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Streszczenie
W artykule omówiono kierunki rozwoju zasadowych materiaáów ogniotrwaáych dla przemysáu cementowego i wapienniczego.
Przedstawiono wpáyw skáadu chemicznego, fazowego oraz parametrów procesu produkcyjnego na wáaĞciwoĞci uĪytkowe tych materiaáów.
Na podstawie badaĔ SEM/EDS omówiono mikrostrukturĊ wybranych wyrobów magnezjowo-spinelowych przed i po pracy. Omówiono zjawisko pojawiania siĊ fazy ciekáej w wyrobach oraz przedstawiono schemat przemian korozyjnych w zaleĪnoĞci od skáadu fazowego i stosunku molowego CaO/SiO2 w wyrobach.
Sáowa kluczowe: materiaáy ogniotrwaáe, spinel MA, mikrostruktura

DIRECTIONS IN DEVELOPMENT OF REFRACTORIES FOR THE CEMENT AND LIME INDUSTRY
The article discuses the directions in development of basic refractory materials for the cement and lime industry. The inÀuence of chemical and phase composition as well as the effect of production process parameters on the usable properties of these materials have been
presented. On the basis of SEM/EDS investigations, the microstructure of magnesia-spinel products has been discussed. The inÀuence
of microstructure on selected corrosive processes in rotary kiln has been presented using selected examples. Basing on the presented
investigation results, the phenomenon of liquid phase appearance in products has been discussed and a pattern of corrosive changes
depending on their phase composition and CaO/SiO2 mole ratio has been presented.
Keywords: Refractories, Spinel MA, Microstructure

1. Warunki pracy wykáadziny ogniotrwaáej
w wysokotemperaturowych strefach
urządzeĔ piecowych w przemyĞle
cementowym i wapienniczym
W przemyĞle cementowym i wapienniczym, w celu
ochrony konstrukcji stalowej czy ceramicznej przed bezpoĞrednim dziaáaniem wysokiej temperatury oraz ograniczenia
strat ciepáa, a takĪe korozji chemicznej koniecznym jest stosowanie wykáadzin ogniotrwaáych. TrwaáoĞü tej wykáadziny
ma istotne znaczenie ekonomiczne, co związane jest z efektywnym wykorzystaniem instalacji piecowej.
Wykáadzina ogniotrwaáa w urządzeniach piecowych podlega róĪnym oddziaáywaniom niszczącym o charakterze chemicznym, termicznym i mechanicznym. Oddziaáywania te
wystĊpują zwykle równoczeĞnie, nakáadając siĊ na siebie
wzajemnie, co potĊguje proces ich zuĪywania siĊ. Szczególnie intensywne oddziaáywania niszczące obserwuje siĊ
w obszarze wystĊpowania najwyĪszych temperatur. W zaleĪnoĞci od konstrukcji pieca oraz procesów w nim zachodzących warunki pracy wykáadziny ogniotrwaáej bĊdą róĪne,
co wiąĪe siĊ z koniecznoĞcią stosowania wyrobów o zróĪnicowanych wáaĞciwoĞciach.
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W przemyĞle cementowym wykorzystuje siĊ do opalania
linii technologicznej paliwa zastĊpcze: zuĪyte opony, odpady drzewne, odpady olejowe, plastik, rozpuszczalniki i inne,
zastĊpujące do okoáo 40-stu % ciepáa dostarczanego przez
paliwo zasadnicze [1]. W przemyĞle cementowym w Polsce
w ostatnich latach widaü wyraĨny wzrost udziaáu paliw zastĊpczych (Rys. 1). Paliwa zastĊpcze mogą byü podawane
równolegle z paliwem zasadniczym lub bezpoĞrednio na wlocie do pieca lub spalane w prekalcynatorze [2].
W instalacji do produkcji klinkieru cementowego piec obrotowy jest podstawowym urządzeniem technologicznym,
w którym przygotowany odpowiednio wsad surowcowy poddaje siĊ obróbce termicznej. Wysokotemperaturową czĊĞü
pieca dzieli siĊ zwykle na trzy umowne strefy: wáaĞciwą strefĊ spiekania, w której napiek jest trwaáy oraz strefy przejĞciowe - górną i dolną, w których napiek nie jest trwaáy. Warunki pracy wyrobów ogniotrwaáych w tych strefach są mocno
zróĪnicowane, co przedstawia Tabela 1.
W przemyĞle wapienniczym do praĪenia wapienia stosowane są piece obrotowe i szybowe. Piece obrotowe dominują w Stanach Zjednoczonych, natomiast w Europie eksploatowane są róĪnego typu piece szybowe [3].
Wykáadzina zasadowa tych pieców podlega oddziaáywaniu nastĊpujących czynników niszczących:
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lanych oraz wymagania z uwagi na zagroĪenia dla Ğrodowiska naturalnego związane ze skáadowaniem wyburzonych
wymurówek, doprowadziáy do opracowania nowych rodzajów ksztaátek zasadowych, które z powodzeniem wykazują
bardzo dobre trwaáoĞci wyáoĪenia ogniotrwaáego. W wyrobach tych, chromospinele wnoszone przez rudĊ chromową
zastąpiono syntetycznym spinelem MgOuAl2O3. ObecnoĞü
w wyrobach magnezjowych spinelu, obok peryklazu, powoduje powstawanie w procesie cháodzenia mikrospĊkaĔ w wyniku duĪej róĪnicy wspóáczynników rozszerzalnoĞci cieplnej.
W temperaturach 1000-1500°C wspóáczynniki rozszerzalnoĞci cieplnej wynoszą okoáo 8,4-9,2·10-6°C-1 w przypadku
spinelu i 13,4–15,1·10-6°C-1 w przypadku peryklazu [4]. Tak
duĪa róĪnica wspóáczynników rozszerzalnoĞci cieplnej tych
skáadników powoduje powstanie naprĊĪeĔ cieplnych pierwszego rodzaju na granicy faz, prowadząc do powstawania
mikrospĊkaĔ. Te ostatnie pocháaniają energiĊ odksztaáceĔ
sprĊĪystych, które zapobiegają powstawaniu makrospĊkaĔ
[5]. Spinel MA poprawia odpornoĞü na wstrząsy termiczne,
jednak w kontakcie z klinkierową fazą ciekáą tworzy gliniany
wapnia o niskiej temperaturze topnienia, co powoduje, Īe
w wyrobach magnezjowo-spinelowych ogranicza siĊ jego
zawartoĞü do 18-stu %.
W zaleĪnoĞci od metody produkcji, klinkier spinelowy
moĪe powstawaü w procesie spiekania lub topienia. Porównanie wáaĞciwoĞci topionego i spiekanego spinelu MA podano w Tabeli 2.
Obecnie najwiĊkszy udziaá w stosowaniu materiaáów
zasadowych mają wyroby ze spinelami glinowymi: magnezjowo–spinelowe (MSp) bez/i z dodatkiem tlenku ZrO2,
magnezjowo–hercynitowe, a w mniejszym stopniu wykorzystywane są wyroby magnezjowo–cyrkonowe (MZ) czy dolomitowe (D, MD) w zaleĪnoĞci od indywidualnych warunków
pracy. Podstawowe wáaĞciwoĞci wyrobów magnezjowospinelowych zestawiono w Tabeli 3.
WáaĞciwoĞci uĪytkowe materiaáów ogniotrwaáych w duĪej
mierze zaleĪą od podstawowych surowców, a przede wszystkim od skáadu chemicznego, porowatoĞci otwartej, gĊstoĞci
pozornej oraz wielkoĞci krysztaáów peryklazu.

Rys. 1. Udziaá ciepáa z paliw zastĊpczych w produkcji klinkieru
w Polsce [1].
Fig. 1. The percentage of heat from substitute fuels in the production of clinker in Poland [1].

–
–
–
–

Ğcieranie przez przesuwający siĊ wsad,
temperatura i jej zmiany,
obciąĪenia mechaniczne,
oddziaáywania chemiczne.
W ostatnim dwudziestoleciu zmieniáy siĊ znacząco warunki pracy zasadowego wyáoĪenia ogniotrwaáego w piecach
cementowych i wapienniczych, szczególnie w wyniku wzrastającej tendencji do wykorzystywania paliw alternatywnych.
Paliwa alternatywne są bogate w metale ciĊĪkie i inne agresywne w stosunku do materiaáów ogniotrwaáych substancje.
Stwarza to bardzo agresywne Ğrodowisko korozyjne w stosunku do wyáoĪenia ogniotrwaáego. Dlatego teĪ konieczne
jest prowadzenie ciągáych badaĔ w kierunku ich poprawy lub
poszukiwania zupeánie nowych rozwiązaĔ materiaáowych.

2. Wyroby magnezjowo-spinelowe
NajwiĊkszy postĊp w rozwoju materiaáów ogniotrwaáych
na przestrzeni ostatnich lat dotyczy wyrobów zasadowych
dla strefy spiekania pieców cementowych i równoczeĞnie
przeznaczonych dla pieców wapienniczych. Wzrastające
wymagania ekologiczne, drastycznie ograniczające dopuszczalne zawartoĞci związków chromu w materiaáach budow-

Tabela 1. Warunki pracy wyrobów ogniotrwaáych w wysokotemperaturowej czĊĞci pieca.
Table 1. Working conditions of refractory products at the high-temperature part of a furnace.
Górna strefa przejĞciowa PG
•
•
•
•
•

niestabilny napiek ochronny,
silne oddziaáywanie soli alkaliów
wstrząsy termiczne,
warunki redukcyjno-utleniające,
obciąĪenia mechaniczne pochodzące od owalizacji páaszcza pieca
w obszarze pierĞcienia tocznego.

WáaĞciwa strefa spiekania
•
•
•
•
•

Dolna strefa przejĞciowa PD

trwaáy napiek ochronny,
tn¿ltracja fazy ciekáej.
w wyniku przegrzaĔ nadtopienie wyrobów,
napiek typu bazaltowego
moĪliwy wpáyw zmiennych warunków
utleniająco redukujących,
wpáyw oddziaáywaĔ przez sole alkaliów
(potasu i sodu ).

•
•
•
•
•
•
•
•

niestabilny napiek ochronny,
szok termiczny,
abrazyjne oddziaáywanie klinkieru,
oddziaáywanie soli alkaliów,
obciąĪenia termiczne,
warunki redukcyjno-utleniające,
obciąĪenia mechaniczne
oddziaáywaĔ przez sole alkaliów

Tabela 2. Porównanie wáaĞciwoĞci topionego i spiekanego spinelu MA.
Table 2. A comparison of the properties of molten and sintered MA spinel.
Topiony
•
•
•
•
•
•

wyĪsza gĊstoĞü
wiĊksza czystoĞü chemiczna
bardzo dobra odpornoĞü korozyjna
duĪe krysztaáy (>1000 m)
niĪsza porowatoĞü i mniejsza reaktywnoĞü
peáne przereagowanie substratów M i A w stopie

Spiekany
•
•
•
•

morfologia powierzchni sprzyjająca spiekaniu z osnową
mniejsze krysztaáy (< 60 m)
czĊsto niepeáne przereagowanie M i A
mniejsze rozmiary krysztaáów sprzyjają powstawaniu
mniejszych spĊkaĔ
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Tabela 3. Podstawowa charakterystyka wyrobów magnezjowo-spinelowych.
Table 3. Basic characteristics of magnesia-spinel products.
Magnezjowo-spinelowe,
MSp

WáaĞciwoĞü

A

B

MgO [% mas.]

³ 80

Al2O3 [% mas.]

max. 12

Fe2O3 [% mas.]
ZrO2 [% mas.]

>1

<1

-

do 3

Peryklaz, spinel
MgAl2O4

Gáówne fazy
C/Smol.

<1

>1

GĊstoĞü pozorna [g/cm ]

2,85 – 2,98

PorowatoĞü otwarta [%]

14 - 19

WytrzymaáoĞü na Ğciskanie [MPa]

35 - 80

OdpornoĞü na wstrząsy cieplne
[iloĞü zmian]

> 100

Liniowa rozszerzalnoĞü cieplna
1000°C [%]

1,1 – 1,3

PrzewodnoĞü cieplna w 1000°C
[W/(m·K)]

2,4 – 3,2

3

Rys. 2. Obraz SEM typowego materiaáu magnezjowo-spinelowego.
Fig. 2. A SEM image of a typical magnesia-spinel material.

W Tabeli 4 przedstawiono temperatury topnienia faz gáównych i domieszkowych oraz temperatury pojawiania siĊ fazy
ciekáej w oparciu o diagramy fazowe dla wybranych wyrobów
magnezjowo-spinelowych w zaleĪnoĞci od skáadu chemicznego i stosunku molowego CaO/SiO2. W przebiegu procesu korozji chemicznej wyrobów istotnym jest moment pojawiania siĊ wáasnej fazy ciekáej. Przykáady mikrostruktury wyrobów magnezjowo-spinelowych w obrazie SEM w zaleĪnoĞci od zestawionych wyjĞciowych skáadów mas formierskich
przedstawiono na Rys. 2 i 3.

3. Ksztaátowanie parametrów uĪytkowych
wyrobów magnezjowo-spinelowych
W celu okreĞlenia wpáywu gáównych skáadników mas
klinkieru magnezjowego oraz spinelu topionego na wáaĞciwoĞci wyrobów magnezjowych i magnezjowo-spinelowych
przeprowadzono badania z masami formierskimi o zróĪnicowanych skáadach wyjĞciowych.
W pierwszej serii przeprowadzono badania wpáywu gĊstoĞci klinkierów magnezjowych, oznaczonych I, II i III, o takim samym skáadzie chemicznym, ale róĪniących siĊ gĊsto-

Rys. 3. Obraz SEM typowego materiaáu magnezjowo-spinelowego z dodatkiem ZrO2.
Fig. 3. A SEM image of a typical magnesia-spinel material with an
addition of ZrO2.

Ğcią pozorną (Tabela 5) na wáaĞciwoĞci wyrobów magnezjowych (M), przy tym samym skáadzie ziarnowym mas formierskich. W tym celu z mas formowano prostki (o wymiarach
230 x 114 x 64 mm) na prasie hydraulicznej z zastosowa-

Tabela 4. Charakterystyka fazowa wyrobów magnezjowo-spinelowych [7, 8].
Table 4. Phase characteristics of magnesia-spinel products [7, 8].

Wyrób

610

Faza
gáówna

Temperatura pojawiania siĊ
fazy ciekáej

domieszkowa
C2S (Ttop.- 2130°C),
C4AF (Ttop.- 1415°C),
CA (Troz..- 1602°C ink.)

MA-C2S - 1418°C eut.
M-MA-CA – 1372°C p. zeroz.
M-C2S-C4AF – 1320°C eut.

MSp: C/Smol. > 2,
F2O3 << 1

M (Ttop..- 2825°C),
MA (Ttop..- 135°C)

MSp z Z: C/Smol. > 2, F2O3 << 1

M, MA,
Z (Ttop..- 2700°C)

C3MS2,(Troz.- 1575°C ink.)
CMS (Troz.-1490°C ink.)

MA-C2S -1418°C eut.
MA-C3MS2 – 1410°C eut.

MSp: C/Smol. << 1, F2O3 > 1

M, MA

M2S (Ttop.1890°C),
CMS (Troz.-1490°C ink.)

MA-M2S – ok. 1720°C eut.
MA-CMS – 1410°C eut.
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niem jednostkowego ciĞnienia prasowania 120 MPa z trzykrotnym odpowietrzeniem, a nastĊpnie wypalano je w piecu przemysáowym w temperaturze 1670qC z wytrzymaniem
w maksymalnej temperaturze przez 10 godzin. Wyniki badaĔ,
gĊstoĞci pozornej klinkieru magnezjowego i gĊstoĞci pozornej oraz porowatoĞci otwartej, przeprowadzonych zgodnie
z normami PN EN 993, zestawiono w Tabeli 5. Z przedstawionych danych wynika, Īe wzrost gĊstoĞci pozornej klinkieru
magnezjowego prowadzi do otrzymania wyrobów o wiĊkszej
gĊstoĞci pozornej i mniejszej porowatoĞci otwartej.
W drugiej serii prób przeprowadzono badania wpáywu
zawartoĞci Al2O3, związanej z róĪnym udziaáem spinelu topionego o tej samej zawartoĞci Al2O3 i gĊstoĞci pozornej,
w skáadzie mas formierskich na wáaĞciwoĞci wyrobów magnezjowo-spinelowych (MSp) przy zastosowaniu tych samych
klinkierów magnezjowych o zróĪnicowanej gĊstoĞci pozornej.
W tym celu z mas o tym samym objĊtoĞciowym rozkáadzie ziarnowym, przy udziale spinelu topionego w tej samej
frakcji ziarnowej, formowano prostki (o wymiarach 230 x 114
x 64 mm) na prasie hydraulicznej z zastosowaniem ciĞnienia prasowania 120 MPa z trzykrotnym odpowietrzeniem,
a nastĊpnie wypalano je w piecu przemysáowym w temperaturze 1670qC z wytrzymaniem w maksymalnej temperaturze przez 10 godzin.
Wyniki badaĔ gĊstoĞci pozornej klinkieru magnezjowego
i gĊstoĞci pozornej, porowatoĞci otwartej oraz wytrzymaáoĞci na Ğciskanie wyrobów MSp, przeprowadzonych zgodnie
z normami PN EN 993, zestawiono w Tabeli 6. Z przedstawionych danych moĪna sformuáowaü poniĪsze stwierdzenia:
– wzrost gĊstoĞci pozornej klinkieru magnezjowego prowadzi do otrzymania wyrobów MSp o wiĊkszej gĊstoĞci
pozornej i mniejszej porowatoĞci otwartej,
– w mniejszym stopniu zauwaĪa siĊ wpáyw zróĪnicowanego udziaáu spinelu topionego na gĊstoĞü pozorną i porowatoĞü otwartą wyrobów MSp przy uwzglĊdnieniu ksztaátowania wáaĞciwoĞci z wyrobów magnezjowych M na bazie tych samych klinkierów magnezjowych (Tabela 5),
– wytrzymaáoĞü na Ğciskanie wyrobów MSp naleĪy wiązaü
z ich mikrostrukturą ksztaátującą siĊ w trakcie prasowania i wypalania.
WaĪnymi operacjami w procesie ksztaátowania wáaĞciwoĞci uĪytkowych materiaáów ceramicznych jest proces formowania i wypalania. W tym celu przeprowadzono próby
wpáywu ciĞnienia prasowania mas i temperatury wypalania
wyprasek na wáaĞciwoĞci uĪytkowe wyrobów MSp. Badania
przeprowadzono na masie magnezjowo-spinelowej o zawartoĞci 5 % Al2O3. Wyroby formowano w postaci prostki o wymiarach 230 x 114 x 64 mm na prasie hydraulicznej, stosując
standardowe ciĞnienie prasowania (ST.) i przy zwiĊkszonym
ciĞnieniu o 20 MPa (ST+20), 60 MPa (ST+60) i 120 MPa

Tabela 5. Charakterystyka wyrobów magnezjowych M na bazie róĪnych klinkierów magnezjowych.
Table 5. Characteristics of magnesia products based on different
magnesia clinkers.
Klinkier magnezjowy:

I

II

III

GĊstoĞü pozorna klinkieru
magnezjowego [g/cm3]

3,21

3,35

3,40

PorowatoĞü otwarta wypalonych
wyrobów M [%]

17,8

16,6

15,9

GĊstoĞü pozorna wypalonych
wyrobów M [g/cm³]

2,86

2,92

2,99

(ST+120), stosując za kaĪdym razem trzykrotne odpowietrzanie. Próby formowania zostaáy powtórzone dla masy formierskiej z zastosowaniem dodatku uáatwiającego formowanie; próbki oznaczono odpowiednio ST., ST+20D, ST+60D
i St+120D. Po wypaleniu wyprasek okreĞlono porowatoĞü
otwartą, gazoprzepuszczalnoĞü zgodnie z normami PN EN
993 oraz rozkáad porów metodą porozymetrii rtĊciowej.
Jak wynika z przedstawionych wyników badaĔ, zwiĊkszenie ciĞnienia prasowania prowadzi do poprawy zwartoĞci
wyrobu (Rys. 4). GĊstoĞü pozorna zwiĊksza siĊ, natomiast
gazpoprzepuszczalnoĞü maleje. Wprowadzenie dodatków
uáatwiających formowanie do mas formierskich spowodowaáo
dodatkowo obniĪenie porowatoĞci otwartej i gazoprzepuszczalnoĞci wyrobów MSp. Badania porozymetryczne wskazują na wzrost udziaáu porów w tworzywie o Ğrednicy poniĪej 6 m (Rys. 5) przy wzrastającym ciĞnieniu prasowania
wyprasek.
W kolejnej serii badaĔ przeprowadzono badania wpáywu
temperatury wypalania wyprasek na wáaĞciwoĞci wyrobów
MSp. W tym celu do zaformowania wyprasek uĪyto masy
formierskiej o zawartoĞci 5 % Al2O3. Wyroby formowano
w postaci ksztaátki o wymiarach 220 x 198 x 74 mm na prasie hydraulicznej, stosując standardowe ciĞnienie prasowania. NastĊpnie wypraski wypalano w temperaturze standardowej (ST.) i w temperaturach o 100qC (ST+100) i 150qC
wyĪszych w stosunku do wyjĞciowej temperatury. Wypalone
wyroby poddano oznaczeniu gĊstoĞci pozornej, porowatoĞci
otwartej, wytrzymaáoĞci na Ğciskanie, gazoprzepuszczalnoĞci i wytrzymaáoĞci na zginanie w podwyĪszonej temperaturze zgodnie z normami PN EN 993. Ponadto wyroby poddano badaniu odpornoĞci na wstrząsy cieplne wedáug wáasnej
procedury, okreĞlając iloĞü cykli zmian ogrzewania w staáej
temperaturze i gwaátownym cháodzeniu w wodzie oraz badaniom odpornoĞci na Ğcieranie poprzez okreĞlenie ubytku
masy, zgodnie z normą PN-EN ISO 16282:2008. Rozkáad

Tabela 6. Charakterystyka wyrobów magnezjowo-spinelowych MSp na bazie róĪnych klinkierów magnezjowych i tego samego spinelu topionego.
Table 6. Characteristics of magnesia-spinel products based on different magnesia clinkers and the same molten spinel.
Klinkier magnezjowy:

I

GĊstoĞü pozorna klinkieru magnezjowego [g/cm ]

II

3,21

3

III

3,35

3,40

ZawartoĞü Al2O3 w wyrobie MSp [%]

5

11

5

11

3

GĊstoĞü pozorna wyrobu MSp [g/cm ]

2,89

2,88

2,95

PorowatoĞü otwarta wyrobu MSp [%]

17,4

18,0

15,1

WytrzymaáoĞü na Ğciskanie wyrobu MSp, [MPa]

64,0

56,8

74,0

5

11

2,95

2,98

2,97

15,0

15,06

14,9

72,0

57,5

61,6
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Rys. 5. Rozkáad wielkoĞci porów w zaleĪnoĞci od ciĞnienia formowania w przypadku tworzyw magnezjowo-spinelowych.
Fig. 5. Pore size distribution as a function of forming pressure for
the magnesia-spinel materials.

a)

b)
Rys. 4. Wpáyw ciĞnienia prasowania na wáaĞciwoĞci uĪytkowe tworzywa magnezjowo-spinelowego: a) porowatoĞü otwarta, b) gazoprzepuszczalnoĞü.
Fig. 4. The effect of pressing pressure on the usable properties of
a magnesia-spinel material: a) open porosity, b) gas permeability.

porów dla wybranych próbek przeprowadzono metodą porozymetrii rtĊciowej. Wyniki badaĔ zestawiono w Tabeli 7
i na Rys. 6.
W oparciu o otrzymane wyniki badaĔ wyrobów MSp
(Tabela 7) moĪna stwierdziü, Īe wraz ze wzrostem temperatury wypalania maleje porowatoĞü otwarta, wzrasta gĊstoĞü
pozorna, wytrzymaáoĞü na Ğciskanie. Wraz ze wzrostem temperatury wypalania wzrasta równieĪ gazoprzepuszczalnoĞü,
co związane jest z wiĊkszym udziaáem porów o Ğrednicy powyĪej 6 m (Rys. 6). Dla wyrobu magnezjowo-spinelowego
wypalanego w wyĪszych temperaturach obserwujemy zdecydowany wzrost wytrzymaáoĞci na zginanie w 1250qC oraz
odpornoĞci na Ğcieranie (Tabela 7).

Rys. 6. Rozkáad wielkoĞci porów w zaleĪnoĞci od temperatury wypalania w przypadku tworzyw magnezjowo-spinelowych.
Fig. 6. Pore size distribution as a function of ¿ring temperature for
the magnesia-spinel materials.

4. Ogólne uwagi o korozji wyrobów
magnezjowo-spinelowych w piecach
cementowych
Przebieg przemian korozyjnych w materiaáach magnezjowo-spinelowych w piecach cementowych zaleĪy od skáadnika
drugiego, jakim jest spinel MgAl2O4, obok gáównego skáadnika
MgO, i od rodzaju domieszek pozostających w równowadze
z peryklazem [4]. Przebieg zmian w skáadzie wyrobów MSp
w zaleĪnoĞci od warunków pracy, w oparciu o prowadzono
badania wyrobów po pracy, opisano w Tabeli 8.
Przebieg zmian korozyjnych, przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych [4], zachodzących w stre¿e reak-

Tabela 7. Wpáyw temperatury wypalania na wáasnoĞci uĪytkowe tworzywa magnezjowo-spinelowego.
Table 7. The effect of ¿ring temperature on the usable properties of a magnesia-spinel material.

Wyszczególnienie
PorowatoĞü otwarta [%]

Temperatura
standardowa +100°C

Temperatura
standardowa
+150°C

18,3

17,6

14,2

GĊstoĞü pozorna [g/cm ]

2,87

2,91

2,96

WytrzymaáoĞü na Ğciskanie [MPa]

60,5

62,9

70,8

3

612

Temperatura
standardowa

OWT (950°C-woda) [liczba cykli]

15

9

9

GazoprzepuszczalnoĞü [nPm]

1,9

2,2

3,3

OdpornoĞü na Ğcieranie, ubytek masy, [cm3]

20,8

11,2

-

WytrzymaáoĞü na zginanie 1250°C [MPa]

6,4

12,1

-

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

KIERUNKI ROZWOJU MATERIAàÓW OGNIOTRWAàYCH DLA PRZEMYSàU CEMENTOWO-WAPIENNICZEGO

Tabela 8. Przebieg zmian w skáadzie fazowym wyrobów MSp po pracy w piecach cementowych [9].
Table 8. The course of changes in the phase composition of MSp products after service in cement furnaces [9].
Temperatura

Nadmiar Cl- i SO3

Nadmiar R2O [R = K, Na]

> 1350°C

Wzrost udziaáu fazy ciekáej i krzemianu ȕ-C2S. Znaczne zmiany wáaĞciwoĞci wyrobu, pĊkniĊcia na granicy stref

~ 1300°C

Siarczano-glinian, gliniany i gliniano-ferryty wapnia i
krzemian ȕ-C2S

Gliniany i gliniano-ferryty wapnia i krzemian ȕ-C2S

~ 1000°C

Siarczany alkaliów, wapnia i magnezu (sole podwójne)

Siarczany alkaliów

1000–700°C

Mieszaniny soli siarczanów i chlorków

Chlorki, wĊglany, gliniany alkaliów (sole podwójne)

700–400°C

Chlorki alkaliów, wapnia i magnezu (sole podwójne)

Podwójne sole chlorkowe alkaliów, magnezu lub wapnia

< 300°C

-

Podwójne sole wĊglanowe alkaliów z magnezem

Tabela 9. Schemat przemian korozyjnych w wybranych wyrobach MSp pod wpáywem wsadu pieca cementowego w obecnoĞci SO2. Temperatura badania 1300°C
Table 9. A scheme of corrosive changes in selected magnesia-spinel products caused by the furnace charge in the presence of SO2. Testing temperature was 1300oC.

Wyrób

Fazy w warstwie korozyjnej wyrobu po teĞcie korozyjnym
pierwotne

wtórne

MSp

M, MA

C3A3·CaSO4 (Troz - 1350°C), C12A7 (Ttop. - 1392°C), C6A4(M,F’)S (Troz - 1380°C ink.), C2S (Ttop. - 2130°C)

MSp z ZrO2

M, MA

CaZrO3 (Ttop. 2345°C), C7A3Z (Ttop. - 1550°C), C3A (Ttop. -1539°C ink.), C2S (Ttop. - 2130°C)

Tabela 10. Schemat przemian korozyjnych w wybranych wyrobach MSp pod wpáywem klinkieru cementowego w obecnoĞci SO2. Temperatura badania 1450°C.
Table 10. A diagram of corrosive changes in selected magnesia-spinel products caused by cement clinker in the presence of SO2. Testing
temperature was 1450oC.

Wyrób

Fazy w warstwie korozyjnej wyrobu po teĞcie korozyjnym
pierwotne

wtórne

MSp

M, MA

C6A4(M,F’)S (Troz - 1380°C ink.), C2(A,F) - (C4AF – 1415°C), C2S (Ttop. - 2130°C)

MSp z ZrO2

M, MA

CaZrO3 (Ttop. - 2345°C), C7A3Z (Ttop. - 1550°C), C3A (Troz - 1539°C ink.), C2(A,F) - (C4AF – 1415°C),
C2S (Ttop. - 2130°C)

cyjnej przylegającej do granicy kontaktu wyrób/wsad pieca
cementowego lub wyrób/klinkier cementowy przedstawiono w Tabelach 9 i 10.
Z przedstawionych schematów przemian korozyjnych
moĪna stwierdziü, Īe w stre¿e reakcyjnej pojawiają siĊ niskotopliwe produkty reakcji korozyjnych przebiegających
przy udziale fazy ciekáej. Przy czym rodzaj faz pojawiających siĊ w wyrobach MSp uzaleĪniony jest od temperatury i z tym związanych równowag termodynamicznych
w powstaáych ukáadach i trwaáoĞci krystalizujących nowych
związków z fazy ciekáej. ObecnoĞü tlenku ZrO2 w materiaáach MSp spowalnia proces korozji. Związane jest to z powstawaniem, juĪ w niskiej temperaturze, wysokoogniotrwaáego cyrkonianu wapnia, CaZrO3 i krystalizacji z fazy glinianowej fazy C7A3Z (Tabela 9 i 10).

5. Podsumowanie
Ksztaátowanie wáaĞciwoĞci tworzywa uzaleĪnione jest od
rodzaju stosowanych surowców oraz warunków prowadzenia poszczególnych operacji jednostkowych tj. przygotowania mas formierskich, formowania i wypalania.
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