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Streszczenie
Opracowano model laboratoryjny procesów korozji z uwzglĊdnieniem szybko nastĊpującego nasycania siĊ porcji ĪuĪla i kontrolowanego gradientu temperatury w warstwie badanych próbek. Przez dobór czĊstotliwoĞci rezonansowej i odlegáoĞci metalu od cewki uzyskano prĊdkoĞü metalu oraz ĪuĪla odzwierciedlającą warunki eksploatacyjne w kadzi. W warunkach laboratoryjnych moĪna równieĪ odtworzyü zjawisko powstawania warstwy odwĊglonej przez tlenki Īelaza i tlen atmosferyczny. Przeprowadzono badania porównawcze wyrobów MgO-C i AMC w piecu indukcyjnym z pomiarem gradientu temperatury, kontrolując zmiany skáadu chemicznego ĪuĪla. Dla zbadania
stopnia zuĪycia porównywano powierzchniĊ przekroju wĪerów. Badania takie pozwalają na ocenĊ nowego typu spoiw wĊglowych i dodatków zwiĊkszających odpornoĞü na korozjĊ materiaáów MgO-C, wpáywając na osadzanie nowych faz w porach podczas penetracji ciekáego ĪuĪla. W praktyce przemysáowej na korozjĊ materiaáów w stre¿e ĪuĪla naleĪy równieĪ braü pod uwagĊ wpáyw takich czynników jak
utlenianie siĊ powierzchni materiaáów podczas rozgrzewania kadzi, naprĊĪenia powstające w wyniku rozszerzalnoĞci cieplnej w warstwie
roboczej i intensywna korozja na styku ksztaátek.
Sáowa kluczowe: korozja, ciekáy ĪuĪel, kadĨ stalownicza, MgO-C

CORROSION OF MgO-C PRODUCTS IN THE STEEL LADLE SLAG ZONE
The authors developed a laboratory model of corrosion processes taking into account the quickly progressing saturation of a slag
portion and a controlled temperature gradient in the contact layer of the examined samples. Suitable selection of a resonance frequency
and metal-coil distance made it possible to determine the metal and slag velocity which resembled operating conditions in a ladle. Also
the phenomenon of decarburized layer formation due to iron oxides and atmospheric oxygen may be reconstructed in laboratory conditions. Comparative investigations into MgO-C and AMC with temperature gradient measurements were conducted in an induction furnace
while controlling the changes of slag chemical composition. In order to compare the degree of wear, the cross-sectional area of pits was
compared. Such investigations allow a new type of carbon binders and additives to be evaluated which increase the corrosive resistance
of MgO-C materials, inÀuencing the sedimentation of new phases in pores in the process of liquid slag penetration. In industrial practice,
the corrosion of materials in the slag zone is also inÀuenced by such factors as material surface oxidation in the process of ladle heating,
stresses due to thermal expansion in the working layer and intense corrosion in the shapes’ contact area.
Keywords: Corrosion, Liquid slag, Steel ladle, MgO-C

1. WstĊp

2. Warunki eksploatacyjne

W strefie ĪuĪla kadzi stalowniczych stosuje siĊ powszechnie wyroby magnezjowo-grafitowe o zawartoĞci
5-20 % fazy wĊglowej. W produkcji stali wysokiej jakoĞci
naleĪy braü pod uwagĊ, Īe jednym z zewnĊtrznych Ĩródeá
wystĊpowania wtrąceĔ niemetalicznych w stali jest korozja
materiaáów ogniotrwaáych zachodząca zwáaszcza podczas
intensywnej obróbki pozapiecowej stali. KorozjĊ materiaáów
ogniotrwaáych moĪna zde¿niowaü jako zjawisko zuĪywania
siĊ materiaáu na granicy fazy ciekáej i ciaáa staáego – w tym
przypadku materiaá ten ma charakter kompozytu tlenkowogra¿towego. Materiaá MgO-C jest kompozytem skáadającym
siĊ z ziaren peryklazu i gra¿tu páatkowego poáączonych w warunkach uĪytkowania spoiwem, którym jest faza wĊglowa.

Rozpatrując czynniki wpáywające na zuĪycie wyrobów
w kadzi stalowniczej producent powinien opracowaü wáasną metodĊ doboru skáadu i parametrów produkcyjnych wyrobów magnezjowo-gra¿towych [1]. Warunki eksploatacyjne
w róĪnych stalowniach są zróĪnicowane gáównie z powodu
pojemnoĞci kadzi i programu produkcji, ale równieĪ urządzeĔ
takich jak piecokadĨ, stanowisko odgazowania RH czy sposób przedmuchiwania kąpieli argonem. Program produkcji
stalowni wpáywa na temperatury spustu, obieg kadzi i czas
pozostawania metalu w kadzi, dodatki wprowadzane podczas obróbki pozapiecowej i zmiennoĞü skáadu chemicznego ĪuĪla. Wymienione warunki metalurgiczne wpáywają na
pro¿l zuĪycia strefowego wymurówki. Dobór wyáoĪenia zuĪywającego siĊ równomiernie jest gáównym oczekiwaniem
ze strony uĪytkownika.
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3. Model korozji materiaáu MgO-C
Procesy korozji przebiegają wedáug schematu:
zwilĪanie i penetracja fazy ciekáej przez pory i kanaáy
w materiale,
– reakcje korozyjne stopu z osnową materiaáu,
– destrukcja wiązaĔ ceramicznych materiaáu,
– wymywanie przereagowanych cząstek przez stop.
CzĊsto dochodzi do wytrącania siĊ produktów reakcji
w porach warstwy odwĊglonej i nasyconej ĪuĪlem, wytworzenia warstwy przyĞciennej chroniącej czĊĞciowo przed wymianą masy pomiĊdzy ĪuĪlem i warstwą roboczą. DynamikĊ zuĪywania siĊ wyáoĪenia ogniotrwaáego w praktyce ocenia siĊ przez pomiary gruboĞci wymurówki za pomocą urządzenia laserowego pomiĊdzy wytopami przeliczając na czas
przebywania metalu kadzi.
Korozja wyáoĪenia w stre¿e ĪuĪla kadzi pod wpáywem
chemicznego oddziaáywania ciekáego ĪuĪla zaleĪy od skáadu
chemicznego i wáasnoĞci ĪuĪla, róĪnicy pomiĊdzy zawartoĞcią poszczególnych skáadników w ĪuĪlu i w materiale ogniotrwaáym i szybkoĞci migracji skáadnika w stopie.
Odprowadzanie produktów rozpuszczania siĊ skáadników wymurówki z powierzchni kontaktu zaleĪy od ruchu
ciekáego ĪuĪla i metalu wywoáanego przez przedmuchiwanie argonem, ruch pĊcherzyków CO2 w metalu, ale równieĪ
przepáywu ĪuĪla spowodowanego miejscowo wystĊpującą
róĪnicą napiĊcia miĊdzyfazowego (zwilĪania) miĊdzy sąsiadującymi strefami powierzchni miĊdzyfazowej w ukáadzie
ciaáo staáe – ciecz (Rys. 1) [5]. NapiĊcie miĊdzyfazowe zaleĪy od temperatury, stĊĪenia skáadników faz znajdujących
siĊ w kontakcie i innych czynników.
–

wstrząsy i naprĊĪenia cieplne, wskazują na moĪliwoĞü wymywania wyrobów ogniotrwaáych przez erozjĊ.
Opracowano róĪnego rodzaju modele sáuĪące do przewidywania szybkoĞci procesów korozji, dla których moĪna zastosowaü równieĪ matematyczne lub czĊĞciowo empiryczne
formuáy, które uwzglĊdniają wáaĞciwoĞci ĪuĪla takie jak kąt
zwilĪania, lepkoĞü i napiĊcie powierzchniowe, jak równieĪ
wáaĞciwoĞci materiaáu – wielkoĞci porów, gradient temperatury [2]. Analiza ksztaátu przekroju pionowego wĪeru na granicy metalu i ĪuĪla przyczyniáa siĊ do ustalenia, Īe za procesy korozji odpowiadają przepáywy ĪuĪla i wymiana skáadników pomiĊdzy ĪuĪlem, metalem i powierzchnią robocza
wymurówki jak na Rys. 2. W typowym materiale w stre¿e
ĪuĪla korozja powoduje powstawanie zagáĊbienia wskazującego na udziaá ĪuĪla w rozpuszczaniu jak i erozji materiaáu.
Ruch cieczy wywoáany miejscowym gradientem napiĊcia miĊdzyfazowego spowodowanym lokalną róĪnicą temperatur, stĊĪenia lub potencjaáu elektrycznego, nosi nazwĊ
przepáywu lub konwekcji Marangoniego [4-6]. W punkcie styku trzech faz: metalu, materiaáu ogniotrwaáego i ĪuĪla; proces korozji zostaá wyjaĞniony konwekcją; ubytek materiaáu
ogniotrwaáego nastĊpuje z powodu transportu wĊgla do ciekáego metalu poprzez 1-milimetrową warstwĊ ĪuĪla ponad
punktem styku trzech fazy.

Rys. 2. Korozja w miejscu styku 3 faz; ıI, ıII – napiĊcia miĊdzyfazowe.
Fig. 2. Corrosion at the three phase contact; ıI, ıII – interphase
tensions.

Rys. 1. Ruch stopu związany z gradientem napiĊcia powierzchniowego.
Fig. 1. The movement of melt related to a surface tension gradient.

Korozja w stre¿e ĪuĪla kadzi stalowniczej zachodzi najszybciej na poziomie styku trzech faz, ale odpornoĞü na zuĪywanie siĊ wyrobów MgO-C jest zaleĪna od tworzenia siĊ
wtórnej warstwy zwartej MgO i wytrącania siĊ faz krystalicznych ograniczających penetracjĊ ciekáego ĪuĪla. W praktyce
moĪna zauwaĪyü, Īe geometria pro¿lu i dynamika zuĪycia
wyáoĪenia w stre¿e ĪuĪla zaleĪy od zmiennoĞci poziomu wytopów, gatunków stali, i czasu przebywania metalu w kadzi.
ZuĪywanie siĊ wymurówki wynikające ze stosowania agresywnych ĪuĪli, wysokich temperatur spustu moĪna uznaü
za czynnik chemiczny, podczas gdy intensywne mieszanie,
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Miarą postĊpu zuĪycia materiaáu ogniotrwaáego jest
wzrost stĊĪenia skáadnika w ĪuĪlu, dla którego stĊĪenie nasycenia wynosi Csat, przy początkowej wartoĞci stĊĪenia
Co. Dla przykáadu obliczona wartoĞü wspóáczynnika migracji ȕ-MgO z materiaáu ogniotrwaáego do ĪuĪla w temperaturze 1650°C wynosi 8,4·10-4 cm/s [3]. WskaĨnik zuĪywania
siĊ materiaáu ogniotrwaáego Vw o gĊstoĞci dm.ogn dla modelu
Marangoniego wynosi:
Vw= 360 ȕ·dzuĪla/dm.ogn.(Csat - Co) = 0,25(Csat - Co) mm/h (1)
Oszacowano, Īe ĪuĪel w warstwie przyĞciennej przepáywa wzdáuĪ materiaáu ogniotrwaáego z prĊdkoĞcią 10-cio krotnie przekraczającą naturalną konwekcjĊ w stopie. Obliczona
prĊdkoĞü korozji dla ukáadu o zawartoĞci MgO w ĪuĪlu 5-procentowym i stĊĪeniu nasycenia 17 % wynosi okoáo 3 mm/h.
WartoĞü ta jest zbieĪna z wynikami odnotowanymi podczas
eksploatacji kadzi eksploatacji 2,5-4 mm/h.

KOROZJA WYROBÓW MgO-C W STREFIE ĩUĩLA KADZI STALOWNICZEJ

MgO(s) + C(s) = Mg(g) + CO(g) ǻGo = 624032-295,95T (2)
wyjaĞniono za pomocą analizy termodynamicznej równowagi CO i MgO przy róĪnych ciĞnieniach parcjalnych (Rys. 1).
Reakcja ta moĪe zachodziü w warunkach obniĪonego ciĞnienia w temperaturze pracy wymurówki. Powstający gazowy Mg migruje w kierunku powierzchni roboczej i w kontakcie
z tlenem reaguje zgodnie z reakcją: Mg(g)+O2=MgO, tworząc
zwartą warstwĊ krysztaáów peryklazu. Peáni ona istotną rolĊ
w ograniczeniu penetracji ĪuĪla, jak równieĪ – przez wzrost
ciĞnienia CO wewnątrz materiaáu – ogranicza dalszy przebieg reakcji karbotermicznej w temperaturze eksploatacji. [4]
Rys. 3. ZaleĪnoĞci energii tworzenia od temperatury przy róĪnych
ciĞnieniach parcjalnych.
Fig. 3. The relation between energy of formation and temperature
at different partial pressures.

Konwekcja Marangoniego w znacznym stopniu przyspiesza wymianĊ masy i ciepáa. W ukáadzie wyáoĪenie ogniotrwaáe – ciekáy ĪuĪel kadziowy wystĊpowaü moĪe w wyniku róĪnych czynników, przy czym najwaĪniejszym wydaje siĊ róĪnica w zawartoĞciach poszczególnych tlenków i pierwiastków stanowiących materiaá wyáoĪenia i ĪuĪla.

5. ĩuĪle ra¿nacyjne
ĩuĪle kadziowe stosowane w procesach ra¿nacji stali w kadzi muszą speániaü szereg wymagaĔ technologicznych, a szczególnie muszą wykazywaü zdolnoĞü do gáĊbokiego odsiarczania stali i asymilacji tlenkowych wtrąceĔ
niemetalicznych oraz utrzymania w czasie ra¿nacji niskiej zawartoĞci tlenu w stali. Powinny one posiadaü wysoką zasadowoĞü oraz niską zawartoĞü tlenków Īelaza. Wysoką zasadowoĞü moĪna uzyskaü poprzez dodatki wapna, natomiast
niską zawartoĞü tlenków Īelaza uzyskuje siĊ poprzez odci-

4. Reakcja karbotermiczna
W praktyce moĪna zauwaĪyü, Īe geometria
pro¿lu i dynamika zuĪycia wyáoĪenia w stre¿e ĪuĪla zaleĪy od zmiennoĞci poziomu wytopów, gatunków stali, i czasu przebywania metalu w kadzi.
ZuĪywanie siĊ wymurówki wynikające ze stosowania agresywnych ĪuĪli, wysokich temperatur
spustu moĪna uznaü za czynnik chemiczny, podczas gdy intensywne mieszanie, wstrząsy i naprĊĪenia cieplne wskazują na moĪliwoĞü wymywania
wyrobów ogniotrwaáych przez erozjĊ.
W pierwszym przypadku siáą napĊdową korozji jest róĪnica stĊĪeĔ tlenków zasadowych w ĪuĪlu i warstwie roboczej, a zuĪyciu podlegają gáównie ziarna peryklazu pozostające w kontakcie ze
stopem. W drugim przypadku ruch ĪuĪla i metalu
atakuje osnowĊ wyrobu powodując wyáuskiwanie
cząstek peryklazu, nawet bez ich rozpuszczania.
Przeciwdziaáanie korozji chemicznej polega na
zwiĊkszeniu udziaáu gra¿tu páatkowego wysokiej
jakoĞci, stosowaniu grubokrystalicznych magnezytów topionych i antyutleniaczy. Wzrost trwaáoĞci w przypadku korozji przez wymywanie moĪna uzyskaü poprzez wzmocnienie spoiwa wĊglowego na przykáad przez paki mezofazowe lub dodatki wĊglonoĞne, odpowiedni dobór skáadu ziarnowego, dopasowanie programu formowania, dodatki antyutleniaczy. DziĊki tym zabiegom uzyskuje siĊ odpowiedni rozkáad wielkoĞci porów, co uáatwia powstawanie zwartej warstwy na granicy strefy odwĊglonej w wyniku reakcji Mg pochodzącego
z reakcji karbotermicznej w gáĊbi materiaáu. Mechanizmu tworzenia warstwy zwartej w materiaáach MgO-C w wyniku reakcji:

I – ĪuĪel ra¿nacyjny do „super czystych stali” o bardzo niskich zawartoĞciach Al
poddanych obróbce wapniem, ma wáasnoĞci odsiarczające i odtleniające
II – ĪuĪel wolastonitowy, do stali na druty, wysokosiarkowych stali automatowych
III – ĪuĪel do ra¿nacji stali na wyroby o wymaganiach, co do jakoĞci powierzchni (cylindry hydrauliczne, bieĪnie áoĪysk tocznych); brak odsiarczania duĪa absorpcyjnoĞü Al2O3
IV – ĪuĪel kadziowy do stali na áoĪyska toczne odtleniane C i Si bez dodatku Al
bez obróbki wapniem (duĪa absorpcyjnoĞü Al2O3)
Rys. 4. Diagram fazowy ukáadu Al2O3–SiO2–CaO; I-IV - obszary skáadu ĪuĪli ra¿nacyjnych.
Fig. 4. A phase diagram of the Al2O3–SiO2–CaO system; I-IV – composition areas
of re¿ning slag.

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

649

M. SUàKOWSKI, S. CHATTERJEE

nanie ĪuĪli konwertorowych w czasie spustu oraz systematyczne odtlenianie ĪuĪli w czasie ra¿nacji stali. Uzyskanie
niskiej temperatury topnienia ĪuĪli ra¿nacyjnych, o niskiej
lepkoĞü sprzyjającej procesom ra¿nacji, realizuje siĊ poprzez dodatek tlenku glinu. W przypadku eutektyki skáadającej siĊ z 54,5 % CaO i 45,5 % Al2O3 temperatura topnienia związku jest najniĪsza i wynosi 1395°C, a wiĊc, ĪuĪel
o takiej proporcji podczas procesu ra¿nacji bĊdzie zachowywaá páynnoĞü. W praktyce stosuje siĊ ĪuĪle o C/A = 1,2–1,4,
czyli z przewagą procentowego udziaáu wapna. W rzeczywistych ciekáych ukáadach fazowych ĪuĪli ra¿nacyjnych wystĊpuje SiO2, w wyniku niepeánego odciĊcia ĪuĪla w czasie spustu stali do kadzi. Krzemionka powoduje pogorszenie wáasnoĞci ra¿nacyjnych ĪuĪli, utrudniając wcháanianie innych
faz tlenkowych. WiĊksze niĪ 10-cio procentowe zawartoĞci
krzemionki w ĪuĪlu mogą doprowadziü podczas mieszania
do odrywania siĊ cząstek ĪuĪla i wciągania ich do metalu,
powodując zwiĊkszenie iloĞci tlenkowych wtrąceĔ niemetalicznych w stali.
W praktyce udowodniono, Īe wprowadzenie dodatków
zwiĊkszających udziaá tlenku magnezu w ĪuĪlu powyĪej 5 %,
zmniejsza agresywnoĞü ĪuĪla i powoduje, Īe MgO zawarte
w ĪuĪlu likwiduje nadmierne pobieranie przez ĪuĪel tlenku
magnezu z materiaáu wymurówki. ĩuĪel ra¿nacyjny to ĪuĪel
wysokozasadowy, który jednoczeĞnie powinien posiadaü niską temperaturĊ topnienia, a co za tym maáą lepkoĞü i maáe
napiĊcie powierzchniowe, a wiĊc parametry sprzyjające skutecznemu przeprowadzeniu procesów ra¿nacyjnych stali na
stanowisku pieca kadziowego.
Upáynniaczami ĪuĪli ra¿nacyjnych są związki tworzące niskotopliwe eutektyki: Àuoryt, skalenie, sepiolit i inne. Związki te zwiĊkszają szybkoĞü rozpuszczania wapna korygującego zasadowoĞü ĪuĪla, stanowią jednak zagroĪenie, Īe
w warstwie ĪuĪla nastąpi wzrost przewodnictwa elektrycznego podczas rozgrzewania áukiem elektrycznym metalu na
stanowisku piecokadzi.
Wyroby magnezjowo-gra¿towe pracujące w stre¿e ĪuĪla
poddane są okresowo oddziaáywaniu ĪuĪli o niskim C/S, ale
równieĪ o duĪej zawartoĞci Al2O3 i TiO2 i CaF2. Na powstawanie warstwy odwĊglonej, która ulega in¿ltracji przez ĪuĪel
ma wpáyw nie tylko tlen atmosferyczny podczas wygrzewania kadzi, ale równieĪ tlen związany z Īelazem, manganem
i tytanem. Prawidáowo eksploatowana kadĨ jest powleczona warstwą ochronna ĪuĪla, która chroni wymurówkĊ caáej kadzi przed naprĊĪeniami cieplnymi podczas cháodzenia
i utlenianiem Nie odciĊty, przetleniony ĪuĪel konwertorowy;
nie tylko sam dziaáa utleniająco, ale równieĪ powoduje odsáanianie powierzchni wyrobów ogniotrwaáych, co wiąĪe siĊ
z moĪliwoĞcią tworzenia siĊ zwartej warstwy wtórnego MgO.
Warunki pracy kadzi, w których powstaje zwarta warstwa, jej
stabilnoĞü i niszczenie, nie zostaáo jeszcze wyjaĞnione w warunkach laboratoryjnych badaĔ korozji metoda dynamiczną.

6. Badania ĪuĪloodpornoĞci w piecu
indukcyjnym
Wery¿kacjĊ parametrów uĪytkowych materiaáów ogniotrwaáych moĪna przeprowadziü w modelowych warunkach
laboratoryjnych przez testy ĪuĪloodpornoĞci. W ostatnich
trzech latach zrealizowano w ArcelorMittal Refractories Sp.

650

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

Rys. 5. Piec indukcyjny z osáoną argonową. Kontrola lepkoĞci ĪuĪla.
Fig. 5. An induction furnace with an argon shroud. Slag viscosity control.

z o.o. w Krakowie projekt utworzenia stanowiska do dynamicznych badaĔ ĪuĪloodpornoĞci za pomocą pieca indukcyjnego. W wyniku wielu prób opracowano procedurĊ badaĔ
porównawczych materiaáów przeznaczonych do urządzeĔ
metalurgicznych. Gáównym celem byáo uzyskanie wskaĨnika
szybkoĞci korozji (mm/h) porównywalnego ze wskaĨnikami
zuĪycia podczas eksploatacji kadzi i konwertora.

KOROZJA WYROBÓW MgO-C W STREFIE ĩUĩLA KADZI STALOWNICZEJ

Rys. 6. Próbki po teĞcie ĪuĪloodpornoĞci w piecu indukcyjnym.
Fig. 6. Samples subjected to slag resistance tests in an induction furnace.

Przez odpowiednie dopasowanie spadku temperatury
w wyáoĪeniu tygla oraz regulacjĊ mocy pieca uzyskano pro¿l zuĪycia materiaáów zgodny z teoretycznie przewidywanym
przekrojem wĪeru wedáug modelu korozji w wyniku konwekcji Marangoniego.
WáaĞciwy efekt ruchu metalu i wysoki zakres temperatury moĪe byü realizowany w piecu o mocy 50 kW, o zaáadunku do 15 kg metalu. Temperatura metalu jest kontrolowana
bezpoĞrednio przez pomiar Hearus Digilance, gdy temperatura ukáadu cháodzenia cewki ustabilizuje sie.
Dla kontroli gradientu temperatury zainstalowana jest termopara w kontakcie z tylną Ğcianą jednej z próbek na poziomie kontaktu metal-ĪuĪel. Przez mody¿kacjĊ warstwy izolacji miĊdzy cewką indukcyjną i warstwą masy ubijanej uzyskuje siĊ temperaturĊ do 1200°C ( regulacja z dokáadnoĞcią
± 3°C) na Ğciance zewnetrznej, gdy temperatura metalu w kotlinie wynosi 1670°C. W badaniach uzyskiwano maksymalne temperatury 1730°C. Piec indukcyjny zostaá zaprojektowany i wykonany przez polskie przedsiĊbiorstwo ELKON
(Rybnik). Jako wsadu uĪywano bloków stali St3S, dla usuniĊcia wpáywu wĊgla w stali na powierzchniĊ metalu po roztopieniu, wprowadzano niewielką iloĞü Fe2O3.

7. Badania porównawcze korozji róĪnych
gatunków materiaáów ogniotrwaáych
Próbki wyciĊte z ksztaátek produkcyjnych oraz ze specjalnie przygotowanych próbnych mieszanek miaáy gruboĞü
40 mm i wysokoĞü 250 mm. Po zakoĔczeniu testu, próbki
byáy przecinane pionowo wzdáuĪ do oceny gáĊbokoĞci zagáĊbienia i jego powierzchni przekroju. Obraz kaĪdej przeciĊ-

Rys. 7. Przekroje próbek do wyznaczania gáĊbokoĞci i powierzchni przekroju wĪeru.
Fig. 7. Cross-sections of samples for determining the depth and
cross-sectional area of a pit.

tej Ğciany wprowadzono do programu obróbki plików gra¿ki
ImageJ, w którym wykonuje siĊ pomiar powierzchni przekroju zuĪytej powierzchni oraz ocenia siĊ ksztaát wĪeru, porównując udziaá korozji wywoáanej przez metal i ĪuĪel (Rys. 6-7).
MoĪna równieĪ oceniü pod mikroskopem gáĊbokoĞü wnikania ĪuĪla w mikrostrukturĊ. Opisana metoda zostaáa zastosowana do oceny nowych typów wyrobów MgO-C, przeznaczonych na strefĊ ĪuĪla konwertorów tlenowych i kadzi
stalowniczych.
W wyniku badaĔ ustalono wpáyw czynników technologicznych takich jak sposób prasowania, udziaá gra¿tów o róĪnym uziarnieniu, dodatków antyutleniaczy, udziaá róĪnego
typu magnezytów w poszczególnych frakcjach ziarnowych
na ĪuĪloodpornoĞü. Uzyskano powtarzalnoĞü pro¿lu zuĪycia
dla tych samych wyrobów i powierzchni przekroju. W ciągu
2,5 godzin testu zuĪycie wyáoĪenia osiągnĊáo wartoĞü, którą
obserwuje siĊ podczas eksploatacji, to jest 2,5-4 mm na wytop. Obserwując powierzchnie zewnĊtrzną wĪeru stwierdzono wiĊksze ubytki osnowy, wystające grube ziarna w dolnej
czĊĞci co potwierdza wiĊkszy udziaá erozji w tym obszarze
tak jak w modelu konwekcji Marangoniego.

8. Badania szybkoĞci korozji na podstawie
zmian skáadu ĪuĪla
Dla okreĞlenia wpáywu korozyjnego dziaáanie upáynniaczy
i mody¿katorów ĪuĪla przeprowadzono badania na wyáoĪeniu tygla z materiaáów o jednakowym skáadzie. W okreĞlonych odstĊpach czasu pobierano próbki ĪuĪla dla porównania zmian skáadu chemicznego. LepkoĞü ĪuĪla kontrolowano
wizualnie. Kiedy ĪuĪel traciá páynnoĞü obserwowano równoczeĞnie zmianĊ jego koloru z ciemnego na szary. Zmiany gáĊbokoĞci wĪeru (kontrolowane prĊtem) byáy wiĊksze, gdy ĪuĪel byá páynny i ciemny. Po stopieniu wprowadzano w dwóch
porcjach dodatek 1 % Àuorytu, który gwaátownie obniĪaá lepkoĞü ĪuĪla. Wyniki zmieniającego siĊ skáadu ĪuĪla przedstawiono w Tabeli 1 i na Rys. 8. Korozja prowadzi do przesycenia ĪuĪla do 22 % w temperaturze 1700°C, co wskazuje
na dziaáanie erozji. Widoczne jest równieĪ wpáyw wĊgla na
odtlenianie siĊ ĪuĪla przez redukcjĊ Fe2O3.
Podczas testów porównywano równieĪ wpáyw dodatku
do ĪuĪla LDSF® RG /KERNEOS/ i stwierdzono, Īe równieĪ
znacznie przyspiesza roztapianie ĪuĪla, nie powoduje jednak tak gwaátownego obniĪenia lepkoĞci ĪuĪla jak Àuoryt,
nawet w iloĞci 2 %.
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9. Podsumowanie
Zmiany skáadu ĪuĪla w czasie wytopu
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Rys. 8. Kinetyka zmian skáadu ĪuĪla w czasie wytopu.
Fig. 8. Kinetics of slag composition changes during a heat.
Tabela 1. Zmiany skáadu ĪuĪla podczas wytopu.
Table 1. Changes of slag composition during a heat.
Czas
[min]

Literatura

StĊĪenie skáadnika [% mas.]
SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

Metoda porównawcza badania ĪuĪloodpornoĞci w piecu indukcyjnym pozwala na okreĞlenie wpáywu mody¿kacji
technologii na parametry uĪytkowe w warunkach laboratoryjnych. Uzyskana szybkoĞü korozji jest zgodna z rezultatami rejestrowanymi w kadziach stalowniczych.
Zastosowanie ĪuĪla wzbogaconego w MgO zmniejsza
szybkoĞü korozji materiaáów w stre¿e ĪuĪla. Dodatek 2 %
CaF2 powoduje znacznie szybsze roztapianie siĊ kolejnych
porcji ĪuĪla i uzyskanie dobrych wáasnoĞci ra¿nacyjnych,
ale powoduje gwaátowne obniĪenie lepkoĞci ĪuĪla i zwiĊksza dziaáanie erozyjne. Zastosowanie dodatku ĪuĪla sztucznego równieĪ znacznie przyspiesza roztapianie ĪuĪla i pozwala na szybkie uzyskanie wáaĞciwej páynnoĞci.
Dynamika pogáĊbiania siĊ wĪerów korozyjnych zmniejsza siĊ wraz ze zmianą nasycenia przez MgO, a po kaĪdej
wymianie ĪuĪla ponownie wzrasta.
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Wymiana ĪuĪla

W praktyce przemysáowej naleĪy równieĪ braü pod uwagĊ wpáyw takich czynników na korozjĊ materiaáów w stre¿e
ĪuĪla, jak utlenianie siĊ powierzchni materiaáów podczas
rozgrzewania kadzi, naprĊĪenia powstające w wyniku rozszerzalnoĞci cieplnej w warstwie roboczej i intensywna korozja na styku ksztaátek.
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