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Streszczenie
Opracowano nowe niskocementowe betony ogniotrwaáe charakteryzujące siĊ wysoką odpornoĞcią na wstrząs cieplny. Przygotowano próbki betonów ogniotrwaáych na bazie róĪnych kruszyw (palonka kordierytowa, szkáo kwarcowe, palonka szamotowa), na wiązaniu
z cementu glinowego. Oznaczono ich podstawowe wáasnoĞci takie jak gĊstoĞü pozorna, porowatoĞü otwarta, wytrzymaáoĞü na Ğciskanie
i skurczliwoĞü. Oznaczono równieĪ odpornoĞü betonów na wstrząs cieplny w tradycyjnych testach ogrzewania i cháodzenia. Badania wykazaáy, Īe otrzymane betony ogniotrwaáe charakteryzowaáy siĊ lepszymi wáasnoĞciami po wypaleniu niĪ konwencjonalny beton szamotowy (BOS 135) dotychczas stosowany w wyáoĪeniu drzwi komór koksowniczych. W porównaniu do betonu BOS 135, nowe betony niskocementowe posiadaáy wyĪszą wytrzymaáoĞü na Ğciskanie, niĪszą porowatoĞü otwartą, niĪszą skurczliwoĞü i znacznie wyĪszą odpornoĞü
na wstrząs cieplny. Obliczono równieĪ parametr RSt otrzymanych materiaáów na podstawie zmierzonych wartoĞci pracy pĊkania, dynamicznego moduáu Younga i wspóáczynnika rozszerzalnoĞci cieplnej. Obliczenia wykazaáy, Īe beton na bazie szkáa kwarcowego posiadaá
najwiĊkszą wartoĞü parametru Rst. WartoĞci parametru RSt porównano z wynikami uzyskanymi w próbach ogrzewania i cháodzenia. Przeprowadzono próby przemysáowe z udziaáem opracowanych betonów w obmurzu pieca przepychowego w Euroblacha S.A. w Rudzie ĝl.
oraz w obmurzu drzwi komory koksowniczej w ZK Radlin. Próby te wykazaáy, Īe wáasnoĞci uĪytkowe nowych betonów ogniotrwaáych byáy
zadowalające i speániáy warunki pracy urządzeĔ cieplnych. W wyniku stosowania informacyjnych partii nowych wyrobów uzyskano nastĊpującą ich trwaáoĞü: w obmurzu drzwi komór koksowniczych – 29 miesiĊcy i nadal, a w obmurzu okien manewrowych w grzewczych piecach przepychowych – 25 miesiĊcy i nadal.
Sáowa kluczowe: beton ogniotrwaáy, odpornoĞü na wstrząs cieplny, parametr Rst, próby przemysáowe

REFRACTORY CASTABLES HIGH THERMAL SHOCK RESISTANCE
New low-cement refractory castables characterised by high thermal shock resistance have been developed. Samples of refractory
castables based on various aggregates (cordierite grog, quartz glass, chamotte grog) with alumina cement were prepared. Their basic
properties were determined such as apparent density, open porosity, cold crushing strength and shrinkage. Castables’ resistance to
thermal shock was also determined in traditional heating and cooling tests. The investigations have revealed that the obtained refractory
castables display better properties after ¿ring than conventional chamotte ones (BOS 135), which until now have been used in linings for
coking chamber doors. Compared to BOS 135, the new low-cement castables are characterized by higher cold crushing strength, lower
open porosity, lower shrinkage and considerably higher thermal shock resistance. The RSt parameter for the obtained materials has also
been calculated on the basis of the measured values of the work of fracture, dynamic Young’s modulus and thermal expansion coef¿cient.
Results of calculations revealed that quartz glass-based castable had highest value of parameter Rst. The value of RSt was compared to the
results obtained in heating and cooling tests. Industrial tests were conducted for the developed castables, which were used in the lining of
the pusher furnace in Euroblacha S.A. in Ruda ĝląska and in the lining of the coking chamber door in ZK Radlin. The trials demonstrated
that the performance of the new refractory castables was satisfactory and ful¿lled the operational conditions. As a result of application
of new castables, the following lifetime was obtained: in the lining of the coking chamber door – 29 months and still, and in the lining of
manoeuvring windows in the pusher furnace – 25 months and still.
Keywords: Refractory castable, Thermal shock resistance, Rst parameter, Industrial tests

1. WstĊp
W wielu urządzeniach cieplnych stosujących wyáoĪenie
ogniotrwaáe, trwaáoĞü tego wyáoĪenia i w konsekwencji koszty
związane z jego uĪytkowaniem zaleĪą od parametrów jakoĞciowych zastosowanych materiaáów ogniotrwaáych.
Wedáug danych literaturowych, jedną z gáównych przyczyn zatrzymywania urządzeĔ cieplnych, związanych ze
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zniszczeniem wyáoĪenia ogniotrwaáego, jest zbyt maáa odpornoĞü stosowanych wyrobów ogniotrwaáych na nagáe zmiany temperatury.
Z powodu zbyt maáej odpornoĞci na wstrząsy cieplne wyáoĪeĔ ogniotrwaáych ok. 30 % wymurówek urządzeĔ cieplnych ulega zniszczeniu i jest zatrzymywana do remontów
ceramicznych.

BETONY OGNIOTRWAàE O DUĩEJ ODPORNOĝCI NA WSTRZĄSY CIEPLNE

SpoĞród wielu urządzeĔ cieplnych, w których wymurówka naraĪona jest na czĊste wstrząsy cieplne, naleĪy wymieniü obmurze regeneratorów oraz drzwi komór w bateriach
koksowniczych, obmurze pieców grzewczych (pokrocznych,
przepychowych) i pieców do obróbki cieplnej w strefach wysadowych, a takĪe obmurze górnego obszaru Ğcian i pokrywy pieców wgáĊbnych eksploatowanych w hutnictwie Īelaza i stali. Tradycyjnie, jako wyáoĪenie ogniotrwaáe drzwi komór koksowniczych stosuje siĊ wyroby szamotowe w gatunku As lub prefabrykaty z szamotowego betonu ogniotrwaáego w gatunku BOS 135. WáasnoĞci tych materiaáów przedstawiono w Tabeli 1.
Tabela 1. WáasnoĞci wyrobów w gatunku As i betonu ogniotrwaáego BOS 135.
Table 1. Properties of As grade bricks and BOS 135 castable.
Wyroby Beton ogniotrwaáy
As
BOS 135

WáasnoĞü
WytrzymaáoĞü na Ğciskanie [MPa]

18

15

3

GĊstoĞü pozorna [g/cm ]

2,1

1,8–2,0

PorowatoĞü otwarta [%]

25

30

OWT [iloĞü zmian 950°C-woda]

8–15

10

Wyroby te charakteryzują siĊ jednak maáą odpornoĞcią
na wstrząsy cieplne, co prowadzi do przyĞpieszonego zuĪycia wyáoĪenia ogniotrwaáego drzwi komór koksowniczych.
Na Rys. 1. przedstawiono zniszczenia powstaáe w wyáoĪeniu wykonanym z betonu ogniotrwaáego BOS 135 w trakcie
eksploatacji komory.

szybkiego nagrzewania (lub cháodzenia) poszczególne czĊĞci danego tworzywa osiągają róĪną temperaturĊ to wówczas nierównomierne rozszerzanie siĊ powoduje generowanie naprĊĪeĔ mechanicznych na granicach tych obszarów.
Im wiĊkszy gradient temperatury i wyĪsza wartoĞü wspóáczynnika rozszerzalnoĞci cieplnej, tym wiĊksze naprĊĪenia
cieplne powstają w danym materiale. JeĪeli przekroczą one
wytrzymaáoĞü materiaáu, powodują jego spĊkanie lub caákowitą destrukcjĊ. Oprócz naprĊĪeĔ wynikających z gradientu temperatury w wielofazowych materiaáach istnieje jeszcze
dodatkowe Ĩródáo naprĊĪeĔ. Są nim zmiany objĊtoĞci poszczególnych faz tworzących dany wyrób. PoniewaĪ kaĪda
faza w mniejszym lub wiĊkszym stopniu odznacza siĊ inną
rozszerzalnoĞcią cieplną, to na granicy rozdziaáu tych faz
równieĪ są generowane naprĊĪenia mechaniczne. Do tego
mogą powstawaü naprĊĪenia jako wynik przemian polimor¿cznych, związanych ze zmianą objĊtoĞci [2].
W literaturze znaleĨü moĪna wiele sposobów okreĞlania
odpornoĞci na wstrząs termiczny. Jedna grupa metod oparta jest na ogrzewaniu i cháodzeniu próbek o róĪnych ksztaátach i wymiarach [3-6]. RóĪna jest teĪ temperatura ich ogrzewania i cháodzenia (odmienne media cháodzące) oraz kryteria okreĞlające wielkoĞü odpornoĞci na nagáe zmiany temperatury. Z kolei inna grupa metod wykorzystuje obliczenia
do wyznaczania odpornoĞci na wstrząs cieplny [7, 8]. Podstawą tych obliczeĔ są wytrzymaáoĞü mechaniczna materiaáu poddanego wstrząsom cieplnym, jego moduá sprĊĪystoĞci, liczba Poissona, wspóáczynnik rozszerzalnoĞci cieplnej,
przewodnoĞü cieplna, gĊstoĞü, ciepáo wáaĞciwe i energia pĊkania. Parametrami okreĞlającymi wielkoĞü OWT są natomiast wspóáczynniki odpornoĞci na pĊkanie (na powstawanie mikropĊkniĊü) – R, R’ i R’’ – oraz odpornoĞci na zniszczenie (na rozprzestrzenianie siĊ pĊkniĊü) – R’’’, R’’’’ i Rst.
Badania obejmujące porównanie obliczonego parametru Rst
z iloĞcią cykli grzania i cháodzenia wykazaáy, Īe parametr ten
moĪe sáuĪyü do szacowania OWT w przypadku materiaáów
ogniotrwaáych [9].
W ramach niniejszej pracy przedstawiono wyniki badaĔ
nad opracowaniem niskocementowych betonów ogniotrwaáych, charakteryzujących siĊ wysoką odpornoĞcią na wstrząs
cieplny. Omówiono równieĪ wyniki stosowania opracowanych betonów w obmurzu pieca przepychowego w Euroblacha S.A. w Rudzie ĝl. oraz w obmurzu drzwi komory koksowniczej w ZK Radlin.

2. CzĊĞü badawcza
Rys. 1. WyáoĪenie drzwi komory koksowniczej wykonane z betonu
ogniotrwaáego BOS 135, zniszczone w wyniku eksploatacji.
Fig. 1. Lining of the coking chamber door made of castable BOS
135, destroyed by exploitation.

W ostatnim czasie wdroĪono do stosowania prefabrykaty z betonu ogniotrwaáego zawierającego kruszywo z kwarcytu topionego. Rozwiązanie to pozwoliáo zwiĊkszyü trwaáoĞü wyáoĪenia drzwi komór koksowniczych [1].
OdpornoĞü na wstrząsy termiczne (OWT) wyraĪa odpornoĞü materiaáu na niszczące dziaáanie naprĊĪeĔ powstających w materiale w wyniku gradientu temperatury w czasie
nagrzewania lub cháodzenia. Ogrzanie materiaáu wiąĪe siĊ
z jego rozszerzaniem tym wiĊkszym, im wiĊkszą wartoĞü
ma wspóáczynnik rozszerzalnoĞci cieplnej. JeĪeli wskutek

Bazą surowcową do otrzymania nowych zmody¿kowanych betonów ogniotrwaáych byáy palonka kordierytowa, palonka szamotowa, szkáo kwarcowe i cement glinowy jako Ğrodek wiąĪący oraz dodatki spiekające i upáynniające.
Próbki betonów przygotowano wg normy PN-EN 1402-5:
„Nieformowane wyroby ogniotrwaáe. CzeĞü 5: Przygotowanie i obróbka próbek do badaĔ”. Zgodnie z tą normą skáadniki mieszanek betonowych mieszano w mieszadle laboratoryjnym przez 1 minutĊ, a nastĊpnie z wodą przez 2 minuty. Próbki formowano przez wibrowanie na laboratoryjnym
stole wibracyjnym przez 30 sekund. Wymiary próbek wynosiáy 230 x 64 x 64 mm (póáprostki do oznaczeĔ wytrzymaáoĞci na Ğciskanie, gĊstoĞci pozornej, porowatoĞci otwartej,
skurczliwoĞci i przewodnoĞci cieplnej), 150 x 25 x 25 mm
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Analizując wáasnoĞci próbek betonów naleĪy stwierdziü,
Īe charakteryzowaáy siĊ one zadowalającymi wáasnoĞciami
¿zycznymi, odpowiednią ogniotrwaáoĞcią pod obciąĪeniem
wynoszącym 0,2 MPa, niewielką skurczliwoĞcią po wypaleniu w temperaturze 1300°C przez 5 h (co Ğwiadczyáo o staáoĞci objĊtoĞci tych wyrobów w caáym, szerokim zakresie temperatur ich pracy), wysoką wytrzymaáoĞcią na Ğciskanie oraz
doskonaáą odpornoĞcią na wstrząsy cieplne.
Na podkreĞlenie zasáuguje maáa wartoĞü rozszerzalnoĞci cieplnej. MoĪna oczekiwaü, Īe naprĊĪenia cieplne powstające w wymurówce wykonanej z badanych betonów
bĊdą niewielkie, co zagwarantuje uzyskanie wysokiej trwaáoĞci obmurzy.
Oznaczenia odpornoĞci na wstrząsy cieplne, wykonane
metodą ogrzewania do 950°C i studzenia w wodzie (wg instrukcji badawczej IBC-11-1/wyd.3), pokazaáy wysoką odpornoĞü wszystkich badanych betonów, wynoszącą powyĪej 35 cykli. Badania te zakoĔczono na 35. cyklu ogrzewania i cháodzenia, ze wzglĊdu na ich czasocháonnoĞü. W celu
porównania odpornoĞci na wstrząsy cieplne badanych betonów posáuĪono siĊ obliczeniem parametru Rst dla temperatury 950°C. Parametr Rst, zaproponowany przez Hasselmana, okreĞla „stabilnoĞü pĊkniĊü powstaáych w wyniku naprĊĪeĔ cieplnych”, a jego wartoĞü oblicza siĊ z wartoĞci pracy
pĊkania (ȖWOF), moduáu Younga (E) i rozszerzalnoĞci cieplnej (Į) wg wzoru:

(belki do oznaczeĔ rozszerzalnoĞci cieplnej, moduáu sprĊĪystoĞci i pracy pĊkania) i h = 50 mm x ĳ = 50 mm (walce
do oznaczeĔ odpornoĞci na wstrząs cieplny). Po zaformowaniu, z próbkami postĊpowano w ten sposób, Īe pozostawiono je na okres 48 godzin w worku foliowym (24 godziny
w formach i 24 godziny po wyjĊciu z form). NastĊpnie próbki suszono w temperaturze 110°C przez 24 godziny i wypalono w temperaturze 1300°C przez 5 godzin. NastĊpnie
póáprostki pociĊto na kostki o wymiarach 64 x 64 x 64 mm.
Oznaczono podstawowe wáasnoĞci próbek takie jak
skurczliwoĞü, gĊstoĞü pozorna i porowatoĞü otwarta (wg
PN-EN 993-1:1998), oraz wytrzymaáoĞü na Ğciskanie (wg
PN-EN 993-5:2001) próbek surowych, wysuszonych i wypalonych. OkreĞlono ponadto nastĊpujące wáasnoĞci próbek wypalonych: rozszerzalnoĞü cieplną (wg IBC-7-1 wyd.
4), moduá sprĊĪystoĞci w temperaturze 950°C metodą statyczną, pracĊ pĊkania w temperaturze 950°C za pomocą
urządzenie HMOR 422 NETZSCH (szybkoĞü deformacji
20 m/min., naprĊĪenie 2500 N) oraz odpornoĞü na nagáe
zmiany temperatury przy ogrzewaniu do 950°C i studzeniu
w wodzie (wg instrukcji badawczej IBC-11-1/wyd. 3). Wyniki oznaczeĔ moduáu sprĊĪystoĞci, pracy pĊkania i rozszerzalnoĞci cieplnej posáuĪyáy do obliczenia parametru wstrząsu cieplnego Rst.

3. Wyniki badaĔ i ich omówienie

Rs t

W Tabeli 2 przedstawiono wartoĞci podstawowych wáasnoĞci próbek betonów, a w Tabeli 3 – wyniki oznaczeĔ odpornoĞci na wstrząs cieplny, ogniotrwaáoĞci pod obciąĪeniem i liniowej rozszerzalnoĞci cieplnej badanych materiaáów.

JWOF

(1)

ED 2

DuĪa wartoĞü parametru Rst charakteryzuje materiaáy
o duĪej odpornoĞci na wstrząs cieplny.

Tabela 2. WytrzymaáoĞü na Ğciskanie, gĊstoĞü pozorna, porowatoĞü otwarta i skurczliwoĞü próbek.
Table 2. Cold crushing strength, bulk density, open porosity and shrinkage of samples.

Rodzaj kruszywa

Temperatura obróbki

WytrzymaáoĞü na
Ğciskanie [MPa]

GĊstoĞü
pozorna [g/cm3]

PorowatoĞü otwarta
[%]

SkurczliwoĞü [%]

Palonka kordierytowa

110°C/24 h
1300°C/5 h

38,5
55,7

1,95
1,96

12,2
17,0

-0,47

Szkáo kwarcowe

110°C/24 h
1300°C/5 h

52,0
48,5

2,00
2,02

12,1
14,0

-0,20

Palonka kordierytowa +
szkáo kwarcowe

110°C/24 h
1300°C/5 h

49,0
52,7

1,98
2,00

10,3
13,6

-0,27

Palonka kordierytowa +
palonka szamotowa +
szkáo kwarcowe

110°C/24 h
1300°C/5 h

56,0
58,0

2,10
2,12

12,9
16,8

-0,15

Tabela 3. OdpornoĞü na wstrząs cieplny, ogniotrwaáoĞü pod obciąĪeniem i liniowa rozszerzalnoĞü cieplna próbek.
Table 3. Thermal shock resistance, refractoriness under load and linear thermal expansion of samples.

OWT
[iloĞü zmian]

OgniotrwaáoĞü pod obciąĪeniem
[°C]

Palonka kordierytowa

> 35

Szkáo kwarcowe

Rodzaj kruszywa
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RozszerzalnoĞü cieplna
liniowa [%]
w 950°C

w 1200°C

t0,6 – 1280
t4 - 1320

+0,34

+0,68

> 35

t0,6 – 1260
t4 – 1310

+0,37

+0,29

Palonka kordierytowa + szkáo kwarcowe

> 35

t0,6 – 1300
t4 – 1310

+0,47

+0,52

Palonka kordierytowa + palonka szamotowa
+ szkáo kwarcowe

> 35

t0,6 – 1300
t4 - 1330

+0,68

+0,72
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Rys. 2. WielkoĞü parametru Rst badanych betonów.
Fig. 2. Parameter Rst of the studied castables.

a)

Na Rys. 2. przedstawiono wartoĞci parametru Rst badanych betonów, wyznaczone na podstawie pomiarów
pracy pĊkania, moduáu Younga i rozszerzalnoĞci cieplnej
w temperaturze 950°C. Obliczenia wykazaáy, Īe wartoĞü
parametru Rst badanych betonów wahaáa siĊ w granicach
22,01–30,22 K·m1/2. Beton na bazie szkáa kwarcowego (SK)
posiadaá najwiĊkszą wartoĞü parametru Rst. ZbliĪone, choü
nieco niĪsze wartoĞci tego parametru charakteryzowaáy beton zawierający palonkĊ kordierytową (PK) oraz palonkĊ kordierytową, palonkĊ szamotową i szkáo kwarcowe (PK + PS
+ SK). Natomiast najmniejsze Rst stwierdzono w przypadku betonu na bazie palonki kordierytowej i szkáa kwarcowego (PK + SK). MoĪna stwierdziü, Īe beton SK posiadaá najwiĊkszą odpornoĞü na wstrząs cieplny.
Parametry jakoĞciowe badanych wyrobów speániaáy rzeczywiste przemysáowe warunki ich pracy w obmurzu hutniczych pieców grzewczych i pieców do obróbki cieplnej
w strefach wysadowych oraz w obmurzu drzwi komór koksowniczych.

4. Próby przemysáowe
W celu okreĞlenia zachowania siĊ opracowanych betonów w warunkach przemysáowych, przeprowadzono próby zastosowania tych materiaáów w obmurzu pieca przepychowego w Euroblacha S.A. w Rudzie ĝląskiej oraz w obmurzu drzwi komory koksowniczej w Zakáadach Koksowniczych „Radlin” S.A.
Z betonu na bazie szkáa kwarcowego oraz na bazie szkáa
kwarcowego oraz palonek kordierytowej i szamotowej wykonano wymurówkĊ okien manewrowych w obmurzu Ğcian
pieców przepychowych w Walcowni Blach Grubych w Euroblacha S.A.. Uformowano áącznie 6 kompletów prefabrykatów betonowych, które nastĊpnie wysuszono i wygrzano.
Wyroby na bazie szkáa kwarcowego zostaáy zabudowane
w obmurzu dolnych okien manewrowych pieca przepychowego Nr 1 w Walcowni Blach Grubych w marcu 2009 roku,
a wyroby na bazie szkáa kwarcowego i palonki kordierytowej zostaáy zabudowane w obmurzu górnych okien manewrowych, jako ksztaátki podporowe w piecu przepychowym Nr
2 w Walcowni Blach Grubych w maju 2009 roku.
Sposób zabudowy i usytuowania próbnych prefabrykatów betonowych w oknach manewrowych grzewczych pieców przepychowych przedstawiono na Rys. 3.
W ciągu dotychczasowego okresu pracy przedmiotowe
wyroby betonowe z obydwu partii pracują bez zastrzeĪeĔ,
nie wykazując oznak zuĪycia.

b)
Rys. 3. Sposób zabudowy i usytuowania próbnych prefabrykatów
betonowych w oknach manewrowych grzewczych pieców przepychowych: a) Nr 1 i b) Nr 2.
Fig. 3. The manner of installation and localization of test precast
castable units in manoeuvring windows in pusher furnaces: a) No.
1 and b) No. 2.

Z kolei w Zakáadach Koksowniczych Radlin S.A wykonano obmurze drzwi komory koksowniczej z betonu na bazie
szkáa kwarcowego. Uformowano komplet oĞmiu bloków betonowych, które nastĊpnie wysuszono i wygrzano. WymurówkĊ drzwi komory koksowniczej z zastosowaniem próbnych wyrobów wykonano w listopadzie 2008 roku, a w nastĊpnym miesiącu w/w drzwi zostaáy zamontowane od strony maszynowej w baterii koksowniczej A w ZK Radlin S.A.
Z powodu braku moĪliwoĞci wygrzania wymurówki drzwi,
byáy one w stanie surowym zakáadane na pracującą komorĊ
grzewczą od strony maszynowej, gdzie temperatura w przestrzeni roboczej komory wynosiáa okoáo 1000°C. Po kilku
dniach eksploatacji wyáoĪenia próbnego drzwi skontrolowano stan wymurówki, oceniając go jako dobry – nie stwierdzono Īadnych pĊkniĊü ani áuszczenia siĊ bloków betonowych.
W trakcie kontroli stanu wyáoĪenia, wykonanej w kwietniu 2011 roku, tj. po 29. miesiącach od zabudowy, nie stwierdzono obecnoĞci Īadnych ubytków wyáoĪenia, ani Ğladów
jego korozji.
Na Rys. 4. przedstawiono obmurze drzwi komory oraz
stan wymurówki po piĊciomiesiĊcznej i 2,5-rocznej eksploatacji.

5. Wnioski
Opracowano technologiĊ wytwarzania nowych, mody¿kowanych wyrobów opartych na wiązaniu hydraulicznym,
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a)

o maáej rozszerzalnoĞci cieplnej i wysokiej odpornoĞci na
wstrząsy cieplne.
Technologia wytwarzania nowych wyrobów ogniotrwaáych oparta jest na wykorzystaniu palonki kordierytowej, palonki szamotowej, szkáa kwarcowego oraz na cemencie wysokoglinowym, jako Ğrodku wiąĪącym.
W porównaniu do tradycyjnie stosowanego w piecach
koksowniczych szamotowego betonu ogniotrwaáego, nowe
materiaáy posiadaáy lepsze wáasnoĞci ¿zyczne, mechaniczne i OWT.
Opracowane wyroby charakteryzowaáa bardzo wysoka
wartoĞü parametru Rst, potwierdzająca ich wysoką odpornoĞü na wstrząsy cieplne, przy czym wartoĞci Rst byáy zbliĪone w przypadku betonów z udziaáem szkáa kwarcowego, jak i palonki kordierytowej, palonki szamotowej i szkáa
kwarcowego.
Próby przemysáowego stosowania informacyjnych partii
nowych wyrobów wykazaáy, Īe ich wartoĞci uĪytkowe są bardzo wysokie – dotyczy to ich wysokiej odpornoĞci na niszczące oddziaáywanie Ğrodowiska pracy, w tym wysokiej odpornoĞci na nagáe zmiany temperatury. Uzyskano nastĊpującą trwaáoĞü:
– w obmurzu drzwi komór koksowniczych – 29 miesiĊcy
i nadal,
– w obmurzu okien manewrowych w grzewczych piecach
przepychowych – 25 miesiĊcy i nadal.

Literatura
b)

c)
Rys. 4. Obmurze drzwi komory koksowniczej: a) przed pracą w trakcie montaĪu, b) po 5. miesiącach eksploatacji, c) po 29. miesiącach eksploatacji.
Fig. 4. Lining of coking chamber door: a) before exploitation during
installation, b) after 5 months of exploitation, c) after 29 months of
exploitation.
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