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Streszczenie
Spawanie ceramiczne jest techniką stosowaną do regeneracji Ğcian baterii koksowniczych oraz napraw wanien szklarskich. Polega
ono na natryskiwaniu mieszanki zawierającej ziarna ogniotrwaáe i egzotermiczne dodatki na gorącą powierzchniĊ wyáoĪenia ogniotrwaáego. Scharakteryzowano proces. Przedstawiono wyniki badaĔ nad zastosowaniem metody spawania ceramicznego do nanoszenia warstw
na ogniotrwaáy beton niskocementowy w celu poprawy jego odpornoĞci na Ğcieranie. Porównano wáasnoĞci warstwy krzemionkowej i korundowo-baddeleitowej. Stwierdzono, Īe w celu poprawy odpornoĞci erozyjnej istotny jest zarówno skáad napawanej warstwy jak równieĪ
jej rozszerzalnoĞü cieplna, która powinna byü zbliĪona do rozszerzalnoĞci cieplnej podáoĪa. Zastosowanie korundowo-baddeleitowej warstwy napawanej umoĪliwiáo 3-krotne zwiĊkszenie odpornoĞci na Ğcieranie w stosunku do badanego betonu.
Sáowa kluczowe: odpornoĞü na Ğcieranie, wyáoĪenie ogniotrwaáe, spawanie ceramiczne

IMPROVEMENT POSSIBILITIES OF REFRACTORY LINING WEAR RESISTANCE BY CERAMIC WELDING
The ceramic welding technique is applied for regeneration of coke battery walls and also for glass tanks repairing. It consists in spraying a mix, containing the refractory grains and exothermic additives, on a hot surface of refractory lining. The process was characterized in
the paper. The results of investigations on application of the ceramic welding method for forming the layers on refractory cement castable
to improve its wear resistance have been presented. The properties of silica and corundum–zirconia layers were compared. It has been
found that the composition and thermal expansion of the layer were important for improving the wear resistance. The latter feature should
be similar to the thermal expansion of a material on which the layer is deposited. The corundum–zirconia layer showed three times higher
wear resistance than the castable one.
Keywords: Wear resistance, Refractory lining, Ceramic welding

1. Wprowadzenie
Materiaáy ogniotrwaáe w przypadku szeregu zastosowaĔ
naraĪone są na oddziaáywania erozyjne. Istotnym zatem jest,
aby w tych przypadkach charakteryzowaáy siĊ one obok odpowiednich wáasnoĞci wysokotemperaturowych równieĪ wysoką odpornoĞcią na Ğcieranie.
WĞród sposobów wpáywania na wzrost odpornoĞci na
Ğcieranie materiaáów ogniotrwaáych moĪna wyróĪniü:
– wprowadzenie do tworzywa skáadników o wysokiej odpornoĞci na Ğcieranie;
– ograniczenie porowatoĞci i zwiĊkszenie zawartoĞci materiaáu poprzez dobór uziarnienia, warunków formowania i wypalania lub drogą impregnacji;
– zastosowanie powáok w postaci nanoszonych na powierzchniĊ materiaáu wilgotnych lub suchych mieszanek ziarnistych, które po wypaleniu stanowią warstwĊ
o wiĊkszej odpornoĞci na Ğcieranie w stosunku do materiaáu podáoĪa.
PoniĪej przedstawiono badania nad moĪliwoĞcią zwiĊkszenia odpornoĞci materiaáów ogniotrwaáych na erozjĊ metoda spawania ceramicznego.
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Spawanie ceramiczne naleĪy do technik torkretowania
páomieniowego, tj. regeneracji wyáoĪeĔ ogniotrwaáych, która polega na nanoszeniu na uszkodzone powierzchnie ziarnistej mieszanki ogniotrwaáej, niekiedy z palnymi dodatkami
staáymi, za pomocą strugi palnego gazu (tlenu) [1, 2]. W wyniku spalania zastosowanego paliwa lub reakcji egzotermicznej nastĊpuje nadtopienie lub stopienie skáadników i ich zespolenie z regenerowaną powierzchnią wyáoĪenia ceramicznego. W przypadku spawania ceramicznego wykorzystuje
siĊ efekt cieplny związany z utlenianiem glinu, i/lub krzemu,
wprowadzanego do mieszanki ziaren ogniotrwaáych transportowanej w strumieniu tlenu na gorącą, regenerowaną powierzchniĊ, na której nastĊpuje zapáon [3]. Oddziaáywanie
wysokiej temperatury na ziarna zmierzające do powierzchni
wyáoĪenia jest bardzo krótkie i wynosi 10-2–10-3 s, poniewaĪ
odlegáoĞü dyszy uĪywanej w tym procesie od Ğciany wynosi
10–20 cm, a ziarna poruszają siĊ z prĊdkoĞcią 10-100 m/s.
Reakcja egzotermiczna generuje temperaturĊ przekraczającą 2500oC, tak Īe najdrobniejsze ziarna mieszanki
ulegają stopieniu, a wiĊksze są jedynie nadtopione. W prowadzonych wczeĞniej badaniach nad opracowaniem mie-
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Tabela 1. Skáad wyjĞciowy proszków i warunki spawania.
Table 1. Compositions of starting powders and welding conditions.
Materiaá

Proszek krzemionkowy (C)

Proszek korundowo-baddeleitowy (K)

Skáad proszku do spawania [%]
Kruszywo korundowo-baddeleitowe
Kruszywo krzemionkowe
Al pyá
Si pyá
Aktywator

–
85
1
12
2

89
–
5
5
1

Warunki spawania
Temperatura [°C]
Przebieg spawania

1250
prawidáowy

szanek do regeneracji Ğcian baterii koksowniczych wykazano moĪliwoĞü ksztaátowania wáasnoĞci nanoszonej warstwy materiaáu poprzez odpowiedni dobór skáadu ziarnowego mieszanki oraz zmiany prĊdkoĞci regulowanej Ğrednicą
dyszy wylotowej [4].
Celem niniejszej pracy byáo zbadanie wpáywu rodzaju
kruszywa w mieszankach egzotermicznych uĪytych do wykonania warstw metodą spawania na odpornoĞü na Ğcieranie betonu ogniotrwaáego.

2. Metodyka badaĔ
Przygotowano dwa rodzaje mieszanek do spawania ceramicznego: standardową krzemionkową o skáadzie zbliĪonym
do skáadu mieszanek opracowanych do regeneracji Ğcian
baterii koksowniczych [3, 4] oraz korundowo-baddeleitową
na bazie kruszywa topionego. Skáad fazowy kruszywa korundowo-baddeleitowego zostaá dobrany specjalnie do badaĔ prezentowanych w niniejszym artykule i obejmowaá on:
korund, jednoskoĞny ZrO2, Ğlady mullitu i fazĊ amor¿czną.
Skáady mieszanek do spawania ceramicznego zestawiono
w Tabeli 1. W obydwu przypadkach uziarnienie mieszanek
byáo poniĪej 1,5 mm.
Z ogniotrwaáego betonu niskocementowego BN 145
(Tabela 2) wykonano bloczki o wymiarach 240 mm x 120 mm
x 60 mm, które umieszczono w piecu gazowym w taki sposób, Īe stanowiáy ĞciankĊ przy tylniej Ğcianie komory pieca na wprost drzwi. Bloczki ustawiano luĨno bez zaprawy.
Do nanoszenia warstw spawu na powierzchniĊ betonowych bloczków wykorzystano urządzenie opracowane w ramach wczeĞniejszych prac, stosowane do regeneracji komór

1150
prawidáowy (wiĊkszy odpad)

baterii koksowniczych. UmoĪliwia ono natryskiwanie proszkowej mieszanki w strumieniu tlenu na gorącą powierzchniĊ, gdzie nastĊpuje zapáon mieszanki i zespolenie jej z materiaáem (Rys. 1).
Przed przystąpieniem do procesu spawania, piec laboratoryjny ogrzano do 1300oC i przetrzymywano w tej temperaturze przez 30 min., po czym otwarto jego komorĊ. W czasie nanoszenia mieszanek mierzono temperaturĊ w komorze
pieca oraz wizualnie oceniano ich przyczepnoĞü.
Po naniesieniu warstw o gruboĞci ok. 5 mm, piec studzono w sposób niewymuszony przy zamkniĊtej komorze. NastĊpnie demontowano ĞciankĊ z bloczków betonowych, oceniano wizualnie powierzchniĊ oraz, po przeciĊciu, otrzymany przekrój. Przeprowadzono badania odpornoĞci na Ğcieranie bloczków z napawanymi warstwami oraz, dla porównania, wypalonego w tych samych warunkach betonu bez
warstwy spawu. Z napawanych warstw wyciĊto próbki, które
uĪyto do oznaczenia gĊstoĞci pozornej, porowatoĞci otwartej, nasiąkliwoĞci i rozszerzalnoĞci cieplnej. Wykonano równieĪ badania mikrostruktury w Ğwietle odbitym na zgáadach
z próbek obejmujących granicĊ miĊdzy warstwą spawu i betonowym podáoĪem.
Badania odpornoĞci na Ğcieranie przeprowadzono zgodnie z normą ASTM C704-88 przy uĪyciu urządzenia przedstawionego na Rys. 1.
Warunki pomiaru byáy nastĊpujące:
– kąt padania Ğcierniwa: 90 q;
– Ğrednica szklanej dyszy: 5 mm;
– dáugoĞü dyszy: 115 mm;
– odlegáoĞü dyszy od powierzchni próbki: 203 mm;
– Ğcierniwo: SiC 36 w iloĞci 1 kg;
– ciĞnienie sprĊĪonego powietrza: 0,45 MPa;
– podciĞnienie zasysania Ğcierniwa: -0,5 bar.

3. Omówienie wyników

Rys. 1. Stanowisko laboratoryjne do spawania ceramicznego.
Fig. 1. A laboratory stand for ceramic welding.

Powierzchnie napawanych warstw róĪniáy siĊ istotnie.
W przypadku mieszanki krzemionkowej powierzchnia byáa
stosunkowo gáadka, natomiast w przypadku mieszanki korundowo-baddeleitowej byáa szorstka, gruzeákowata (Rys. 2).
Na przekroju poprzecznym przez bloczek z napawaną
warstwą moĪna stwierdziü bardzo dobre zespolenie z betonem warstwy korundowo-baddeleitowej (Rys. 3b), natomiast w przypadku spawu krzemionkowego uwidacznia siĊ
nieciągáe pĊkniĊcie biegnące w obrĊbie spawu przy grani-
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Tabela 2. Podstawowe wáasnoĞci betonu i napawanych warstw.
Table 2. Primary properties of refractory concrete and welded layers.
WáasnoĞü

Beton BN 145*

Spaw krzemionkowy (C)

Spaw korundowo-baddeleitowy (K)

[g/cm2]

2,12

2,05

2,63

PorowatoĞü otwarta

[%]

13.0

6,7

15,1

NasiąkliwoĞü

[%]

n.o.

3,3

5,8

RozszerzalnoĞü cieplna
800°C
1000°C
1200°C

[%]
0,57
0,75
0,9

0,27
0,27
0,34

0,54
0,75
0,93

GĊstoĞü pozorna

*WáasnoĞci betonu po jego wypaleniu w 1300 °C.

a)
Rys. 2. Powierzchnia ksztaátek betonowych z naniesionymi warstwami spawu: S – spaw krzemionkowy, K – spaw korundowo-baddeleitowy.
Fig. 2. A surface of refractory concrete blocks with welded layers:
S – silica weld, K – corundum-zirconia weld.

cy spaw-beton, równolegle do tej granicy, miejscami na samej granicy, przechodzące ukoĞnie w gáąb betonu (Rys. 3a).
W Tabeli 2 zestawiono podstawowe wáasnoĞci spawów
i betonu. RóĪnice gĊstoĞci pozornych uwarunkowane byáy
gáównie róĪnicami skáadu fazowego, najniĪsza charakteryzowaáa spaw krzemionkowy, w którym dominowaáy krystobalit, trydymit i szkliwo. PorowatoĞü otwarta spawu krzemionkowego byáa najniĪsza, wynosiáa 6,7%, tj. dwukrotnie mniej
niĪ porowatoĞü otwarta betonu i ponad dwukrotnie mniej niĪ
warstwy spawu korundowo–baddeleitowego. RóĪnice porowatoĞci napawanych warstw znajdowaáy odzwierciedlenie
w nasiąkliwoĞciach.
Spaw korundowo–baddeleitowy charakteryzowaá siĊ
rozszerzalnoĞcią cieplną bardzo zbliĪoną do stwierdzonej
w przypadku betonu BN 145 stanowiącego podáoĪe, natomiast rozszerzalnoĞü cieplne spawu krzemionkowego byáa
prawie trzykrotnie niĪsza.
Krzywe zmian wymiarów liniowych w funkcji temperatury
uzyskane w badaniach przy uĪyciu dylatometru TMA92 ¿rmy Setaram, przy szybkoĞci ogrzewania 5 °C/min. wykazaáy prawie identyczny przebieg w przypadku betonu i spawu
korundowo-baddeleitowego (Rys. 4) i podobne zachowanie
przy studzeniu. Na rysunku przedstawiono dwie krzywe odnoszące siĊ do dwóch testowanych próbek betonu ogniotrwaáego w przypadku spawu krzemionkowego.
NiĪsza rozszerzalnoĞü cieplna warstwy spawu krzemionkowego w stosunku do betonu byáa przyczyną wystąpienia
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b)
Rys. 3. Przekroje poprzeczne przez napawane warstwy i bloczek betonowy: a) spaw krzemionkowy, b) spaw korundowo-baddeleitowy.
Fig. 3. Cross sections of welded layer on refractory concrete block:
a) silica weld, b) corundum-zirconia weld.

naprĊĪeĔ Ğcinających przy granicy spaw–podáoĪe w czasie studzenia, czego efektem byáo pojawienie siĊ pĊkniĊcia stwierdzonego na przekroju materiaáu z naniesioną warstwą (Rys. 3a).
Badania mikrostrukturalne wykazaáy, Īe obydwa rodzaje napawanych warstw, w efekcie nadtopienia, zespolone
byáy z podáoĪem z betonu ogniotrwaáego. W przypadku spawu krzemionkowego (Rys. 5a), w jego obrĊbie uwidaczniaáy
siĊ áuskowe spĊkania podkreĞlające obecnoĞü krystobalitu
i zwarte obszary bogate w szkliwo. Przy granicy z betonem
nieco liczniej wystĊpowaáy kropliste skupienia krzemu, który
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Tabela 3. Wyniki badaĔ odpornoĞci na Ğcieranie.
Table. 3. The results of wear resistance measurements.

Materiaá

GĊstoĞü

Czas

m0

m1

ǻm

ǻmĞr

ǻV

[g/cm3]

[min-s]

[g]

[g]

[g]

[g]

[cm3]

7-36

1260,00

1246,62

13,38

7-30

1272,10

1260,85

11,25

12,32

5,79

7-32

1236,75

1212,57

24,18

7-24

1212,54

1191,89

20,65

22,42

10,9

7-27

1086,44

1075,85

10,59

7-24

1075,85

1067,37

8,48

9,54

3,6

Beton BN 145

2,12

Spaw C

2,06

Spaw K

2,65

a)

Rys. 4. RozszerzalnoĞü liniowa w funkcji temperatury betonu ogniotrwaáego (B) oraz spawów korundowo–baddeleitowego (K) i krzemionkowego (S).
Fig. 4. Linear expansion of refractory concrete (B), corundum-zirconia weld (K) and silica weld (S) as a function of temperature.

nie ulegá utlenieniu. Liczniejsze byáy tu równieĪ pory izometryczne, zamkniĊte. W stre¿e nadtopionego betonu pomiĊdzy
pierwotnymi ziarnami szamotu wystĊpowaáy bardzo zwarte
obszary, w których moĪna byáo wyróĪniü anortyt i korund.
W przypadku spawu korundowo-baddeleitowego (Rys.
5b), przy granicy z betonem równieĪ liczniej wystĊpowaáy
kropliste skupienia Si i wiĊkszy byá udziaá porów niĪ w czĊĞci spawu lub poniĪej w obszarze przeobraĪonego betonu.
W stre¿e granicznej moĪna byáo wyróĪniü liczne gĊsto upakowane listewki CA6.
Badania odpornoĞci na Ğcieranie wykazaáy, Īe beton
z napawaną warstwą korundowo-baddeleitową charakteryzowaá siĊ najwiĊkszą odpornoĞcią na Ğcieranie. Ubytek
materiaáu objĊtoĞciowo byá prawie dwukrotnie niĪszy niĪ
w przypadku betonu bez powáoki (Tabela 3, Rys. 6). Natomiast beton z warstwą krzemionkową miaá blisko dwukrotnie niĪszą odpornoĞü na Ğcieranie niĪ beton.
Przyczyną tego byáo pĊkniĊcie odspajające napawaną
warstwĊ od podáoĪa oraz resztkowe naprĊĪenia Ğcinające
w miejscach, gdzie nie wystĊpowaáy pĊkniĊcia sprzyjające
powstawaniu odprysków przy uderzeniu ziaren SiC uĪytych

b)
Rys. 5. Mikrostruktury obszarów granicznych: a) spaw krzemionkowy – beton, b) spaw korundowo-baddeleitowy – beton.
Fig. 5. Microstructures of boundary areas: a) silica weld – concrete, b) corundum-zirconia – concrete.

Rys. 6. Porównanie ubytku masy materiaáu po teĞcie Ğcierania.
Fig. 6. Comparison of loss in material mass after the wear resistance test.
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w teĞcie Ğcierania. RównieĪ mikropĊkniĊcia towarzyszące
krystobalitowi sprzyjaáy Ğcieraniu materiaáu.
O wysokiej odpornoĞci na Ğcieranie betonu z napawaną
warstwą korundowo-baddeleitową decydowaáa nie tylko wysoka odpornoĞü na Ğcieranie korundu i tlenku cyrkonu stanowiących podstawowe skáadniki tej warstwy, ale równieĪ jej
bardzo dobre zespolenie z nadtopionym betonem ogniotrwaáym i brak naprĊĪeĔ Ğcinających ze wzglĊdu na prawie identyczną rozszerzalnoĞü cieplną napawanej warstwy i podáoĪa.

4. Wnioski
Istnieje moĪliwoĞü zwiĊkszenia odpornoĞci na Ğcieranie wyáoĪenia ogniotrwaáego poprzez naniesienie warstwy
techniką spawania ceramicznego stosowaną do regeneracji obmurzy na gorąco.
OsiągniĊcie poprawy odpornoĞci na Ğcieranie poprzez
napawanie wymaga zastosowania mieszanki charakteryzującej siĊ obecnoĞcią trudnoĞcieralnych skáadników oraz
zapewniającej utworzenie stosunkowo zwartej warstwy o rozszerzalnoĞci cieplnej zbliĪonej do podáoĪa.
W przeprowadzonych badaniach napawanie warstwy
korundowo-baddeleitowej o rozszerzalnoĞci cieplnej prawie
identycznej jak podáoĪa z betonu BN 145 umoĪliwiáo blisko
dwukrotny wzrost odpornoĞci na Ğcieranie.

88

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 64, 1, (2012)

PodziĊkowanie
Praca zostaáa wykonana ze Ğrodków statutowych przyznawanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĪszego.

Literatura
[1] àupiejko W.M., Umrichin P. W. i in.: Ognieupory, 24, (1968),
54-57.
[2] Meeda K.: Taikabutsu Oversears, 17, (1997), 10-14.
[3] Czechowski J, Grądalska J., Czechowska K.: „Regeneracja komór baterii koksowniczych metodą spawania ceramicznego”,
Ceramika/Ceramics, tom 84, (2004), 131-136.
[4] Czechowski J.: „Ksztaátowanie wáasnoĞci spawu ceramicznego”, Ceramika/Ceramics, tom 102, (2008), 171-178.

i
Otrzymano 23 wrzeĞnia 2011, zaakceptowano 15 grudnia 2011

