresie temperatur 20-1000°C okoáo 13×10-6 °C-1, duĪy moduá sprĊĪystoĞci,
umiarkowana przewodnoĞü cieplna oraz stosunkowo maáa
wytrzymaáoĞü na rozciąganie MgO czyni wyroby magnezjowe nieodpornymi na wstrząsy cieplne [1]. Wprowadzenie
wĊgla, w szczególnoĞci w postaci gra¿tu nie tylko zwiĊksza
odpornoĞü na wstrząsy cieplne wyrobu zasadowego, ale
takĪe podnosi jego odpornoĞü korozyjną. Mimo to, podstawową wadą materiaáów zawierających w swojej mikrostrukturze wĊgiel jest jego podatnoĞü na utlenianie, które zachodzi w dwojaki sposób. PoniĪej temperatury 1400°C wĊgiel
utleniany jest w wyniku bezpoĞredniego dziaáania tlenu z atmosfery roboczej urządzenia cieplnego. Z kolei powyĪej tej
temperatury utleniaczami dla wĊgla są tlen z MgO oraz ĪuĪel
zawierający tlenek FeO [2]. Ubytek materiaáu na skutek utle-
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niania prowadzi do obniĪenia wáaĞciwoĞci mechanicznych
wyrobu i w konsekwencji do jego zuĪycia. Stąd, w przemyĞle materiaáów ogniotrwaáych mody¿kowanych wĊglem stosuje siĊ proszki metali, gáównie Al (Rys. 1), Si, Mg, ich stopy
Al/Si, Al/Mg, związki wĊglikowe, gáównie SiC (Rys. 1) i B4C
[2], związki boru ZrB2, CaB2 i CaB6 [3], a takĪe tlenki TiO2,
MgO, ZrO2 [4]. Związki te powszechnie nazywa siĊ antyutleniaczami, a ich dziaáanie polega gáównie na izolacji gra¿tu
przed dziaáaniem tlenu z atmosfery urządzenia cieplnego
oraz redukcji CO do C. Z kolei tlenki TiO2 i ZrO2 są donorami elektronów i stabilizują gra¿t [4]. Reakcji antyutleniaczy,
bądĨ to ze skáadnikami gazowymi pochodzącymi z otaczającej atmosfery, bądĨ z pozostaáymi skáadnikami materiaáu
ogniotrwaáego podczas obróbki cieplnej materiaáu towarzyszy powstawanie nowych faz. Z punktu widzenia niniejszego
tematu najwaĪniejszą w tej kwestii pozostaje synteza spinelu wáaĞciwego MgAl2O4 (Rys. 2) w wyrobie magnezjowo-wĊglowym, w którym jako antyutleniacz zastosowano proszek
glinowy [2, 3, 5] lub jego stopy z Si i Mg [3]. Jak to wskazali w swojej pracy Taf¿n i Poirier [6], glin ulega natychmiastowemu utlenieniu z utworzeniem na powierzchni jego ziaren
cienkiej warstwy tlenku glinu (Al2O3), która po osiągniĊciu
temperatury topnienia Al (660°C) ulega przerwaniu, w wyniku czego ciekáy metal wydostaje siĊ na powierzchniĊ i reaguje z wĊglem tworząc Al4C3. Ten z kolei zostaje utleniony
do Al2O3 przez tlenek wĊgla. Powstający, na skutek reakcji
tlenków Al2O3 i MgO in situ, spinel ogranicza dalsze wnikanie tlenu do materiaáu i tym samym spowalnia proces utleniania wĊgla [2, 3]. Synteza spinelu w tych warunkach jest
zjawiskiem poĪądanym, nie tylko ze wzglĊdu na posiadane
przez niego wáaĞciwoĞci, ale takĪe na fakt, Īe towarzyszy jej
zwiĊkszenie objĊtoĞci prowadzące do zmniejszenia udziaáu objĊtoĞciowego porów i uszczelnienia materiaáu [7]. Poprawie ulega odpornoĞü wyrobu na nagáe zmiany temperatury oraz odpornoĞü korozyjna [7, 3]. Spinel MgAl2O4 moĪe
przybieraü róĪne formy morfologiczne. NajczĊĞciej wystĊpuje w postaci drobnych ziaren oraz moĪe krystalizowaü takĪe
w postaci wáókien w wyniku reakcji VLS (para-ciecz-krysztaá)
i VS (para-krysztaá) [7], przy czym na morfologiĊ ziaren spinelu powstającego in situ zasadniczy wpáyw ma atmosfera [8].
Istnieje wiele rozwiązaĔ technologicznych, w których odpowiedni dobór surowców i ich uziarnienia prowadzi do syntezy spinelu in situ podczas obróbki cieplnej wyrobu ogniotrwaáego lub ewentualnego dopeánienia siĊ procesów ¿zykochemicznych podczas jego pracy. Synteza spinelu in situ ma
miejsce takĪe w materiaáach MgO-C z dodatkiem reaktywnego Al2O3 [5, 8], czy teĪ wyrobach wysokoglinowych na bazie
kalcynowanego boksytu z dodatkiem drobnoziarnistych MgO
i Al2O3 oraz wĊgla [9]. W materiaáach Al2O3-MgAl2O4-C szybkoĞü powstawania spinelu i towarzyszący syntezie wzrost
objĊtoĞci zaleĪy gáównie od reaktywnoĞci i wielkoĞci ziaren
wyjĞciowych surowców [9].
DostĊpnoĞü klinkierów magnezjowych o zróĪnicowanych
wáaĞciwoĞciach umoĪliwiá rozwój szeregu odmian wyrobów
zasadowych. Dodatek drugiego skáadnika ma na celu poprawĊ odpornoĞci wyrobu magnezjowego na wstrząsy cieplne.
Wadą takiego rozwiązania jest obniĪenie odpornoĞci chemicznej materiaáu. Wprowadzenie drugiego skáadnika do wyrobów magnezjowych powoduje pojawienie siĊ fazy ciekáej
w temperaturach niĪszych od temperatury topnienia pery-
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Rys. 1. Mikrostruktura w obrazie SEM materiaáu MgO-C przed pracą.
Fig. 1. SEM image of the MgO-C material microstructure before using.

Rys. 2. Mikrostruktura w obrazie SEM wnĊtrza wyrobu MgO-C po
pracy.
Fig. 2. SEM image of the MgO-C material microstructure after using.

klazu 2825°C w samym wyrobie, jak i w kontakcie z obcymi
substancjami w trakcie ich pracy [1].
Podstawowymi dodatkami, spoĞród tlenków i ich poáączeĔ, są spinele glinowe, Īelazowe, a takĪe chromowe [1].
Z punktu widzenia przedstawionego tematu pracy celowe
bĊdzie omówienie spineli glinowych, do których zaliczamy
spinel magnezowo-glinowy (MgAl2O4) zwany spinelem wáaĞciwym, hercynit (FeAl2O4) oraz galaxyt (MnAl2O4). Spinele
te naleĪą do spineli o strukturze normalnej. Spinele to poáączenia typu AB2O4, gdzie A reprezentuje najczĊĞciej metal
dwuwartoĞciowy, B zaĞ trójwartoĞciowy. Komórka elementarna sieci przestrzennej skáada siĊ z 32 anionów tlenu tworzących zwarte upakowanie regularne páasko-centrowane.
PomiĊdzy anionami znajdują siĊ 32 luki oktaedryczne, zajĊte w poáowie przez 16 kationów B, oraz 64 luki tetraedryczne, obsadzone w 1/8 przez 8 jonów metalu A [10].
Spinel wáaĞciwy MgAl2O4 jest jedynym stabilnym związkiem w ukáadzie MgO-Al2O3 (Rys. 3). Topi siĊ on kongruentnie w temperaturze 2105°C [11]. Mechanizm powstawania MgO·Al2O3 jest zgodny z teorią Wagnera, która przewi-

duje dyfuzjĊ w przeciwnych kierunkach maáych jonów Mg2+
(0,65Å) i Al3+ (0,51Å), podczas gdy duĪe jony tlenu (1,40Å)
pozostają nieruchome. Proces syntezy spinelu jest typową
reakcją zachodzącą w fazie staáej, której kinetyka oraz morfologia powstającego produktu są uwarunkowane procesami dyfuzyjnymi przebiegającymi na granicy faz [12]. Wysoka
temperatura topnienia, wysoka wytrzymaáoĞü w temperaturach pracy, niski wspóáczynnik rozszerzalnoĞci cieplnej
spinelu magnezowo-glinowego staáy siĊ przesáaniem do zastosowania tego związku w wyrobach ogniotrwaáych przeznaczonych do stosowania w piecach cementowych oraz
w kadziach stalowniczych [13]. Ponadto, charakteryzuje siĊ
on wysoką odpornoĞcią na zmiany atmosfery, co ma kluczowe znaczenie dla pracy wyrobów zasadowych w zmiennych
warunkach utlenianie-redukcja [1], a w mieszaninie z MgO
zmniejsza nawet skáonnoĞü do parowania [12]. Najnowsze
doniesienia literaturowe [14] wskazują na zwiĊkszone zastosowanie tego związku w warunkach silnie redukcyjnych,
a zanikowi fazy spinelowej towarzyszy synteza staáego oksywĊglika glinu Al2OC.
Budowa spineli dopuszcza pewne nieuporządkowanie
w poáoĪeniu kationów i stosunkowo áatwą ich wymianĊ bez
zmiany typu struktury. Skutkuje to charakterystyczną cechą
spineli jaką jest áatwoĞü do tworzenia roztworów staáych
[12]. Spinel MgAl2O4 moĪe tworzyü ograniczone roztwory
staáe z peryklazem [1]. Zgodnie z ukáadem fazowym MgOMgAl2O4 (Rys. 3), glin zaczyna wchodziü w sieü peryklazu
w temperaturze okoáo 1500°C do maksymalnej zawartoĞci
18 % masowych Al2O3 w temperaturze eutektycznej 1995°C
[15]. RozpuszczalnoĞü spinelu w peryklazie posiada istotne
znaczenie z punktu widzenia mody¿kacji mikrostruktury wyrobów magnezjowych (chodzi tu gáównie o bezpoĞrednie áączenie faz krystalicznych dziĊki tworzeniu siĊ zrostów miĊdzykrystalicznych) i przez to daje moĪliwoĞci oddziaáywania
na ich wáaĞciwoĞci [12].
W ostatnich latach coraz wiĊksze znaczenie, obok spinelu wáaĞciwego MgAl2O4 (Rys. 4), mają hercynit FeAl2O4
i galaxyt MnAl2O4 jako samodzielne skáadniki wyrobów zasadowych, pozyskiwane z mieszanin tlenków wyjĞciowych
poprzez topienie lub spiekanie [1]. Jako kierunek zastosowania topionego hercynitu wskazuje siĊ materiaáy magnezjowe (Rys. 5) [1], a takĪe wyroby magnezjowe mody-

Rys. 3. Diagram równowag fazowych w ukáadzie MgO-MgO·Al2O3
[11].
Fig. 3. A phase equilibrium diagram of the MgO-MgO·Al2O3 system
[11].
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Rys. 4. Mikrostruktura w obrazie SEM wyrobu MgO-MgAl2O4.
Fig. 4. SEM image of the MgO-MgAl2O4 material microstructure.

¿kowane cyrkonianem wapnia [16]. Hercynit jest jedynym
związkiem w ukáadzie FeO-Al2O3, topiącym siĊ w temperaturze 1780°C o zawartoĞci masowej FeO – 41,38 % i Al2O3
– 58,62 % (Rys. 6) [17]. Gáównym problemem w produkcji
wyrobów magnezjowo-hercynitowych jest synteza samego hercynitu lub roztworu staáego opartego na hercynicie
Fe(Mg)O·Al2O3. Hercynit powstaje na drodze bezpoĞredniej
reakcji tlenków FeO i Al2O3 w warunkach odpowiedniej temperatury i ciĞnienia cząstkowego tlenu. KoniecznoĞü zachowania odpowiednich warunków wynika z wáaĞciwoĞci FeO,
a zwáaszcza jego skáonnoĞci do utleniania. Zmiany atmosfery powodują, Īe powstają róĪne formy tlenków Īelaza,
które w rezultacie stanowią zanieczyszczenia w gotowym
produkcie [18]. Literatura [18-21] wskazuje na syntezĊ hercynitu z wykorzystaniem róĪnych kombinacji surowców wyjĞciowych. Botta i wsp. [19] otrzymaá hercynit w atmosferze
Ar, z wykorzystaniem metalicznego Al oraz Fe3O4. Liu i wsp.
[20] z kolei do syntezy hercynitu wykorzystywaá kalcynowany boksyt, naturalny diaspor (Į-AlOOH) oraz Fe3O4, które
wypalaá w obecnoĞci wĊgla. Chen i wsp. [18] zsyntezowaá
hercynit z wykorzystaniem przemysáowego tlenku glinu, zgorzeliny walcowniczej oraz sadzy w obecnoĞci azotu i wĊgla.
Otrzymanie czystego hercynitu wymaga temperatury wyĪszej niĪ 1550°C. Szczerba i wsp. [21] uzyskaá hercynit, którego Ğredni skáad chemiczny moĪna wyraziü wzorem ogólnym Fe2+(Fe3+0,5Al1,5)O4 z niewielką zawartoĞcią FeO, metodą
topienia áukowego mieszaniny tlenków Al2O3 i Fe2O3 o skáadzie odpowiadającym stechiometrycznemu hercynitowi. Spinele glinowe, hercynit (FeAl2O4) i galaxyt (MnAl2O4), speániają podobną rolĊ jako drugi skáadnik w wyrobach magnezjowych, jak spinel wáaĞciwy MgAl2O4. Spinel MnAl2O4 jest
równieĪ jedynym związkiem w ukáadzie MnO-Al2O3. Topi siĊ
kongruentnie w temperaturze 1835°C.
Masy na wyroby ogniotrwaáe skáadają siĊ z dwóch zasadniczych frakcji ziarnowych, a mianowicie frakcji gruboziarnistej stanowiącej szkielet wyrobu i drobnoziarnistej osnowy, która zapeánia przestrzenie miĊdzy duĪymi ziarnami i áączy je miĊdzy sobą [12]. Szczególny wpáyw na wáaĞciwoĞci
termomechaniczne tworzyw ogniotrwaáych posiada przestrzenne rozmieszczenie faz w mikrostrukturze materiaáu
[10]. O wáaĞciwoĞciach wyrobu w wysokich temperaturach
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Rys. 5. Mikrostruktura w obrazie SEM wyrobu MgO-FeAl2O4.
Fig. 5. SEM image of the MgO-FeAl2O4 material microstructure.

Rys. 6. Diagram równowag fazowych w ukáadzie FeO-Al2O3
[17].
Fig. 6. A phase equilibrium diagram of the FeO-Al2O3 system
[17].
decyduje gáównie rodzaj spoiwa áączącego ziarna krystaliczne [12]. Brak wystarczającej kohezji pomiĊdzy ziarnami
i osnową moĪe powodowaü przedwczesną deformacjĊ materiaáu ogniotrwaáego [10].
W wytwarzanych obecnie materiaáach ogniotrwaáych
MgO-CaZrO3 fazĊ wiąĪącą stanowią krzemiany wapnia.
Zgodnie z ukáadem MgO-CaO-ZrO2-SiO2 (Rys. 7) [22] z cyrkonianem wapnia, przy nadmiarze MgO wspóáistnieją C3MS2,
C2S, C3S. Z punktu widzenia ogniotrwaáoĞci najkorzystniejsze jest wystĊpowanie krzemianu dwuwapniowego i oksymonokrzemianu wapnia, ze wzglĊdu na wysoką temperaturĊ
topnienia tych faz oraz brak fazy ciekáej w ukáadzie do temperatury 1700°C [1, 22]. NajczĊĞciej spotykanymi materiaáami są wyroby z obecnoĞcią C3MS2, CMS lub C2S, C3MS2.
Materiaáy magnezjowe mody¿kowane cyrkonianem wapnia o wiązaniu krzemianowym mimo bardzo dobrej odpornoĞci chemicznej, nie są tak szeroko stosowane jak materiaáy magnezjowo-spinelowe [1]. Spowodowane jest to roz-
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Rys. 7. Ukáad MgO-CaO-ZrO2-SiO2 [22].
Fig. 7. The MgO-CaO-ZrO2-SiO2 system [22].

Rys. 9. Mikrostruktura w obrazie SEM wyrobu magnezjowo-spinelowego.
Fig. 9. SEM image of the magnesia-spinel brick microstructure.

Rys. 10. Mikrostruktura w obrazie SEM wyrobu magnezjowo-spinelowego.
Fig. 10. SEM image of the magnesia-spinel brick microstructure.
Rys. 8. Ukáad MgO-CaO-Al2O3-ZrO2 [1].
Fig. 8. The MgO-CaO-Al2O3-ZrO2 system [1].

káadem poniĪej temperatury 1250°C C3S na C2S i CaO, czy
polimor¿zmem krzemianu dwuwapniowego, co w znacznym
stopniu przekáada siĊ na wáaĞciwoĞci otrzymanych tworzyw.
Najbardziej niebezpieczna jest nieodwracalna przemiana
ȕ-C2S w J-C2S w temperaturze poniĪej 500°C, której towarzyszy ok. 12-procentowe zwiĊkszenie objĊtoĞci krysztaáów
[1, 23]. Dogodnym rozwiązaniem moĪe byü zastosowanie
jako fazy wiąĪącej w materiaáach, których osnowĊ stanowi
MgO i CaZrO3, spinelu wáaĞciwego MgAl2O4 lub/i monoglinianu wapnia CaAl2O4. Wspóáistnienie wszystkich wspomnianych faz moĪna przewidzieü w oparciu o ukáad MgOCaO-Al2O3-ZrO2 (Rys. 8). Pozostaáe gliniany wapnia wystĊpujące w tym ukáadzie nie są wspóátrwaáe z peryklazem i posiadają niskie temperatury topnienia. Mimo to, mogą pojawiü
siĊ jako fazy przejĞciowe przy wytwarzaniu tych materiaáów
z mieszaniny czystego dolomitu, tlenku cyrkonu i tlenku glinu. Wyroby o wiązaniu glinowym mogą stanowiü alternatywĊ dla wytwarzanych obecnie wyrobów MgO-CaZrO3 o wiązaniu krzemianowym.
Mody¿kacja wyrobów magnezjowych spinelem MA lub/i
glinianem wapnia CA (Rys. 9) wymaga zastosowania klin-

kieru magnezjowego o szczególnie maáej zawartoĞci domieszek [1]. WystĊpowanie faz glinianowych w przestrzeniach pomiĊdzy krysztaáami peryklazu (Rys. 10) w klinkierze magnezjowym zaleĪy od stosunku molowego CaO/SiO2
oraz CaO/Al2O3. Fazy towarzyszące tlenkowi MgO pogarszają ogniotrwaáoĞü klinkieru. Stąd, istotna jest nie tylko
jak najwiĊksza zawartoĞü MgO, ale takĪe stosunek molowy
CaO/SiO2, który decyduje o wáaĞciwoĞciach wyrobów.
W tworzywie magnezjowym do stosunku molowego
CaO/SiO2 wynoszącym 2 peryklazowi towarzyszy spinel
magnezowo-glinowy MgAl2O4 (Tabela 1), który wspóáistnieje z krzemianami wapnia, w tym zarówno z wysokotopliwymi M2S (1890°C) (Rys. 10) i C2S (2130°C), jak i niskotopliwymi CMS (1490°C ink. z wydzieleniem C3MS2) oraz C3MS2
(1575°C ink. z wydzieleniem C2S). Fazom tym towarzyszy
spinel Īelazowy magnezjoferryt MgFe2O4, który ze spinelem wáaĞciwym tworzy szereg roztworów staáych. Dla stosunku molowego CaO/SiO2 równego 2 i powyĪej stwierdza
siĊ obecnoĞü m.in. niskotopliwego glinoĪelazianu czterowapniowego brownmillerytu C4AF (1415°C). Zakáadając jako
kryterium stosunek molowy CaO/SiO2 > 2 oraz Al2O3/Fe2O3
> 1 wystĊpowanie glinianów (C3A, C12A7, CA, MA) warunkuje
wielkoĞü stosunku molowego CaO/Al2O3 (Tabela 2). Z punktu
widzenia ogniotrwaáoĞci tworzywa najbardziej niepoĪądane
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bĊdzie pojawienie siĊ 12CaO·7Al2O3, topiącego siĊ w temperaturze 1413°C. Pozostaáe dwa gliniany wapnia topią siĊ
inkongruentnie: 3CaO·Al2O3 w temperaturze 1535°C oraz
CaO·Al2O3 w temperaturze 1602°C [1].
Tabela 1. Fazy glinianowe wspóáistniejące z peryklazem w tworzywie
magnezjowym w zaleĪnoĞci od stosunku molowego CaO/SiO2 [1].
Table 1. Aluminate phases coexisting with periclase in the magnesia material depending on the molar CaO/SiO2 ratio [1].
Stosunek molowy
CaO/SiO2
Od

do
0

0

<1
1

>1

< 1,5
1,5

> 1,5

<2

Fazy
glinianowe

krzemianowe

MA

M 2S

Inne
fazy
MF

MA

M2S, CMS

MF

MA

CMS

MF

MA

CMS, C3MS2

MF

MA

C3MS2

MF

MA

C3MS2, C2S

MF

MA, C4AF

C2S

MF

C4AF

C2S, C3S

C2 F

3

C4AF

C 3S

C2F

>3

C4AF

C3S, CaO wolne

C 2F

2
>2

<3

M – MgO, C – CaO, A – Al2O3, F – Fe2O3
Tabela 2. Gliniany obecne w tworzywie magnezjowym przy stosunkach molowych CaO/SiO2 > 2 i Al2O3/Fe2O3 > 1 w zaleĪnoĞci od stosunku molowego CaO/Al2O3 [1].
Table 2. Aluminates present in the magnesia material with the molar ratios CaO/SiO2 > 2 and Al2O3/Fe2O3 > 1 depending on the molar ratio CaO/Al2O3 [1].
Stosunek molowy
CaO/Al2O3
od

do

Gliniany wapnia obecne w tworzywie
magnezjowym obok C2S i C4AF przy
stosunkach molowych CaO/SiO2 > 2
i Al2O3/Fe2O3 > 1

3
<3

C 3A
> 12/7

C3A, C12A7

12/7
< 12/7

C12A7
>1

C12A7, CA

1

CA

<1

CA, MA

M – MgO, C – CaO, A – Al2O3, F – Fe2O3

2. Gliniany jako efekt oddziaáywania
korozyjnego na wyrób ogniotrwaáy
ObecnoĞü glinianów w formowanych wyrobach ogniotrwaáych jest nie tylko efektem Ğwiadomego wprowadzenia
tych faz do materiaáu ogniotrwaáego, ale takĪe moĪe byü
nastĊpstwem oddziaáywania agresywnego Ğrodowiska roboczego na wyrób ogniotrwaáy. W wyniku ataku reagentów
powstają fazy staáe lub związki charakteryzujące siĊ niskimi temperaturami topnienia. Syntezie faz staáych towarzyszy niejednokrotnie zwiĊkszenie objĊtoĞci i pĊcznienie materiaáu, co stwarza dogodne warunki dalszemu wnikaniu
reagentów i pogáĊbia korozjĊ. Z powstawaniem faz niskotopliwych związany jest ubytek materiaáu. Szczególnie nie-
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bezpiecznymi czynnikami korodującymi są sole alkaliów takie jak KCl (Tt 768°C), NaCl (Tt 801°C), K2SO4 (Tt 1074°C),
Na2SO4 (Tt 884°C), K2CO3 (Tt 894°C) oraz Na2CO3 (Tt 850°C),
których Ĩródáem są paliwa alternatywne czy surowce zastĊpcze wykorzystywane w przemyĞle cementowym, energetycznym i spalarniach [1].
Korozyjne oddziaáywanie na wyrób ogniotrwaáy Ğrodowiska roboczego bogatego w alkalia prowadzi do syntezy nowych faz: gáównie NaAlO2, KAlO2, (K2O,Na2O)·11-12Al2O3
(ȕ-Al2O3) oraz mineraáów z grupy skaleni - glinokrzemianów
sodu (albit NaAlSi3O8, nefelin NaAlSiO4) i potasu (kalsylit –
odmiana niskotemperaturowa KAlSiO4, kalio¿lit – odmiana
wysokotemperaturowa KAlSiO4, leucyt KAlSi2O6, ortoklaz
KAlSi3O8) oraz sodu i potasu (KNa3Al4Si4O16). Krystalizacji
wymienionych związków towarzyszy zwiĊkszenie objĊtoĞci
skutkujące áuszczeniem powierzchni wyrobu i w konsekwencji jego zniszczeniem [24-26]. Korozji zwanej „alkali bursting”
podlega glinokrzemianowy skáadnik materiaáu ogniotrwaáego.
ReakcjĊ syntezy ȕ-Al2O3 moĪna zapisaü w postaci nastĊpującego równania:
K(Na)2O + 11Al2O3 (korund) ĺ
K(Na)2Al22O34 (ȕ-Al2O3 – K(N)A11)

(1)

Powstawaniu ȕ-Al2O3 towarzyszy 26,4-procentowy wzrost
objĊtoĞci bĊdący rezultatem róĪnic w gĊstoĞciach poszczególnych faz, wynoszących 3,99 g/cm3 oraz 3,37 g/cm3 odpowiednio dla korundu oraz KA11. Szczególnie duĪy wzrost
objĊtoĞci, bo aĪ 428 % towarzyszy syntezie fazy K(Na)AlO2
wedáug reakcji (2), której gĊstoĞü jest znacznie niĪsza w porównaniu do korundu (3,99 g/cm3) i wynosi 1,45 g/cm3 [27].
Al2O3 + K(Na)2O ĺ 2K(Na)AlO2

(2)

ObecnoĞü glinianu potasu KAlO2 stwierdzono takĪe na
powierzchni wyrobu magnezjowo-spinelowego po pracy
w piecu cementowym (Rys. 11), bĊdącego produktem reakcji spinelu wáaĞciwego MgAl2O4 z wyrobu z wĊglanem
potasu z przestrzeni reakcyjnej pieca cementowego (3) [1].
MgAl2O4 (spinel) + K2CO3 ĺ 2KAlO2 + MgO + CO2 (3)
O rodzaju powstających związków decyduje nie tylko rodzaj skáadników agresywnych, ale takĪe czas i temperatura.
Na przykáad powstanie skaleni, sodowego – albitu NaAlSi3O8
i potasowego – ortoklazu KAlSi3O8, zaleĪy od czasu i obecnoĞci wolnej krzemionki SiO2, a jadeit NaAlSi2O6 powstaje
tylko w warunkach wysokiego ciĞnienia [28]. Mechanizm korozji wyrobu glinokrzemianowego o porównywalnej zawartoĞci skáadników krzemianowego i glinowego moĪna przewidzieü w oparciu o ukáad K2O-Al2O3-SiO2 (Rys. 12). W ukáadzie
tym wystĊpują trzy związki potrójne: topiący siĊ kongruentnie w temperaturze ok. 1750°C KAlSiO4 (K2O·Al2O3·2SiO2)
zwany kalsylitem, leucyt KAlSi2O6 (K2O·Al2O3·4SiO2), który topi siĊ kongruentnie w temperaturze 1693°C oraz trzeci związek – ortoklaz KAlSi3O8 (K2O·Al2O3·6SiO2), którego
temperatura inkongruentnego topnienia wynosi 1150°C [23].
Zakáadając Ğredni skáad wyrobu glinokrzemianowego
odpowiadający zawartoĞci masowej Al2O3:SiO2 wynoszącej 50:50 (Rys. 12), mechanizm korozji i rodzaj powstających faz moĪna wytáumaczyü korzystając z równowag fazowych w ukáadzie K2O-Al2O3-SiO2 (Rys. 12 oraz Rys. 13-16).
Wraz z wzrastającą zawartoĞcią tlenku potasu, idąc od
skáadu wyrobu w kierunku K2O (Rys. 12, pogrubiona linia),
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Rys. 11. Mikrostruktura w obrazie SEM wnĊtrza wyrobu magnezjowo-spinelowego z pieca cementowego.
Fig. 11. SEM image of the magnesia-spinel material microstructure
from a cement kiln.

Rys. 13. Mikrostruktura w obrazie SEM narostu na wyrobie wysokoglinowym po pracy w Ğrodowisku silnie alkalicznym.
Fig. 13. SEM image of the build-up on the high alumina brick after
using in the strong alkaline environment.

Rys. 14. Mikrostruktura w obrazie SEM narostu na wyrobie wysokoglinowym po pracy Ğrodowisku silnie alkalicznym.
Fig. 14. SEM image of the build-up on the high alumina brick after
using in the strong alkaline environment.

Rys. 12. Ukáad K2O-Al2O3-SiO2 [23].
Fig. 12. The K2O-Al2O3-SiO2 system [23].

rej towarzyszy 18-procentowy wzrost objĊtoĞci.
powstawaü bĊdą kolejno: ortoklaz, leucyt oraz kalsylit. PoniĪej zapisano uproszczone równania reakcji syntezy tych
związków.
K2O + 5SiO2 +Al2SiO5 ĺ 2KAlSi3O8 (ortoklaz)

(4)

K2O + 3SiO2 +Al2SiO5 ĺ 2KAlSi2O6 (leucyt)

(5)

K2O + 2Al2SiO5 ĺ 2KAlSiO4 (kalsylit) + Al2O3

(6)

Synteza kalsylitu wymaga Ğrodowiska wybitnie bogatego
w potas i, jak wskazuje literatura [27], towarzyszy jej 85,8- procentowy wzrost objĊtoĞci, co jest związane z róĪnicami w gĊstoĞciach poszczególnych faz, które wynoszą 3,15 g/cm3 dla
andaluzytu oraz 2,60 g/cm3 dla kalsylitu.
Wydzielający siĊ w wyniku tej reakcji korund posiada gĊstoĞü 3,99 g/cm3. Kolejno reaguje on z krzemianem cyrkonu ZrSiO4 zawartym w wyrobie oraz z czynnikiem korodującym K2O z przestrzeni reakcyjnej, dając kalsylit KAlSiO4.
W wyniku reakcji (7) powstaje ponadto tlenek ZrO2 (Rys. 15).
2ZrSiO4 + Al2O3 + K2O ĺ 2KAlSiO4 + 2ZrO2

(7)

Z kolei, w wyniku reakcji tlenku sodu z mullitem zawartym w wyrobie zachodzi synteza nefelinu (NaAlSi3O8), któ-

Na2O + 3(3Al2O3·2SiO2) ĺ
3(Na2O·Al2O3·2SiO2) + 6Al2O3

(8)

Zgodnie z eksperymentem przeprowadzonym przez autorów pracy [28], spoĞród metali alkalicznych związki potasu ze wzglĊdu na gáĊbokoĞü wnikania do materiaáu są najbardziej niebezpieczne. Badaniu poddano równieĪ materiaáy na bazie boksytu i andaluzytu, które podlegaáy korozji
przez ĪuĪel z pieca obrotowego do obróbki cieplnej rudy Īelaza w ciągu róĪnych czasów. Analiza fazowa wyrobów po
eksperymencie potwierdziáa obecnoĞü wykrystalizowanego w postaci igieá ȕ-Al2O3, nefelinu oraz kalsylitu, jako produktów reakcji ĪuĪla stalowniczego z wysokoglinowym wyrobem ogniotrwaáym.
W obecnoĞci wapnia zachodzi synteza topiących siĊ
kongruentnie glinokrzemianów wapnia: gelenitu Ca2Al2SiO7
(1593°C) (9) (Rys. 17) oraz anortytu CaAl2Si2O8 (1553°C)
[23].
2CaO + Al2SiO5 ĺ Ca2Al2SiO7

(9)

W wyrobie magnezjowo-spinelowym, w wyniku penetracji skáadników ze spiekanego wsadu pieca do wyrobu (Rys.
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Rys. 15. Mikrostruktura w obrazie SEM wyrobu wysokoglinowego
po pracy w Ğrodowisku silnie alkalicznym (wnĊtrze wyrobu).
Fig. 15. SEM image of the high alumina brick after using in the strong
alkaline environment (close the interface).

Rys. 16. Mikrostruktura w obrazie SEM powierzchni reakcyjnej wyrobu wysokoglinowego po pracy w Ğrodowisku silnie alkalicznym.
Fig 16. SEM image of the reaction surface of the high alumina brick
after using in the strong alkaline environment.

Rys. 17. Mikrostruktura w obrazie SEM wyrobu wysokoglinowego
po pracy w Ğrodowisku silnie alkalicznym (powierzchnia wyrobu).
Fig. 17. SEM image of the high alumina brick after using in the strong
alkaline environment (close interface).

Rys. 18. Mikrostruktura w obrazie SEM wyrobu magnezjowospinelowego po korozji klinkierem cementowym.
Fig. 18. SEM image of the magnesia-spinel brick microstructure
after the cement-clinker corrosion.

18), w osnowie pomiĊdzy krysztaáami peryklazu wykrystalizowaáy krysztaáy fazy C3A3·CaSO4 oraz regularne maáe tabliczki fazy C6A4(M,f)S, zwanej fazą Parkera, spojone cienkimi otoczkami roztworu staáego fazy glinianowo-ferrytowej
C2(A,F). W pobliĪu ziaren spinelu powstaá roztwór staáy glinianu wapnia Ca12Al14O33 (C12A7) [1].
FazĊ glinianowo-ferrytową zidenty¿kowano takĪe w wyrobie magnezjowo-hercynitowym po korozji klinkierem cementowym (Rys. 19). Przestrzenie pomiĊdzy krysztaáami
peryklazu szczelnie wypeánia roztwór staáy glinianowo-ferrytowy C2(A,F), w którym wystĊpują ponadto izometryczne
krysztaáy belitu ȕ-Ca2SiO4 (ȕ-C2S).

3. Podsumowanie
Fazy glinianowe w ogniotrwaáym materiale z jednej strony wpáywają korzystnie na jego wáaĞciwoĞci uĪytkowe, z drugiej strony zaĞ mogą przyspieszaü proces jego zuĪywania
siĊ. Szczególnie interesujące jest powstawanie glinianów,
jako efektu oddziaáywaĔ korozyjnych na wyrób ogniotrwaáy. Powstaáe wtórne fazy glinianowe mimo tego, Īe urzekają
swoją postacią mineralną, prowadzą do destrukcji tworzy-
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Rys. 19. Mikrostruktura w obrazie SEM wyrobu magnezjowo-hercynitowego po korozji klinkierem cementowym.
Fig. 19. SEM image of the magnesia-hercynite brick microstructure
after the cement-clinker corrosion.
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wa ogniotrwaáego podczas jego eksploatacji w urządzeniu
cieplnym, ze wzglĊdu na towarzyszące ich syntezie zmiany
objĊtoĞci. Analiza skáadu fazowego i mikrostruktury materiaáów ogniotrwaáych po pracy dostarczyü moĪe informacji nie
tylko o agresywnoĞci Ğrodowiska roboczego, ale takĪe o wysokoĞci temperatury w warstwie reakcyjnej czy gradiencie
temperatury na wysokoĞci (gruboĞci) materiaáu ogniotrwaáego. Pojawianie siĊ faz glinianowych na skutek oddziaáywaĔ
korozyjnych na materiaá jest w pewnym stopniu pozbawione kontroli. Mimo to ĞwiadomoĞü takiego problemu stwarza
potrzebĊ mody¿kacji materiaáów glinokrzemianowych, podobnie jak w przypadku materiaáów zasadowych mody¿kowanych z kolei glinianami.
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