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Streszczenie
TrwaáoĞü i efektywnoĞü pracy wymurówki drzwi piecowych baterii koksowniczej zaleĪy przede wszystkim od zachowania jej dobrego
stanu technicznego. Istnieje wiele przykáadów wskazujących, Īe wykáadzina drzwi piecowych moĪe byü eksploatowana przez wiele lat bez
wiĊkszych widocznych uszkodzeĔ. Znane są równieĪ sytuacje, gdy remont wyáoĪenia ceramicznego drzwi piecowych naleĪy wykonaü po
niespeána kilkumiesiĊcznym okresie eksploatacji z uwagi na jej záy stan techniczny. Táumaczenie wystĊpujących róĪnic w czasie ich pracy
tylko poziomem obsáugi technologicznej byáoby niesáuszne. W czasie eksploatacji wykáadzina drzwi piecowych naraĪona jest na dziaáanie
siá mechanicznych, ¿zykochemicznych i termicznych, które powodują naturalne, postĊpujące w czasie zuĪywanie siĊ materiaáów ogniotrwaáych. W referacie przedstawiono doĞwiadczenia ZK Zdzieszowice z przeprowadzonych testów eksploatacyjnych kilkunastu gatunków
betonów ogniotrwaáych róĪnych ¿rm produkujących materiaáy ceramiczne. Na tej podstawie wybrano materiaá, który w zakresie poprawy
warunków pracy oraz walorów eksploatacyjnymi speánia nasze oczekiwania.
Sáowa kluczowe: bateria koksownicza, drzwi piecowe, materiaáy ogniotrwaáe, czas Īycia, krzemionka amor¿czna

SELECTION OF REFRACTORY MATERIALS FOR THE LINING OF FURNANCE DOORS
IN COKE OVEN BATTERIES
In the present work, monophase ȕTCP or ĮTCP as well as biphasic BTCP ceramics (ȕTCP + ĮTCP) were biologically evaluated using
thThe service life and work ef¿ciency of furnace doors in a coke oven battery depends chieÀy on the maintenance of its good technical
condition. There is a lot of evidence showing that a furnace door lining may be used for many years without much visible damage. There
have also been cases where the furnace door ceramic lining had to be repaired after a period of just a few months of operation due to
its bad technical condition. Attributing the difference in the time of linings work merely to the level of maintenance service would not be
justi¿ed. In the process of operation, the furnace door lining is exposed to mechanical, physical-chemical and thermal forces, which cause
natural wear of refractory materials over time. The paper presents experiences of ZK Zdzieszowice obtained as a result of operating tests
conducted for several grades of refractory castables produced by different manufacturers of ceramic materials. This provided a basis for
choosing the material, which ful¿ls our expectations with regard to improved working and operating conditions.
Keywords: Coke oven battery, Coke oven door, Refractories, Lifetime, Fused silica

1. Wprowadzenie
Wytwarzanie koksu z przygotowanej mieszanki wsadu
wĊglowego odbywa siĊ w bateriach komór koksowniczych.
KaĪda komora o ksztaácie wydáuĪonego prostopadáoĞcianu
zaáadowana wĊglem wsadowym jest ogrzewana przeponowo
poprzez Ğciany grzewcze. ĝciany te zbudowane są z systemu kanaáów, w których nastĊpuje spalanie gazu koksowniczego. Dla wykorzystania ciepáa spalin opuszczających kanaá
grzewczy pod komorami koksowniczymi znajdują siĊ regeneratory wypeánione ksztaátkami ogniotrwaáymi, przez które
przechodzą na przemian gorące spaliny i zimne powietrze
przeznaczone do spalania gazu, odzyskując w ten sposób
nagromadzone ciepáo. W komorach koksowniczych zachodzi proces wysokotemperaturowego odgazowania mieszanki wĊglowej (900-950°C). Po okreĞlonym czasie koksowania powstaáy koks wypychany jest z komory koksowniczej
drągiem wypychowym (z czĊstotliwoĞcią 1,5 cyklu na dobĊ)

poprzez wóz przelotowy na wóz gaĞniczy. Gorący koks na
wozie gaĞniczym gaszony jest strumieniem wody pod wieĪą gaĞniczą. Podczas pirolizy wĊgla oprócz koksu bĊdącego gáównym produktem procesu odgazowania otrzymuje siĊ
surowy gaz koksowniczy odprowadzany poprzez rury odciągowe do odbieralnika. W odbieralniku nastĊpuje ocháodzenie i kondensacja produktów gazowych.
W przeciągu ostatnich lat w byáych Zakáadach koksowniczych „Zdzieszowice”, obecnie ArcelorMittal Poland Oddziaá
w Zdzieszowicach, przetestowano ok. 20 gatunków monolitycznych wykáadzin ogniotrwaáych drzwi piecowych z betonów wytworzonych w szeĞciu zakáadach produkcyjnych
róĪniących siĊ skáadem ziarnowym i chemicznym, temperaturą obróbki cieplnej, zbrojeniem (wáókna stalowe, polipropylenowe), przewodnoĞcią, rozszerzalnoĞcią cieplną i porowatoĞcią. Próby komorowe byáy wykonywane równoczeĞnie z pracami mającymi na celu zwiĊkszenie efektywnoĞci
metody wykorzystania betonowych ksztaátek na wykáadzinĊ
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Rys. 1. Bateria koksownicza – widok od strony koksowej.
Fig. 1. A coke oven battery – a view from the coke side.

Rys. 2. Kierunek zmian konstrukcji drzwi piecowych baterii koksowniczych.
Fig. 2. The direction of changes in the construction of coke oven
furnace doors.

drzwi piecowych (Rys. 2), tzn. zmieniono system mocowania, szerokoĞü ksztaátek, wysokoĞü ksztaátek oraz dobrano
materiaáy termoizolacyjne.

2. Ogólna charakterystyka drzwi piecowych
baterii koksowniczej
Jednym z elementów uzbrojenia bocznego baterii koksowniczej są drzwi piecowe, które posiadają ramkĊ uszczelniającą z dociskiem i regulacją Ğrubową. Ten sposób uszczelnienia skutecznie uniemoĪliwia przedostawanie siĊ gazów
na zewnątrz oraz powietrza do wnĊtrza komory koksowniczej w czasie procesu koksowania.
Do uĪebrowanej Īeliwnej konstrukcji drzwi piecowych
przymocowane są ponadto chwytaki wymurówki, dwa rygle
ze Ğrubowym mechanizmem rozporowym, uchwyty odĨwiernika oraz rolki prowadzące. Celem ochrony metalowych czĊĞci drzwi piecowych oraz izolacji cieplnej gáowic Ğcian grzewczych, drzwi od strony komory koksowniczej są wyáoĪone
ksztaátkami z niskocementowego betonu ogniotrwaáego.
Ukáad izolacji drzwi piecowych záoĪony jest z dwóch
páyt termoizolacyjnych (wermikulitowych) o áącznej gruboĞci 40 mm.
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Rys. 3. Drzwi piecowe : 1 – korek betonowy, 2 – Ğruba montaĪowa, 3 – ksztaátka ceramiczna, 4 – chwytak wymurówki, 5 – ramka
uszczelniająca, 6 - Īeliwny korpus drzwi piecowych.
Fig. 3. Furnace doors: 1 – concrete plug, 2 – erection bolt, 3 – ceramic shape, 4 – lining grip, 5 – sealing frame, 6 – cast iron body
of the furnace door.

Wymienione wyĪej czĊĞci wymurówki są zamocowane do
korpusu drzwi za pomocą Ğrub, bez uĪycia klejów i zapraw.
Przestrzenie miĊdzy páaszczyznami styku są wypeánione
matą termoizolacyjną. Mata ta jest utrzymywana w miejscu
zabudowy siáami docisku pochodzącymi od ksztaátek betonowych. Otwory pod Ğruby montaĪowe ksztaátek zaĞlepiane są
betonowymi korkami, osadzonymi na zaprawie szamotowej.
Stan techniczny (ĪywotnoĞü) monolitycznych ksztaátek
betonowych, którymi wyáoĪone są drzwi piecowe oraz dobór materiaáów termoizolacyjnych jest bardzo istotny z punktu widzenia pracy drzwi, gdyĪ kaĪde uszkodzenie ksztaátek
ceramicznych powoduje przegrzanie Īeliwnego korpusu
i w konsekwencji prowadzi do trwaáego odksztaácenia w odlewie korpusu (efekt związany z utrzymaniem szczelnoĞci
drzwi piecowych – emisja niezorganizowana surowego gazu
koksowniczego do atmosfery).
Ponadto zwiĊksza siĊ ryzyko wystĊpowania potencjalnego wypadku związanego z rozluĨnieniem wykáadziny drzwi
i obsuniĊciem wymurówki na pomost roboczy gdzie znajduje siĊ pracownik obsáugi technologicznej.
Eksploatacja drzwi piecowych z uszkodzoną wymurówką dodatkowo stwarza problemy eksploatacyjne związane
z moĪliwoĞcią poparzenia obsáugi technologicznej w wyniku gwaátownie spalającego siĊ nieskoksowanego wĊgla mieszanki wsadowej (zalegającej w uszkodzonej czĊĞci obmurza
ogniotrwaáego) podczas otwierania drzwi piecowych (Rys. 4).
Stosowane dotychczas rozwiązanie posiada szereg istotnych wad, które zostaną omówione w dalszej czĊĞci artykuáu.

3. Mechanizmy uszkodzenia wykáadziny
drzwi piecowych wykonanych
z niskocementowego betonu
ogniotrwaáego
Czas pracy wymurówki drzwi piecowych z niskocementowego betonu ogniotrwaáego okreĞla siĊ Ğrednio na 10-12
miesiĊcy. NajwczeĞniej zaczynają siĊ pojawiaü uszkodzenia
w stre¿e naroĪy ksztaátek (4-6 miesiĊcy), z uwagi na ekstremalne gradienty temperaturowe wywoáujące graniczne
naprĊĪenia w materiale ogniotrwaáym. Drugim, mniej istotnym typem uszkodzenia jest uszkodzenie poáączeĔ miĊdzy betonowymi ksztaátkami. W okresie od 6-ego do 9-ego
miesiąca eksploatacji drzwi, odbywa siĊ silna erozja ksztaá-
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Rys. 4. Efekt związany z brakiem fragmentów wymurówki ogniotrwaáej drzwi piecowych.
Fig. 4. The effect related to the missing fragments of a furnace door refractory lining.

Rys. 5. Uszkodzenia wymurówki ogniotrwaáej drzwi piecowych w wyniku dáugotrwaáej eksploatacji.
Fig. 5. Damage to the furnace door refractory lining due to long-term use.

tek i początek ich destrukcji. WystĊpują takĪe duĪe szczeliny po pĊkniĊciach, które utworzyáy siĊ w prefabrykacie betonowym (Rys. 5).
Suma tych zjawisk táumaczona jest przedostawaniem siĊ
pirolitycznego wĊgla do krystalicznej struktury, tak Īe prowadzą one, po od 10-cio do 12-to miesiĊcznej eksploatacji
drzwi, do nieodwracalnego ich uszkodzenia. Mechanizmy
uszkodzenia wymurówki drzwi piecowych, moĪna podzieliü na trzy grupy [2]:
– mieszane ¿zykochemiczne,
– chemiczne,
– mechanizm naprĊĪeĔ termicznych.

Po kaĪdorazowym wypchniĊciu koksu z komory koksowniczej, i ponownym jej obsadzeniu cháodną oraz wilgotną
mieszanką wĊglową, proces nagrzewania wymurówki drzwi
zostaje powtórzony. Cykliczne nagrzewanie i cháodzenie siĊ
synchronizuje cykliczny przepáyw produktów rozkáadu w gáąb
ksztaátki od jej czoáa i powoduje cykliczne zamykanie i otwieranie siĊ porów w ceramicznych ksztaátkach.
Wydzielające siĊ w zamkniĊtej przestrzeni gazy doprowadzają do intensywnego wzrostu ciĞnienia w porach. Gazowe
produkty termicznego rozkáadu wsadu wĊglowego wywoáują
zatem stan naprĊĪeĔ rozciągających wewnątrz betonowej
ksztaátki, powodując jej gáĊboką destrukcjĊ. Mechanizm ten
powtarza siĊ w kaĪdym nastĊpnym cyklu koksowania [3].

3.1. Mechanizm ¿zykochemiczny
3.2. Mechanizm chemiczny
Podczas bezprzeponowego ogrzewania mieszanka wĊglowa ulega wieloetapowemu, termicznemu rozkáadowi.
W jednym z tych stadiów tworzy siĊ smoáa, która przedostaje siĊ do otwartych porów betonowej wymurówki drzwi piecowych. PoniewaĪ temperatura w komorze koksowniczej,
po przejĞciu mieszanki wĊglowej w stan plastyczny, podnosi
siĊ, betonowe ksztaátki od wewnĊtrznej strony komory równieĪ osiągają tĊ temperaturĊ. Odpowiada ona przeksztaáceniu: mieszanka wĊglowa ĺ póákoks + produkty rozkáadu termicznego, a póĨniej: póákoks ĺ koks.

Reakcja aktywnych, gazowych i ciekáych produktów termicznego rozkáadu wĊgla wsadowego w stre¿e betonowej
ksztaátki, powoduje uszkodzenie jej struktury. Dyfuzja produktów termicznego rozkáadu wĊgla w gáąb ceramicznej ksztaátki podczas koksowania wsadu wĊglowego sprowadza siĊ do
trzech jednoczesnych mechanizmów [3]:
– objĊtoĞciowa, cząsteczkowa, atomowa i radykalna dyfuzja poprzez makropory betonowej wymurówki,
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–
–

4. Gabaryty ksztaátek drzwiowych

objĊtoĞciowa oraz powierzchniowa dyfuzja cząsteczkowa i atomowa do przestrzeni miĊdzyziarnowej,
objĊtoĞciowa, atomowa dyfuzja poprzez siatkĊ krystaliczną skáadników betonowej ksztaátki.

Wyroby ogniotrwaáe powinny posiadaü nie tylko odpowiednie wáasnoĞci ¿zykochemiczne, lecz równieĪ odpowiedni ksztaát
oraz tolerancje wymiarowe, gdyĪ od ksztaátu i dokáadnoĞci wymiarów zaleĪy czas pracy wykáadziny ogniotrwaáej. Szczególnie
duĪa dokáadnoĞü wymiarów wymagana jest dla ksztaátek drzwi
piecowych w celu zachowania ĞciĞle przylegających páaszczyzn
styku, bez wichrowatoĞci. DuĪa wichrowatoĞü powoduje pĊkanie ksztaátek w wyáoĪeniu drzwi piecowych, moĪe równieĪ powodowaü áuszczenie siĊ wyrobów ogniotrwaáych.
Wskutek tego ogólna wytrzymaáoĞü mechaniczna ceramicznego wyáoĪenia drzwi piecowych ulega znacznemu

3.3. Mechanizm naprĊĪeĔ termicznych
ZewnĊtrzna i wewnĊtrzna powierzchnia ceramicznych
ksztaátek wymurówki drzwi piecowych w komorze koksowniczej znajduje siĊ w nieizotermicznych, wciąĪ zmieniających siĊ stanach. ZaleĪnie od wielkoĞci róĪnicy termicznych
zmian liniowych w betonowej ksztaátce, przy róĪnych temperaturach powstają w niej naprĊĪenia termiczne, wskutek
czego nastĊpuje jej powolna i nieodwracalna destrukcja [3].
a)

b)

Rys. 6. Zmiana konstrukcji drzwi piecowych – gabaryty ceramicznych ksztaátek drzwiowych: a) rozwiązanie dotychczas stosowane,
b) nowe rozwiązanie.
Fig. 6. A change in the furnace door construction – dimensions of ceramic door shapes: a) the previously applied solutions, b) a new solution.

Rys. 7. Efekt obsuniĊcia siĊ wykáadziny ogniotrwaáej z mocowania korpusu drzwi piecowych na pomost obsáugowy baterii koksowniczej.
Fig. 7. The effect of the refractory lining slide off the furnace door body fastening onto the servicing bridge of the coke oven battery.
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a)

b)

Rys. 8. Zmiana konstrukcji drzwi piecowych oraz gabaryty ceramicznych ksztaátek drzwiowych (szerokoĞü ksztaátek): a) po stronie maszynowej, b) po stronie koksowej.
Fig. 8. A change in the furnace door construction and dimensions of ceramic door shapes (shape width): a) on the machine side, b) on
the coke side.

zmniejszeniu i jednoczeĞnie ulega obniĪeniu ĪywotnoĞü materiaáu ogniotrwaáego [4].
W celu uáatwienia montaĪu ksztaátek ceramicznych w páycie drzwiowej zmieniono ich gabaryty, tj. z dotychczas stosowanych 7 szt., zarówno po stronie maszynowej jak i koksowej
(Rys. 6a), zastosowano ksztaátki krótsze w iloĞci 11 szt. po
stronie maszynowej i 12 szt. po stronie koksowej (Rys. 6b).
Dziaáanie to umoĪliwiáo poprawĊ symetrii poáączenia mechanicznego ksztaátek ceramicznych z korpusem drzwi piecowych. W przypadku takiego rozwiązania na jedną kotwĊ
przypada dwa razy mniejsza masa ksztaátki ceramicznej
na wyáoĪenie drzwi piecowych, co dodatkowo spowodowaáo ich wiĊkszą stabilizacjĊ w korpusie drzwiowym. W przypadku starego systemu ksztaátki drzwiowe posiadaáy duĪą
masĊ (ok. 250 kg), stanowiąc ogromne zagroĪenie, dla pracujących w tej stre¿e pracowników obsáugi technologicznej,
od strony rozpadającej siĊ wymurówki (odpadanie fragmentów ksztaátek i ich upadek na pomost obsáugowy) (Rys. 7).
W zakresie zmniejszenia szerokoĞci wymurówki od strony roboczej, nastąpiáo wyeliminowanie skosu na ksztaátce
pod okienkiem drąga wyrównawczego oraz zmiana gabarytów ksztaátek.
Wprowadzone zmiany konstrukcyjne ksztaátek zmniejszyáy ryzyko kolizji wymurówki drzwi piecowych ze Ğcianami
komory koksowniczej poprzez zwiĊkszenie odstĊpu miĊdzy
elementami wyáoĪenia gáowicy Ğciany grzewczej oraz ceramiki drzwi piecowych.
Zastosowane mniejsze szerokoĞci wymurówki drzwi
piecowej pozwoliáy uzyskaü wiĊkszą szczelnoĞü drzwi piecowych oraz wiĊkszą moĪliwoĞü regulacji ramki drzwiowej,
nawet przy niewielkich narostach gra¿tu. Na Rys. 8 przedstawiono zmiany związane z szerokoĞcią wymurówki drzwi
piecowych, zarówno po stronie maszynowej jak i koksowej.

Rys. 9. Kotwa montaĪowa.
Fig. 9. A mounting anchor.

5. Zmiana systemu mocowania
ceramicznych ksztaátek do korpusu
drzwi piecowych
W zmienionym systemie mocowania ksztaátek drzwiowych podstawowym elementem jest kotwa wykonana ze
stali Īaroodpornej. W trakcie formowania ksztaátek, do formy wprowadzany jest moduá kotwowy (wzorzec), który jest
po etapie suszenia i przed obróbką termiczną materiaáu wykrĊcany monolitycznej ksztaátki drzwiowej. W wyniku wyĪej
wspomnianych operacji otrzymuje siĊ gwint ceramiczny do
którego na stanowisku remontowym drzwi piecowych wkrĊcana jest wáaĞciwa kotwa montaĪowa (Rys. 9).
System kotwowego mocowania ksztaátek ceramicznych
do korpusu drzwi piecowych posiada wiele zalet które eliminują wady Ğrubowego systemu mocowania:
– element mocujący nie przechodzi na przelot ceramicznej ksztaátki drzwiowej - wyeliminowano w ten sposób
naprĊĪenia zginające, powstające w ksztaátce podczas
eksploatacji drzwi piecowych,
– zwiĊkszenie ĪywotnoĞci ksztaátek drzwiowych poprzez
wyeliminowanie zjawiska pĊkania elementów w charakterystycznych miejscach, czyli otworach montaĪowych
w ksztaátce drzwiowej,
– w nowym rozwiązaniu ksztaátka wisi na kotwie, która
przy dokrĊcaniu do korpusu nie przenosi dodatkowych
naprĊĪeĔ na ksztaátkĊ; w starym rozwiązaniu taka operacja powodowaáa zwiĊkszenie siá Ğciskających dziaáających na ksztaátkĊ oraz obrót samej kotwy montaĪowej
w ksztaátce uniemoĪliwiając jej dociągniĊcie,
– wprowadzone rozwiązanie pozwala na prowadzenie bezpiecznej pracy urządzenia czyszczącego drzwi piecowe,
tak aby nie powodowaü jego dewastacji,
– áatwiejszy i szybszy montaĪ i demontaĪ ksztaátek na stanowisku remontowym przy ponownej wymianie ceramicznego wyáoĪenia drzwi piecowych.

6. Model termomechaniczny drzwi
piecowych – dobór termoizolacji
Dobór izolacji termicznej, zarówno dla korpusu páyty
drzwiowej jak i izolacji przestrzeni miĊdzy samymi ksztaát-
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ny, a do wypeánienia przestrzeni miĊdzy ksztaátkami ceramicznymi i chwytakami wymurówki – masĊ kwarcytową, która ze wzglĊdu na swoją póápáynną postaü idealnie wypeánia
puste przestrzenie, zapewniając tym samym wáaĞciwą hermetycznoĞü ukáadu. Zmiany zostaáy dokonane w zakresie:
– izolacji miĊdzy ksztaátką, a páytą korpusu drzwi,
– izolacji miĊdzy ksztaátką ceramiczną i bocznym siodáem,
– izolacji miĊdzy betonowymi ksztaátkami,
co pokazano na Rys. 12.
a)

b)
Rys. 10. System mocowania ceramicznej ksztaátki do korpusu páyty
drzwiowej: a) stary system mocowania (Ğruby przechodzące na przelot ksztaátki ceramicznej), b) nowy system mocowania (kotwowy).
Fig. 10. A system of ceramic shape fastening to the door plate body:
a) the old fastening system (screws going through a ceramic shape),
b) a new fastening system (anchor).

kami, ma zasadniczy wpáyw na pracĊ wymurówki drzwi piecowych oraz na wyeliminowanie wpáywu wysokich temperatur na termiczną deformacjĊ korpusu. Ma to równieĪ znaczący wpáyw na warunki pracy zaáogi technologicznej w tej
stre¿e – czynnik cieplny związany z wystĊpowaniem stosunkowo wysokich temperatur ca. 180°C.

Rys. 12. Ukáad izolacji termicznej drzwi piecowych: 1 – izolacyjny
beton wermikulitowy, 2 – masa kwarcytowa, 3 – páyta termoizolacyjna (krzemianowo-wapniowa), 4– papier ceramiczny gruboĞci 5 mm.
Fig. 12. A system of furnace door thermal insulation: 1 – insulating
vermiculite castable, 2 – quartzite mass, 3 – thermo-insulating plate (calcium silicate), 4 – 5-mm thick ceramic paper.

7. Dobór materiaáów ogniotrwaáych na
wymurówkĊ drzwi piecowych

Rys. 11. Odksztaácenia termo-mechaniczne korpusu drzwi piecowych.
Fig. 11. Thermo-mechanical deformations of the furnace door body.

W związku z powyĪszym, do wypeánienia przestrzeni
miĊdzy ksztaátkami ceramicznymi, zamiast páyt termoizolacyjnych miĊkkich CV 1260, zastosowano papier ceramicz-
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Na ceramiczną wykáadzinĊ drzwi piecowych na bateriach
niezmodernizowanych stosowane byáy ksztaátki szamotowe
w gatunku BS. Wykáadzina tego typu sprawiaáa wiele trudnoĞci (Rys. 13), które miaáy byü wyeliminowane poprzez zastosowanie ogniotrwaáych prefabrykatów wykonanych z niskocementowego betonu ogniotrwaáego.
W przeciągu ostatnich dwóch lat na wydziale Piecowni II przetestowano kilkadziesiąt gatunków betonów ogniotrwaáych, charakteryzujących siĊ róĪnymi wáaĞciwoĞciami
¿zyko-chemicznymi. Próby komorowe testowych drzwi piecowych byáy prowadzone równoczeĞnie z pracami mającymi na celu zwiĊkszenie efektywnoĞci metody wykorzystania betonowych ksztaátek na wykáadzinĊ drzwi piecowych.

DOBÓR MATERIAàÓW OGNIOTRWAàYCH NA WYMURÓWKĉ DRZWI PIECOWYCH BATERII KOKSOWNICZYCH

Rys. 13. Konstrukcja drzwi piecowych niezmodernizowanych baterii
koksowniczych.
Fig. 13. The furnace doors construction of not upgraded coke oven
battery.

W związku z niezadowalającymi doĞwiadczeniami odnoĞnie ĪywotnoĞci ogniotrwaáej wykáadziny drzwi piecowych
dotychczas stosowanej na baterii nr 7 i 8 podjĊto techniczne rozmowy z producentami materiaáów ogniotrwaáych. Podstawowym celem jaki starano siĊ uzyskaü byáo zwielokrotnienie czasu pracy wykáadziny drzwi piecowych. W Tabeli 1
przedstawiono betony ogniotrwaáe cechujące siĊ zwiĊkszoną ĪywotnoĞcią:
Na podstawie doĞwiadczeĔ eksploatacyjnych, spoĞród
testowanych prefabrykatów wyáoniono niskocementowy beton ogniotrwaáy na bazie topionego kwarcu. Materiaá ten cechuje wiele zalet, które pozwalają miĊdzy innymi na naprawĊ wykonanych z niego elementów poprzez zastosowanie
nowoczesnych metod, jakimi są spawanie ceramiczne czy
wypeánienie pĊkniĊü i ubytków kitami o podobnej strukturze
materiaáowej. W przypadku betonów szamotowych taki zabieg nie miaá racji bytu ze wzglĊdu na znaczną rozszerzal-

Tabela 1. WáasnoĞci ¿zykochemiczne betonów ogniotrwaáych zastosowanych na wymurówkĊ drzwi piecowych baterii koksowniczych.
Table 1. Physical and chemical properties of refractory castables applied in the lining of coke oven furnace doors.

Lp

WielkoĞü

1

Producent
A

B

C

D

B

E

E

F

Gatunek

BN-145/St

ALCOBET
14NC/w

BOZAL40K

BN-145/W

SIBET 10

Runcast BN
300

Runcast
BWK2SM

BOLCAST

2

Uziarnienie [mm]

0-5

0-5

0-5

0-5

0-10

0-5

0-5

0-5

3

Maksymalna temp.
pracy [°C]

1450

1450

1500

1450

1680

1350

1250

1500

4

Analiza chemiczna
[%]
Al2O3 [min]
Fe2O3 [max]
CaO [max]
SiO2 [min]
MgO

48
2,0
2,5
-

46
1,5
2,2
-

40
1,5
3,0
-

40
2,5
2,0
-

3
0,006
1
96
-

46
1
-

52
brak
danych
1,6
33
9

50
1,5
3
-

5

OgniotrwaáoĞü
zwykáa [sP]

175

175

175

175

175

175

175

175

6

PorowatoĞü
otwarta po obróbce
cieplnej [%] ok.

16

18

16

18

12

19

22

16

7

GĊstoĞü pozorna
[g/cm3] max

2,3

2,2

2,3

2,3

2,0

2,29

2,34

2,45

8

RozszerzalnoĞü
lub skurczliwoĞü
liniowa w 1000°C
[%]

0,50

0,50

0,40

0,50

0,09

brak
danych

brak
danych

0,5

9

WytrzymaáoĞü na
Ğciskanie [MPa]
110
po obróbce cieplnej

min 40
min 60

min 15
min 50

min 30
min 60

min 15
min 45

min 70
-

min 70
-

min 55
min 75

10

Wspóáczynnik
przewodn. cieplnej
[W/mK]

1,50
(900°C)
1,65
(1100°C)

1,30
(1000°C)

1,55
(700°C)
1,50
(1000°C)

1,6
(1100°C)

1,1
(1000°C)

-

-

1,5

11

Rodzaj
zastosowanego
zbrojenia

st

poliprop.

-

st

st

st

OdpornoĞü na
12 nagáe zmiany temp.
[cykl]
13

Temperatura
obróbki cieplnej
[°C]

14

Rodzaj obróbki
cieplnej

>30

>600

st+poliprop. st+poliprop.

min 40
min 70

>30

>30

>30

>100

>50

>50

>50

>600

>600

1380

>750

>400

>400

>400

wygrzewane wygrzewane wygrzewane wygrzewane wygrzewane wygrzewane wygrzewane wygrzewane
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noĞü cieplną. DziĊki bardzo dobrej odpornoĞci na szoki termiczne (OWT) istnieje równieĪ moĪliwoĞü wielokrotnego wystawiania drzwi do remontu mechanicznego bez koniecznoĞci wymiany pojedynczych ksztaátek, tak jak to miaáo miejsce
w starym ukáadzie materiaáowym [5].
WyĪej wspomniane parametry w znaczący sposób eliminują negatywne zjawiska wystĊpujące w dotychczas stosowanym niskocementowym betonie szamotowym.

czenia mechanicznego ksztaátek ceramicznych z korpusem
drzwi piecowych. Poza tym zastosowano mniejsze szerokoĞci wymurówki drzwi piecowej, co pozwoliáo uzyskaü wiĊkszą
szczelnoĞü drzwi piecowych oraz wiĊkszą moĪliwoĞü regulacji ramki drzwiowej, nawet przy niewielkich narostach gra¿tu. Zastosowano zmieniony system mocowania ksztaátek
drzwiowych, którego podstawowym elementem jest kotwa
wykonana ze stali Īaroodpornej. Dokonano optymalizacji doboru materiaáów termoizolacji i wymurówki drzwi. W pierwszym przypadku wykorzystano papier ceramiczny i masĊ
kwarcytową. W drugim – spoĞród testowanych prefabrykatów wybrano niskocementowy beton ogniotrwaáy na bazie
topionego kwarcu, który charakteryzuje siĊ korzystnymi wáaĞciwoĞciami uĪytkowymi, a wĞród nich pozwala na naprawy
elementów z niego wykonanych za pomocą nowoczesnych
metod takich jak spawanie ceramiczne czy wypeánienie pĊkniĊü i ubytków kitami o podobnej strukturze materiaáowej.
Finalnym efektem opisanych w pracy dziaáaĔ byáo uzyskanie:
– równomiernie wygrzanej bryáy koksowej na caáej jej wysokoĞci, w stre¿e gáowicowej komory koksowniczej,
– izolacji skrajnych kanaáów Ğcian grzewczych przed zbyt
wysoką utratą ciepáa zakumulowanego wewnątrz bryáy
koksowej,
– szczelnoĞci ukáadu poprzez dobór odpowiednich materiaáów izolacyjnych i zmianĊ konstrukcji ksztaátek,
– znacznej poprawy bezpieczeĔstwa oraz warunków pracy
obsáugi technologicznej baterii poprzez wyeliminowanie
ubytków ceramiki wykáadziny drzwi, a tym samym zminimalizowanie iloĞci koksu przepadowego z komory,
– efektu ekonomicznego związanego ze wzrostem ĪywotnoĞci wykáadziny ogniotrwaáej (na dzieĔ dzisiejszy prefabrykaty z ogniotrwaáego betonu kwarcytowego pracują
4 razy dáuĪej w porównaniu z betonem dotychczas stosowanym).
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Rys. 14. Wykáadzina drzwi piecowych z betonu ogniotrwaáego na
bazie topionego kwarcu.
Fig. 14. A furnace door lining made of molten quartz-based refractory castable.

8. Podsumowanie i wnioski
Podstawową rolĊ przy okreĞlaniu poziomu gazoszczelnoĞci, ĪywotnoĞci i niezawodnoĞci ogrzewania odgrywa
czĊĞü gáowicowa (strefa przydrzwiowa) komory koksowniczej. Na podstawie obserwacji dotychczasowego rozwiązania konstrukcyjnego drzwi piecowych oraz szczegóáowej
analizie literaturowej podjĊto dziaáania, które objĊáy zmianĊ konstrukcji drzwi piecowych polegającą na zmniejszeniu
dáugoĞci ksztaátek ceramicznych i zmniejszeniu szerokoĞci
wymurówki. Wskutek tego uzyskano poprawĊ symetrii poáą-
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