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Streszczenie
Formowane wyroby dolomitowe na wiązaniu wĊglowym są materiaáami zasadowymi wykorzystującymi lepiszcza organiczne w celu wytworzenia wiĊĨby wĊglowej. WiĊĨba wĊglowa jest podstawowym elementem spajającym wyrób oraz nadającym mu cechy uĪytkowe. Do
chwili obecnej jednym z najpopularniejszych lepiszczy wykorzystywanych przy produkcji materiaáów dolomitowych na wiązaniu wĊglowym
byá pak powĊglowy. Mimo wielu zalet jakie posiada pak powĊglowy, ze wzglĊdu na jego toksycznoĞü, coraz czĊĞciej poszukuje siĊ nowych
ekologicznych spoiw, które mogáyby go zastąpiü. W pracy tej przedstawiono wpáyw dostĊpnych na rynku europejskim spoiw o obniĪonej
toksycznoĞci na wáaĞciwoĞci materiaáów dolomitowych. Ocenie poddano próbki wytwarzanych w warunkach przemysáowych wyrobów dolomitowych o wiązaniu wĊglowym. Badania wyrobów objĊáy takie wáaĞciwoĞci jak wytrzymaáoĞü na Ğciskanie, wytrzymaáoĞü na zginanie,
moduá Younga, moduá Ğcinania, a takĪe badanie termiczne TGA-DTA wraz z EGA dla klinkieru dolomitowego. Badania te wykonywano po
róĪnych operacjach obróbki cieplnej, a mianowicie po ulepszeniu cieplnym i skoksowaniu (T = 1000°C, t = 3 h lub T = 1400°C, t = 0,5 h) lub
utlenianiu (T = 1000°C, t = 3 h lub T = 1400°C, t = 0,5 h). Badania wykazaáy znaczące róĪnice pomiĊdzy zachowaniem siĊ poszczególnych
spoiw, jak równieĪ duĪy wpáyw na wáaĞciwoĞci materiaáów dolomitowych dodatków takich jak gra¿t czy siarka. Oprócz tego stwierdzono,
Īe na wáaĞciwoĞci mechaniczne wyrobów po obróbce cieplnej najkorzystniejszy wpáyw miaáo spoiwo o najniĪszej temperaturze miĊkniĊcia.
Sáowa kluczowe: materiaáy ogniotrwaáe, spoiwa, paki powĊglowe, spoiwa ekologiczne, materiaáy dolomitowe

EFFECT OF SELECTED ECOLOGICAL COAL-TAR PITCHES ON THE PROPERTIES
OF DOLOMITE REFRACTORIES
Formed carbon bonded dolomite bricks are basic refractory materials which use organic binders in order to create carbon bond. The
carbon bond is a fundamental element integrating the product, and giving it functional features. Until now, coal tar pitch was one of the
most popular binder used in production of the dolomite bricks with the carbon bond. Despite of many advantages of coal tar pitch, but
due to its toxicity, it is increasingly frequent search for new binders more safe for health and the environment that could replace it. This
work presents effects of ecological binders available on the European market on properties of the dolomite refractory bricks. Industrially
produced samples of carbon bonded dolomite refractories were evaluated. Examinations of dolomite clinker included the following properties: crushing strength, bending strength, Young’s modulus, modulus elasticity in shear, and also the thermal TGA-DTA test combined with
EGA. The measurements were performed on the samples after different operations of thermal treatment that is after hardening and coking
(T = 1000°C, t = 3 h or T = 1400°C, t = 0,5 h), or hardening and oxidation (T = 1000°C, t = 3 h or T = 1400°C, t = 0,5 h). Research has
shown a signi¿cant difference between the behaviour of various binders, and also signi¿cant inÀuence of graphite and sulphur additives on
the properties of dolomite refractory bricks. Besides, it was found that binder with the lowest softening temperature had the most bene¿cial
effect on mechanical properties of the bricks after hardening.
Keywords: Refractories, Binders, Coal-tar pitch, Ecological binders, Dolomite refractories

1. WstĊp
Dolomitowe materiaáy ogniotrwaáe są jednymi z wielu rodzajów zasadowych materiaáów ogniotrwaáych obecnie produkowanych. Gáównymi skáadnikami ich są tlenki CaO i MgO.
Materiaáy te dziĊki swoim wáaĞciwoĞciom znajdują zastosowanie w metalurgii stali, jak równieĪ w przemyĞle cementowym. Z racji obecnoĞci tlenku wapnia i jego podatnoĞci na
hydratacjĊ niemoĪliwe jest stosowanie wody w procesie produkcyjnym. Z tego teĪ wzglĊdu przy wytwarzaniu tego typu
materiaáów jako lepiszcza uĪywa siĊ róĪnego rodzaju spoiw organicznych.

Do najszerzej stosowanych obecnie przy produkcji
materiaáów dolomitowych spoiw naleĪą Īywice fenolowoformaldehydowe oraz paki gáównie powĊglowe. Oba typy
lepiszczy mają swoje zalety i wady. Do zalet Īywic fenolowo–formaldehydowych naleĪy gáównie moĪliwoĞü zastosowania procesu mieszania w temperaturze otoczenia, natomiast do wad moĪna zaliczyü niski stopieĔ gra¿tyzacji pozostaáoĞci wĊglowej. Z kolei najwiĊkszymi zaletami paków
powĊglowych jest wysoki stopieĔ gra¿tyzacji pozostaáoĞci wĊglowej po koksowaniu oraz ich niska cena, a wadą
jest toksycznoĞü [1, 2]. Paki powĊglowe w ciągu ostatniego
czasu tracą na znaczeniu z racji obecnoĞci w nich szkodli-
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wych skáadników mogących mieü kancerogenny wpáyw na
czáowieka. Z tej teĪ przyczyny zostaáy one wciągniĊte przez
UniĊ Europejską na listĊ kandydacką do wpisania jako substancje wzbudzające szczególnie duĪe obawy (SVHC). Sytuacja taka moĪe w przyszáoĞci skutkowaü ograniczeniem
bądĨ teĪ caákowitym zakazem stosowania tego typu spoiw;
w związku z tym obecnie poszukuje siĊ nowych rodzajów
lepiszczy mogących w przyszáoĞci zastąpiü spoiwa dotychczas stosowane [3, 4].
Nowym spoiwom stawia siĊ wiĊc za cel nie tylko poprawĊ wáaĞciwoĞci technologicznych przez eliminacjĊ wad dotychczas stosowanych spoiw, ale takĪe obniĪenie toksycznoĞci wobec Ğrodowiska i speánienie norm dotyczących ochrony zdrowia. Cele te starano siĊ osiągnąü róĪnymi metodami.
Buchebner i wspóápracownicy [5] stworzyli lepiszcze o zbliĪonych do paku wáaĞciwoĞciach, ale o znacznie niĪszej zawartoĞci lotnych wĊglowodorów oraz zwiĊkszonym uzysku
wĊgla. Nowe spoiwo opracowano poprzez próĪniową obróbkĊ paku, dziĊki czemu otrzymano Īywice wĊglową o wysokiej lepkoĞci, którą nastĊpnie rozpuszczono w rozpuszczalniku organicznym. Podobne spoiwo przedstawiá Boenigk wraz
ze wspóápracownikami [1]. W skáad tego lepiszcza wchodziáy dwa komponenty: proszek koksowalnej Īywicy wĊglowej
oraz páynna Īywica wĊglowa. DziĊki temu spoiwo to, obok
wysokiego uzysku anizotropowego wĊgla po koksowaniu,
umoĪliwiaáo takĪe proces mieszania na zimno, co znacząco poprawia ekonomikĊ produkcji. RównieĪ pod wzglĊdem
toksycznoĞci spoiwo to speánia standardy ochrony zdrowia
[1]. Oprócz spoiw na bazie paku powĊglowego stosowane
są coraz czĊĞciej spoiwa oparte na mody¿kowanych Īywicach, takĪe fenolowo–formaldehydowych. Spoiwa te skáadają siĊ zazwyczaj z kombinacji páynnej Īywicy fenolowej oraz
koksowanego proszku bądĨ to Īywicy wĊglowej bądĨ proszku Īywicy fenolowej [1, 6].

Tabela 1. WáaĞciwoĞci klinkieru dolomitu uĪytego do produkcji badanych wyrobów.
Table 1. Properties of burnt dolomite used in production of studied
bricks.
WáaĞciwoĞü

WartoĞü parametru.

Strata praĪenia - maks. [%]

0,3

MgO (min.) [%]

36,6

CaO (min.) [%]

58,4

SiO2 (maks.) [%]

1

Al2O3 + Fe2O3 (maks.) [%]

3,3

Fe2O3 (maks.) [%,]

2,9

GĊstoĞü pozorna (min.) [g/cm3]

3,06

PorowatoĞü otwarta (maks.) [%]

6,5

Celem poniĪszej pracy byáa ocena nowych rodzajów spoiw o obniĪonej toksycznoĞci, dostĊpnych na rynku, w odniesieniu do wáaĞciwoĞci mechanicznych materiaáów dolomitowych sporządzonych na ich bazie.

2. Materiaáy i zakres badaĔ
Przedmiotem badaĔ byáy wyroby dolomitowe z lepiszczami o obniĪonej toksycznoĞci, wytworzone w warunkach
przemysáowych. Dla porównania przedstawiono takĪe niektóre wáaĞciwoĞci wyrobów z przemysáowej produkcji opartych na tradycyjnie stosowanym paku wĊglowym. Podstawowym skáadnikiem wyrobów byá jednostopniowo spiekany
klinkier dolomitowy produkowany na wáasne potrzeby przez
ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o. WáasnoĞci klinkieru dolomitowego uĪytego w badaniach zestawiono w Tabeli 1.
Jako lepiszcza wyrobów zastosowano dwa z dostĊpnych na rynku spoiw o obniĪonej toksycznoĞci, a mianowi-

Tabela 2. WáaĞciwoĞci spoiw uĪytych do produkcji próbnych partii wyrobów dolomitowych [1, 7, 8].
Table 2. Properties of binders used in production of studied batches of dolomite bricks [1, 7, 8].
Spoiwo

Carbores P

Carbores T10

Werbablend H90

Werbablend H105

Werbablend H115

Opis

Proszek
koksowalnej
Īywicy
wĊglowej

Páynna
koksowalna
Īywica
wĊglowa

Mieszanina
wysokocząsteczkowych
wĊglowodorów
aromatycznych
i alifatycznych

Mieszanina
wysokocząsteczkowych
wĊglowodorów
aromatycznych
i alifatycznych

Mieszanina
wysokocząsteczkowych
wĊglowodorów
aromatycznych
i alifatycznych

Temperatura
zeszklenia [°C]

213

-

-

-

-

PozostaáoĞü po
skoksowaniu [%]

85,5

32

-

-

-

ZawartoĞü BaP*)
[mg/kg]

300

300

-

-

-

Uziarnienie
(<200 m) [%]

90

-

-

-

-

LepkoĞü dynamiczna
w 20°C [mPas]

-

3200

-

-

-

ZawartoĞü
popioáu [%]

-

-

0,3

0,3

0,3

GĊstoĞü (w danej
temperaturze) [g/cm3]

~1,35
(20°C)

-

1,12-1,18
(25°C)

1,12-1,18
(25°C)

1,12-1,18
(25°C)

Temperatura
miĊknienia [°C]

-

-

90-110

100-110

110-120

*)BaP- Benzo[a]piren
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Tabela 3. Skáad mas wyrobów na spoiwach o obniĪonej toksycznoĞci.
Table 3. Composition of masses containing binders with reduced toxicity for dolomite bricks.
Skáad
Spoiwo

Wyrób nr 1

Wyrób nr 2

Wyrób nr 3

Wyrób nr 4

Wyrób nr 5

Werba H 105, 50 kg Werba H 115, 53 kg Werba H 90, 53 kg Werba H 105, 53 kg Carbores T i P10, 52 kg

Dolomit frakcja 0-5 [mm]

~1090 kg

~1090 kg

~1090 kg

~960 kg

~1110 kg

Gra¿t páatkowy

15 kg

15 kg

15 kg

75 kg

-

Dodatki

Al - 5,5 kg

Al - 5,5 kg

Al - 5,5 kg

Al - 5,5 kg, S - 1,2 kg

-

cie: Werbablend (3 rodzaje: Werbablend H90, H105 i H115)
i Carbores (mieszanina Carbores P i T10). Gáównymi wáaĞciwoĞciami róĪnicującymi spoiwa Werbablend byáa ich Ğrednia temperatura miĊkniĊcia zmieniająca siĊ od 90 do 115°C.
W przypadku spoiwa Carbores, dwuskáadnikowy charakter
nie daje moĪliwoĞci áatwego porównania wáaĞciwoĞci tego
spoiwa z pozostaáymi lepiszczami. Charakterystyczne wáaĞciwoĞci tych spoiw zestawiono w Tabeli 2.
Skáady mas uĪytych do wytworzenia próbnych wyrobów dolomitowych zestawiono w Tabeli 3. Wyroby ze spoiwem Werbablend oznaczone zostaáy numerami 1-4, natomiast wyroby na bazie lepiszczy Carbores numerem 5. Do
mas dolomitowych z lepiszczami Werbablend wprowadzono dodatkowo gra¿t w iloĞci ok. 1,5 lub 8 %, a takĪe przeciwutleniacz w postaci proszku aluminium. Masa dolomitowa z zawartoĞcią 8 % gra¿tu zawieraáa takĪe dodatek siarki w iloĞci ok. 0,1 %. CharakterystykĊ tych dodatków zestawiono w Tabeli 4.
Z tak przygotowanych mas formowano wyroby na prasach hydraulicznych stosując ciĞnienie 150 MPa. NastĊpnie uformowane wyroby poddawano procesowi ulepszania
cieplnego w atmosferze redukcyjnej, w piecu tunelowym typu
Mendheim. Czas obróbki wyrobów trwaá 19 godzin, a maksymalna temperatura wynosiáa 300°C.
Z wyrobów po obróbce cieplnej wyciĊto próbki do badaĔ zgodnie z normą PN-EN 993-5:2001 [11]. W przypadku badania wytrzymaáoĞci na Ğciskanie próbki miaáy ksztaát
szeĞcianów o boku 50 ± 0,5 mm. Obróbka termiczna próbek do badaĔ obejmowaáa koksowanie oraz utlenianie wyrobów w dwóch róĪnych temperaturach, a mianowicie 1000°C
oraz 1400°C, i zostaáa wykonana w laboratoryjnym piecu elektrycznym typu Allino 110 zgodnie z normą PN-EN
993-3:2000 [12].
Zakres badaĔ obejmowaá:
– badanie termiczne TGA-DTA wraz z analizą EGA klinkieru dolomitowego wykonane na aparacie STD 2960 ¿rmy
TA Instruments,
– oznaczenie wytrzymaáoĞci na Ğciskanie w temperaturze
otoczenia wykonane zgodnie z normą PN-EN 993-5:2001

–

–

na prasie hydraulicznej [13],
oznaczenie wytrzymaáoĞci na zginanie w temperaturze
otoczenia wykonane zgodnie z PN-EN 993-6:1998 na
aparacie Zwick Rolle 150 [14],
wyznaczenie moduáu Younga i sprĊĪystoĞci poprzecznej
(Ğcinania) wykonane na aparacie Materiale Tester type
540 przy czĊstotliwoĞci 0,5 MH i przy zaáoĪonej wartoĞci liczby Poissona 0,167 [15].

3. Wyniki i dyskusja
Wyniki badania DTA-TGA wraz z analizą wydzielanych
gazów (H2O, CO2), dla klinkieru dolomitowego uĪytego do
produkcji badanych wyrobów przedstawiono na Rys. 1.
Jak wynika z Rys. 1, na krzywej DTA wyraĨne są trzy
efekty endotermiczne wiąĪące siĊ z utratą masy klinkieru.
Pierwszy efekt endotermiczny wystĊpuje w temperaturze ok.
100°C i wiąĪe siĊ on z utratą masy rzĊdu 0,05 %. Efekt ten
spowodowany jest najprawdopodobniej obecnoĞcią wody,
która w postaci wilgoci zostaáa zaadsorbowana na powierzchni ziaren klinkieru. Potwierdza to takĪe wykres analizy gazów dla H2O, gdzie widoczny jest nieznaczny spadek iloĞci
wydzielanej wody do temperatury ok. 100°C. Kolejny wyraĨny efekt endotermiczny w temperaturze ok. 450°C moĪe
Ğwiadczyü o obecnoĞci wodorotlenku wapnia, który w temperaturach ok. 450-500°C ulega rozkáadowi. Związana z tym
utrata masy wyniosáa prawie 1 %. RównieĪ i w tym przypadku na krzywej EGA dla H2O wyraĨnie widaü efekt związany z wydzielaną parą wodną. Ostatni efekt endotermiczny
z utratą ok. 0,5 % masy, który wystĊpuje w zakresie temperatur od ok. 650 do 700°C, moĪna wiązaü z rozkáadem wĊglanów magnezu i wapna. Efekt ten ma swoje odzwierciedlenie na wykresie analizy gazów w postaci zwiĊkszonego
wydzielania siĊ dwutlenku wĊgla.
Podsumowując te badania moĪna stwierdziü, iĪ uĪyty
klinkier dolomitowy byá czĊĞciowo zhydratyzowny i zaszedá
w nim, w niewielkim stopniu, proces karbonatyzacji.
ZmianĊ wytrzymaáoĞci na Ğciskanie poszczególnych rodzajów wyrobów po róĪnych operacjach obróbki cieplnej

Tabela 4. WáaĞciwoĞci dodatkowych surowców uĪytych do produkcji badanych wyrobów [9, 10].
Table 4. Properties of additives used in production of studied dolomite bricks [9, 10].
Surowiec

Gra¿t

Proszek aluminium

Siarka

CzystoĞü [%]

min. 95

99

-

Uziarnienie [mesh/mm]

80 mesh, min. 80 %

0-0,3 mm (nadziarno max. 5 %)

-

WilgotnoĞü (maks.) [%]

maks. 0,5

-

-

ZawartoĞü popioáu [%]

maks. 6

-

-

Temperatura topnienia [°C]

-

-

111-119

GĊstoĞü nasypowa [kg/m3]

-

-

400-500

GĊstoĞü w 20°C [g/cm3]

-

-

1,80-2,06
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Rys. 1. Termogram TGA-DTA wraz z EGA dla próbki klinkieru dolomitowego.
Fig. 1. TGA-DTA thermogram together with EGA for the sample of dolomite clinker.
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Rys. 2. Zmiany wytrzymaáoĞci na Ğciskanie po ulepszeniu cieplnym oraz kolejnych operacjach obróbki cieplnej w T = 1000°C
przez t = 3 h.
Fig. 2. Changes of crushing strength after hardening and subsequent
thermal operations at T = 1000°C for t = 3 h.

Rys. 3. Zmiany wytrzymaáoĞci na Ğciskanie po ulepszeniu cieplnym oraz kolejnych operacjach obróbki cieplnej w T = 1400°C
przez t = 0,5 h.
Fig. 3. Changes of crushing strength after hardening and subsequent
thermal operations at T = 1400°C for t = 0,5 h.

przedstawiono na Rys. 2 i 3. Operacjami po jakich badano
wyroby byáo ulepszanie cieplne, skoksowanie (w T = 1000°C
przez t = 3 h oraz w T = 1400°C przez t = 0,5 h), a takĪe
utlenienie (w T = 1000°C przez t = 3 h oraz w T = 1400°C
przez t = 0,5 h). W celu áatwiejszej interpretacji wyniki zostaáy podane w podziale na temperatury obróbki termicznej
próbek do badaĔ.
Po ulepszeniu cieplnym najwyĪsze wytrzymaáoĞci uzyskaáy wyroby oznaczone numerami 1, 2 i 3, których wytrzymaáoĞci na Ğciskanie byáy bardzo zbliĪone do siebie i wynosiáy odpowiednio 30,3, 29,6 i 30,3 MPa. W porównaniu
do tych wyników wyroby oznaczone numerami 4 i 5 wypadáy bardzo sáabo uzyskując wytrzymaáoĞci na poziomie odpowiednio 14,7 i 10,6 MPa. Na tym tle wyroby na zwykáym
paku powĊglowym z wytrzymaáoĞcią 31,6 MPa wypadają
na podobnym poziomie, co trzy pierwsze wyroby. WytrzymaáoĞü na Ğciskanie wyrobów nr 1 i 2 po operacjach kok-

sowania wykazaáa spadek w stosunku do wytrzymaáoĞci po
ulepszeniu cieplnym o odpowiednio 8,7 i 6,5 MPa dla koksowania w T = 1000°C oraz o 4 i 6 MPa dla koksowania
w T = 1400°C (Rys. 2 i 3). Z kolei po operacjach utleniania
wyroby te zwiĊkszyáy swoją wytrzymaáoĞü w stosunku do
wytrzymaáoĞci otrzymanych po ulepszeniu cieplnym o odpowiednio 2,9 i 5,1 MPa dla utleniania w T = 1000°C, a dla
T = 1400°C o 0,3 i 8,9 MPa (Rys. 2 i 3). Podobne zachowanie wykazaáy wyroby oznaczone numerem 3, których wytrzymaáoĞü na Ğciskanie wzrosáa o 3,9 MPa juĪ po procesie
koksowania w temperaturze 1400ºC, w stosunku do wytrzymaáoĞci po skoksowaniu w temperaturze 1000°C, i wykazywaáa dalszy wzrost po procesach utleniania (do 41,2 MPa
po utlenianiu w T = 1400°C). W przypadku wyrobów 4 i 5
wytrzymaáoĞü ksztaátowaáa siĊ na znacznie niĪszym poziomie, wykazując gáównie spadek po kolejnych operacjach obróbki cieplnej. WytrzymaáoĞü tych wyrobów wahaáa siĊ od-
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Rys. 4. WytrzymaáoĞci na zginanie wyrobów po koksowaniu w temperaturze 1000°C przez okres 3 h.
Fig. 4. Bending strength of bricks after coking for 3 h at the temperature of 1000°C.

powiednio dla wyrobów nr 4 od 6,0 MPa po procesie utleniania w T = 1000°C do 14,7 MPa po procesie ulepszenia
cieplnego. Z kolei wyroby nr 5 wykazaáy najwyĪszą wytrzymaáoĞü (28,0 MPa) po procesie koksowania w T = 1000°C,
(co zostanie jeszcze omówione w dalszej czĊĞci artykuáu),
a najniĪszą (9,6 MPa) po procesie utleniania w T = 1400°C.
W przypadku próbek sporządzonych na zwykáym paku, wytrzymaáoĞü na Ğciskanie do operacji koksowania byáa wysoka (po koksowaniu w T = 1400°C wyniosáa 27,0 MPa), by
nastĊpnie po operacjach utleniania obniĪyü swoją wartoĞü
(po utlenianiu w T = 1400°C wyniosáa 16,6 MPa).
Na tle wyrobów wytworzonych na tradycyjnym paku powĊglowym, wyroby wytworzone na nowych rodzajach spoiw
wypadáy zróĪnicowanie. Wyroby 1, 2 i 3 nie wykazaáy znaczącego pogorszenia wytrzymaáoĞci na Ğciskanie w stosunku do wyrobów na zwykáym paku powĊglowym, a w przypadku rezultatów uzyskanych po operacjach utleniania ich
wytrzymaáoĞü na Ğciskanie byáa nawet wyĪsza. Z kolei wytrzymaáoĞü na Ğciskanie próbek wyrobów nr 4 i 5 w znacznym stopniu odbiegaáa od wyrobów na tradycyjnym paku;
jedynie po operacji koksowania wyroby oznaczone numerem 5 wykazaáy wiĊkszą wytrzymaáoĞü. Taki obraz wyników związany jest najprawdopodobniej ze skáadem badanych wyrobów. Wyroby nr 4 pomimo identycznego spoiwa
jak w przypadku wyrobów oznaczonych nr 1 wykazaáy niską
wytrzymaáoĞü. Najprawdopodobniej jest to skutek wysokiej
zawartoĞci gra¿tu, który utrudnia zazwyczaj proces formowania wyrobów, a takĪe byü moĪe obecnoĞcią siarki, która
moĪe wpáywaü na wiĊĨbĊ wĊglową wyrobu. Z kolei w przypadku wyrobów nr 5 moĪna wnioskowaü o nieprawidáowym
wyksztaáceniu siĊ wiĊĨby wĊglowej po skoksowaniu spoiwa.
Jedynie po operacji koksowania w temperaturze 1400°C wyroby te wykazaáy wiĊkszą wytrzymaáoĞü (najwyĪszą spoĞród
badanych wyrobów), co bĊdzie jeszcze omówione w dalszej
czĊĞci artykuáu).
WytrzymaáoĞci na zginanie, wyrobów po koksowaniu
w temperaturze 1000°C przez okres 3 h przedstawiono na
Rys. 3.

WytrzymaáoĞci na zginanie (Rys. 4) i Ğciskanie (Rys. 2
i 3) w przypadku wyrobów oznaczonych numerami 1-4 wykazuje dobrą wspóázaleĪnoĞü; jedynie w przypadku próby 5
wyniki te są caákowicie róĪne. W przypadku wyrobów oznaczonych numerem 5 taką sytuacjĊ spowodowaáa najprawdopodobniej plastycznoĞü, jaką wykazywaáo spoiwo po skoksowaniu w temperaturze 1000°C, czego nie zaobserwowano
w przypadku pozostaáych wyrobów, które wykazywaáy typowe dla materiaáów ceramicznych kruche pĊkanie. Plastyczne pĊkanie wyrobów oznaczonych numerem 5 oraz mechanizm pĊkania pozostaáych próbek ilustruje Rys. 6, przedstawiający przebieg krzywych zginania poszczególnych próbek
wyrobów badanych.
Wyniki badaĔ moduáów Younga i Ğcinania (sprĊĪystoĞci
poprzecznej) poszczególnych wyrobów (Rys. 5) pozostają
w zgodzie z wynikami uzyskanymi przy badaniach wytrzymaáoĞci na zginanie. Wyroby 1-3 wykazaáy najwyĪsze wartoĞci moduáu Younga i sztywnoĞci poprzecznej w porównaniu do dwóch kolejnych wyrobów o numerach 4 i 5, przy
czym wyrób nr 3 posiadaá najwyĪszą wartoĞü moduáu Younga i sztywnoĞci spoĞród nich. Podobnie jak wyniki wytrzymaáoĞci na zginanie rezultaty badaĔ moduáów Younga i sprĊĪystoĞci poprzecznej dobrze korelują z wynikami wytrzymaáoĞci na Ğciskanie (poza wynikami wytrzymaáoĞci na Ğciskanie
po koksowaniu w T = 1000°C dla wyrobu nr 5).
W oparciu o przedstawione wyniki badaĔ moĪna stwierdziü, Īe na wáaĞciwoĞci mechaniczne wyrobów dolomitowych bardzo duĪy wpáyw wywiera spoiwo, jak równieĪ jego
zachowanie siĊ w czasie ogrzewania. Najlepsze wáaĞciwoĞci osiągnĊáy wyroby na spoiwie o najniĪszej temperaturze
miĊkniĊcia. Oprócz tego na wyroby dolomitowe mają wpáyw
dodatki takie jak gra¿t oraz siarka. ĝwiadczą o tym wyniki
uzyskane przez wyroby nr 1 (bez dodatku siarki) i 4 (z dodatkiem siarki i zwiĊkszona zawartoĞcią gra¿tu), które pomimo tego samego rodzaju spoiwa róĪniáy siĊ diametralnie.
W tym wypadku, siarka pomimo teoretycznego zwiĊkszania
iloĞci pozostaáoĞci wĊglowej, prawdopodobnie negatywnie
wypáynĊáa na wiĊĨbĊ wĊglową oraz wytrzymaáoĞü mecha-
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Rys. 5. Moduá Younga i Ğcinania wyrobów po koksowaniu w temperaturze 1000°C przez okres 3 h.
Fig. 5. Young modulus, modulus elasticity in shear, bricks after coking in temperature 1000°C for 3 h.

Rys. 6. Przebieg zginania wyrobów po koksowaniu w temperaturze 1000°C przez 3 h.
Fig. 6. Course of bending bricks after coking for 3 h at the temperature of 1000°C.

niczną wyrobu. Gra¿t z kolei mógá spowodowaü trudnoĞci
podczas formowania ksztaátek ogniotrwaáych.

–

4. Wnioski
–
W oparciu o przedstawione wyniki badaĔ moĪna stwierdziü, Īe:
– spoiwa Werbablend nie obniĪyáy wáaĞciwoĞci mechanicznych wyrobów dolomitowych w stosunku do wyrobów na
tradycyjnym paku powĊglowym,
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–

spoĞród zbadanych spoiw najkorzystniejsze wáaĞciwoĞci
z punktu widzenia badanych materiaáów dolomitowych
wykazaáo lepiszcze Werbablend H 90 o najniĪszej Ğredniej temperaturze miĊkniĊcia,
najmniej korzystny wpáyw na wáaĞciwoĞci mechaniczne
wyrobów dolomitowych w stosunku do wyrobów na tradycyjnym paku powĊglowym wykazaáo spoiwo Carbores
P i T10,
dodatek siarki nie poprawiá znacząco wáaĞciwoĞci wyrobów na bazie spoiwa Werbablend H 105.
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