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Betony ogniotrwae zawierajce grat.
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Streszczenie
Wykonano wstpne próby preparowania gratu, umoliwiajce jego bezporednie wprowadzenie do skadu betonu ogniotrwaego.
Grat zestalono w formie kruszyw zawierajcych wypeniacze tlenkowe, dodatek antyutleniacza i rodka powierzchniowo czynnego oraz
organiczne spoiwo termo- lub chemoutwardzalne. Zastosowane w kruszywie surowce i dodatki miay na celu zmniejszenie wpywu charakterystycznych wasnoci gratu utrudniajcych bezporednie wprowadzenie go do mieszanek betonowych, tj. niskiej gstoci, podatnoci
na utlenienie i sabej zwilalnoci powierzchni wod.
Sowa kluczowe: materiay ogniotrwae, grat, waciwoci mechaniczne

CARBON-CONTAINING REFRACTORY CASTABLES. PART I – GRAPHITE PREPARATION
Preliminary trials of graphite preparation were conducted in order to directly introduce it in refractory castable composition. Graphite
was solidied in a form of aggregates containing oxide llers, antioxidant additive and surface-active agent as well as organic thermo- and
chemo-setting binder. The aim of raw materials and additives used in aggregate was to reduce the effect of graphite characteristic properties hindering its direct introduction into castable mixes, i.e. low density, oxidation susceptibility and poor surface wettability with water.
Keywords: Refractories, graphite, mechanical properites

Wprowadzenie
W celu zwikszenia odpornoci materiaów ogniotrwaych
na korozyjne dziaanie stopionego metalu oraz ula a take
odpornoci na wstrzsy cieplne, do ich skadu wprowadza
si wgiel, w szczególnoci w postaci gratu. Formowane
wyroby zawierajce wgiel, których intensywny rozwój nastpi w ostatnich trzech dekadach, s stosowane w urzdzeniach cieplnych pracujcych w przemyle stalowym. Do
tego rodzaju wyrobów nale np. magnezowo-gratowe,
wysokoglinowo-gratowe lub korundowo-gratowe ksztatki
stanowice wyoenia kadzi stalowniczych i konwertorów
tlenowych, elementy rynien spustowych czy pyty lizgowe
zamkni suwakowych. Wykorzystuje si w nich szczególne wasnoci gratu tj.: wysok przewodno ciepln, niski
wspóczynnik rozszerzalnoci cieplnej oraz sab zwilalno
gratu przez stopy i uel.
Zaznaczajcy si w ostatnich latach trend zastpowania
w procesie instalowania formowanych wyrobów wypalanych
atwiejszymi i ta szymi w montau wyrobami monolitycznymi powoduje, e systematycznie ronie równie zainteresowanie ogniotrwaymi betonami zawierajcymi wgiel.
Wprowadzenie grafitu do skadu obecnie stosowanych
betonów, pracujcych w obszarach szczególnie naraonych
na korozyjne dziaanie stopionego metalu lub ula, takich
jak np. koryta wielkich pieców, monolityczne wymurówki
kadzi odlewniczych i kadzi surówkowych, wymurówki kadzi
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torpedo, umoliwioby wyduenie bezawaryjnej pracy tych
urzdze i zmniejszyoby koszty ich eksploatacji.
Jednake bezporednie wprowadzanie gratu do mieszanek betonowych napotyka na powane problemy. Wynikaj
one m.in. z hydrofobowego charakteru jego powierzchni
utrudniajcego zwilenie wod, niskiej gstoci w stosunku
do pozostaych surowców mineralnych wchodzcych w skad
mieszanek, co powoduje segregacj i utrudnia ich ujednorodnienie oraz podatnoci gratu na utlenianie w temperaturze
powyej 500oC. W obliczu tych problemów wprowadzenie
gratu do skadu mieszanek betonowych poprzedzone by
musi odpowiedni obróbk jego ziaren.
Najprostszym i najta szym sposobem zwikszenia
zwilalnoci gratu jest zastosowanie odpowiednio dobranych zwizków powierzchniowo czynnych obniajcych
napicie powierzchniowe na granicy faz. Ich wprowadzenie do mieszanki betonowej zawierajcej grat wyra nie
zmniejsza zapotrzebowanie na wod, lecz jednoczenie
stwarza moliwo powstania piany, co niekorzystnie wpywa na porowato uzyskiwanego betonu [1,2]. Zwilalno
powierzchni gratu znacznie poprawia pokrycie jego ziaren
odpowiednimi powokami, w szczególnoci z wglików lub
tlenków. Proponuje si róne metody powlekania. W przypadku powok z SiC jest to metoda chemicznego osadzania
z par (CVD) lub reakcji chemicznej na granicy faz [1,2].
Jednak pomimo tego, e powstajce w opisanych warunkach powoki wyra nie poprawiaj zwilalno powierzchni
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gratu oraz jego wasnoci dyspersyjne, zbyt wysokie koszty
prezentowanych metod uniemoliwiaj ich zastosowanie
na skal przemysow. Ta sza metoda polega na poddaniu
mieszaniny gratu i proszku SiC intensywnemu mieszaniu
w strumieniu gazu [1]. W takich warunkach, na skutek wzajemnych zderze czstek, nastpuje aktywacja powierzchni
gratu i osadzanie na niej wglika krzemu. Jednak powoka
z SiC nakadana t metod jest jedynie zycznie zaadsorbowana na powierzchni gratu, moe wic ulec atwemu
usuniciu podczas mieszania w fazie przygotowywania
betonów. Dodatkowo, aktywacja powierzchni gratu moe
zwikszy jego podatno na utlenienie.
W stosunkowo prosty sposób mona powleka ziarna
gratu powokami tlenkowymi za pomoc metody zol-el.
Wykorzystuje si w niej zjawisko hydrolizy i polimeryzacji
alkoholanów metali. Zalet metody zol-el jest atwo
w komponowaniu ostatecznego skadu powok przez odpowiedni dobór wyjciowych zwizków oraz ich wysoka czysto chemiczna. Metod t otrzymano i zbadano dziaanie
takich powok jak Al2O3 [1,3,4], SiO2 [5], ZrO2 [6], TiO2 [7],
Al2O3-SiO2 [5], Al2O3-ZrO2, Al2O3-TiO2 czy Al2O3-B2O3 [8].
Podatno na utlenienie wyrobów ogniotrwaych zawierajcych wgiel powoduje szybkie osabienie ich wasnoci
mechanicznych w trakcie eksploatacji w urzdzeniach
cieplnych. Problem ten dotyczy w szczególnoci betonów,
charakteryzujcych si wysz porowatoci w porównaniu
z wyrobami formowanymi. Niezbdne s wic dziaania
majce na celu zwikszenie odpornoci na utlenianie gratu
wprowadzanego do wyjciowych mieszanek surowcowych.
W tym celu do mieszanek betonowych zawierajcych
wgiel wprowadza si antyutleniacze, do których nale
sproszkowane metale lub stopy takie jak: Al, Mg, Si, Al-Mg,
Al-Si, wgliki: SiC czy B4C oraz zwizki boru: ZrB lub CaB2
[1, 2]. Take powoki tlenkowe lub z SiC nanoszone na powierzchni gratu przyczyniaj si do wzrostu odpornoci
na utlenianie, izolujc grat przed bezporednim dziaaniem
powietrza atmosferycznego [1].
Nanoszenie powok na powierzchni ziaren gratu nie
usuwa problemu zwizanego z segregacj skadników mas
betonowych. Rozwizaniem moe by metoda, polegajca
na przygotowaniu masy zawierajcej grat z odpowiednim
dodatkiem antyutleniaczy, wypeniaczy tlenkowych oraz
spoiwa i formowaniu z niej mikrogranulatu lub kruszywa
[1, 9]. Tak przygotowany produkt charakteryzuje si, poza
wysok odpornoci na utlenianie i dobr zwilalnoci,
take stosunkowo wysok gstoci pozorn umoliwiajc
jednorodne rozprowadzenie go w mieszance betonowej.
Wykonane próby wprowadzenia mikrogranulek tak spreparowanego gratu do betonu typu MgO-C dowiody [1, 9], e
dodatek ten istotnie wpyn na wzrost jego odpornoci na
utlenianie oraz korozj, a jednoczenie umoliwi uzyskanie
betonu z dodatkiem wgla o zadowalajcych wasnociach
termo-mechanicznych.
Celem podjtej pracy jest zbadanie moliwoci wytwarzania betonów ogniotrwaych zawierajcych grat, charakteryzujcych si dobr wytrzymaoci na ciskanie, wysok
odpornoci na szoki termiczne oraz wysok odpornoci na
korozyjne dziaanie stopionego metalu i ula. Z przedstawionego przegldu literatury wynika, e najlepszym z punktu
widzenia technologii produkcji, zarówno ze wzgldu na koszt
jak i prostot wykonania, jest wprowadzanie gratu do beto-
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nów w postaci odpowiednio spreparowanego mikrogranulatu
lub kruszywa. W zwizku z tym podjto prób otrzymania tego
typu produktu. Docelowo ma si on charakteryzowa stosunkowo wysok gstoci pozorn i podwyszon odpornoci
na utlenianie w wysokich temperaturach. W artykule przedstawiono wyniki wstpnych prób otrzymania odpowiednio
spreparowanego kruszywa zawierajcego grat obejmujce
dobór surowców, sposób otrzymywania kruszywa oraz wpyw
jego dziaania na wasnoci betonu.

Cz dowiadczalna
Podstawowymi surowcami do sporzdzenia kruszywa by
grat oraz surowce tlenkowe speniajce rol wypeniaczy.
Zastosowano naturalny grat patkowy charakteryzujcy si
wysok czystoci chemiczn o zawartoci wgla powyej
92% i rednim rozmiarze patka > 0,15 mm. Analiza termiczna
wykazaa, e grat ten zaczyna si utlenia w temperaturze
550oC. W roli wypeniaczy zastosowano tlenek glinu (< 0,06
mm) oraz glin palon PG1 (0 ÷1 mm).
Tab. 1. Skad chemiczny podstawowych surowców zastosowanych
do sporzdzenia kruszywa z gratem
Udzia wagowy, %

grat
patkowy

tlenek
glinu

glina
PG1

strata praenia (1025oC)
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
K2O+Na2O
TiO2

93,17
3,24
1,12
1,26
0,30
0,69
0,23
0,06

0,34
0,43
98,65
0,01
0,06
0,09
0,44
0,01

55,5
38,4
2,6
0,4
0,5
1,8
0,8

W kadym testowanym zestawie grat, tlenek glinu oraz
glin palon wprowadzano w staym stosunku wagowym
wynoszcym: 5 : 3,5 : 1,5. Do kadego z zestawów wprowadzano równie 10%-wy dodatek antyutleniacza. W próbach
zastosowano py Al.
Do wizania skadników wytypowano trzy rodzaje spoiw:
wodny roztwór dekstryny o steniu 25%, termoutwardzaln
ywic fenolowo-formaldehydow SK w postaci staej oraz
chemoutwardzaln, ciek ywic nowolakow PF. Dekstryna oraz ywica SK wymagay wprowadzenia do zestawów
odpowiednich iloci wody. Ze wzgldu na sab zwilalno
powierzchni gratu wod, zestawy te wymagay równie
dodatku odpowiedniego zwizku powierzchniowo czynnego.
Jego obecno umoliwia cilejsze otoczenie ziaren gratu
surowcami tlenkowymi, a tym samym uzyskanie bardziej
zwartej, mniej porowatej tekstury kruszywa.
W celu wyboru odpowiedniego dodatku poprawiajcego
zwilalno powierzchni gratu sprawdzono dziaanie wytypowanych organicznych zwizków z grupy alkilobenzenosulfonianów: ABS-1 i ABS-2 oraz eterów poliglikolowych: EP-1,
EP-2 i EP-3. Ich dziaanie oceniono wykorzystujc prost
metod stosowan w badaniach reologicznych zaczynów
i zapraw polegajc na pomiarze rozpywu placka. Porównano rozpyw placka oceniajc zachowanie si zawiesiny
sporzdzonej z nawaki gratu nawilonego roztworem
wodnym odpowiedniego dodatku, w której udzia gratu
do wody wynosi 2:3 a iloci dodatków 0,5% oraz 0,25%
w stosunku do iloci gratu.
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Stwierdzono (Rys. 1), e zawiesina sporzdzona z gratu
i wody bez dodatku zwizku powierzchniowo czynnego ulega
nieznacznemu rozpywowi wynoszcemu 0,5 cm. W obecnoci badanych dodatków rozpywy te wynosz od 2 do 4,5
cm, w zalenoci od rodzaju i iloci dodatku. Najskuteczniej
dziaajcym dodatkiem jest alkilobenzenosulfonian ABS-1.
Jego obecno w iloci 0,5% wag. powoduje 8-krotny wzrost
lejnoci gratu, natomiast obnienie jego udziau do 0,25%
daje efekt porównywalny do rozpywów uzyskiwanych z 0,5%
dodatkiem eterów poliglikolowych. Wpyw obecnoci rodka
ABS-1 na wasnoci kruszywa z gratem oceniono wprowadzajc ten dodatek w iloci 0,25% do zestawów wizanych
dekstryn oraz spoiwem SK.
Kruszywo otrzymano przez rozdrobnienie brykietów
wykonanych metod ekstruzyjn. W tym celu dokadnie
ujednorodnione masy zawierajce mieszank surowców
podstawowych, dodatek antyutleniacza i odpowiednie iloci
wytypowanego spoiwa wyciskano przez sito z otworami
o rednicy 5 mm. Uzyskane tym sposobem brykiety w postaci
„waeczków” suszono wstpnie w temperaturze otoczenia,
utwardzano w temp. 140oC/4 godz. a nastpnie rozdrabniano
do uziarnienia < 1 mm. Skady testowanych mieszanek oraz
uziarnienie uzyskanego kruszywa podano w tabeli 2.
Kruszywa uzyskane przez rozdrobnienie brykietów wizanych dekstryn (zestawy 1 i 2) i nowolakow ywic PF (zestaw 5) charakteryzuj si podobnym udziaem frakcji pylastej
wynoszcym 30÷40%. Brykiety wizane ywic SK (zestaw 3
i 4) byy bardziej kruche. Po ich rozdrobnieniu otrzymano niemal
dwukrotnie wicej frakcji pylastej. Stwierdzono, e obecno
zwizku powierzchniowo czynnego obnia o okoo 25% ilo
wody niezbdnej do uzyskania masy o konsystencji waciwej
do formowania ekstruzyjnego. Wiksze zagszczenie masy
i cilejsze przyleganie surowców tlenkowych do powierzchni
gratu korzystnie wpywa na wytrzymao uzyskanych brykietów. Udzia frakcji pylastych w kruszywie uzyskanym po ich
rozdrobnieniu jest niszy w zestawach zawierajcych 0,25%
zwizku powierzchniowo czynnego o 26% w przypadku zastosowania dekstryny i o 14% dla spoiwa SK.

brykietów oraz skad ziarnowy otrzymanych kruszyw

Nr zestawu:
Udzia w %

1

2

Skadniki podstawowe:
- grat patkowy
- Al2O3 NO115
- glina PG1

3

4

5

50
35
15

Dodatki:
- Al met. (< 0,09 mm)
- GLYDOL N 2002

10
−

10
0,25

10
−

10
0,25

10
−

Spoiwo:
- dekstryna
- ywica SK
- ywica PF
- urotropina
- woda

10
−
−
−
43

10
−
−
−
35

−
15
−
−
45

−
15
−
−
33

−
−
30
3
−

Uziarnienie kruszywa:
1 – 0,09 mm
< 0,09 mm

62
38

72
28

34
66

43
57

63
37

rozpyw placka [cm]

Oceniono wpyw obecnoci uzyskanych kruszyw na
podstawowe wasnoci betonu. W tym celu kruszywa wprowadzono w iloci 10% wag (co odpowiada 5% wag. gratu)
do skadu ogniotrwaego betonu glinokrzemianowego. Podstawowe wasnoci uzyskanych betonów: gsto pozorn,
porowato otwart i wytrzymao na ciskanie po suszeniu
i wypraeniu w temp. 600oC porównano z wasnociami betonu bazowego oraz betonu zawierajcym 5% wag. gratu
niepreparowanego (Tab. 3).
Bezporednie wprowadzenie 5% wag. gratu do skadu
betonu bazowego (Tab. 3) powoduje dwukrotny wzrost porowatoci otwartej oraz istotny spadek jego wytrzymaoci
na ciskanie zarówno po suszeniu jak i po jego wypraeniu.
Jest to efekt odparowania wikszej ni w betonie bazowym
iloci wody zarobowej oraz utlenienia gratu w temperaturze
powyej 550oC. Wprowadzenie do betonu takiej samej iloci
gratu w postaci kruszyw wizanych dekstryn (zestawy 1
i 2) lub ciek ywic PF (zestaw 5) wymaga zastosowania
mniejszej iloci wody zarobowej. Poddanie betonów obróbce
cieplnej w temperaturze 600oC powoduje wypalenie spoiwa
Tab. 2. Skad wyjciowy mieszanek surowcowych do sporzdzenia
w kruszywach lecz ostatecznie
porowatoci i wytrzymaoci na
ciskanie s wysze ni betonu
5
z gratem niepreparownym.
0,5% w ag.
Wysoki udzia frakcji pylastej
4 ,5
0,25% w ag.
w kruszywie wizanym spoiwem
4
SK (zestawy 3 i 4) powoduje
3 ,5
znaczny wzrost iloci wody zarobowej. Dodatkowo kruszywo
3
to charakteryzuje si wysokim
2 ,5
udziaem spoiwa. Powoduje to,
e
w trakcie obróbki cieplnej
2
betonu zawierajcego ten rodzaj
1 ,5
kruszywa wydziela si najwiksza ilo gazów: pary wodnej
1
i produktów reakcji spalania
0 ,5
spoiwa. W efekcie nastpuje
wzrost jego porowatoci do po0
b e z d o d a tku
A B S -1
A B S -2
E P -1
E P -2
E P -3
nad 30%, co niemal cakowicie
pozbawia beton wytrzymaoci
Rys. 1. Wpyw obecnoci wytypowanych zwizków powierzchniowo czynnych (0,25% i 0,5% wag.
mechanicznej.
zwizku w stosunku do iloci gratu) na popraw zwilalnoci gratu – pomiar rozpywu placka
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Tab. 3. Podstawowe wasnoci zyczne uzyskanych betonów
Rodzaj betonu:
Skad betonu i jego wasnoci:

z kruszywem zawierajcym grat – zestaw nr:
bazowy

z gratem
1

2

3

4

5

Skad betonu:
- skadniki betonu glinokrzemianowego
- grat patkowy
- kruszywo z gratem (0 – 1 mm)

100



90
5


Woda zarobowa, %

6,7

10,3

8,5

7,5

13,5

12,3

9,5

Po suszeniu w temp. 110oC/8 godz.:
- gsto pozorna, g/cm3
- porowato otwarta, %
- wytrzymao na ciskanie, MPa

2,77
15,5
33,5

2,59
18,5
13,3

2,58
18,7
18,5

2,60
16,8
24,7

2,20
31,3
1,1

2,25
30,2
1,3

2,64
18,0
15,0

Po praeniu w temp. 600oC/2 godz.:
- gsto pozorna, g/cm3
- porowato otwarta, %
- wytrzymao na ciskanie, MPa

2,74
16,8
40,2

2,42
28,5
9,3

2,51
22,6
14,8

2,61
19,6
17,7

2,19
34,6
1,2

2,2
32,6
1,1

2,35
24,7
12,2

Stosunkowo najlepsze wasnoci zyczne posiada beton
z kruszywem wizanym dekstryn, zawierajcym w swoim
skadzie podstawowym dodatek zwizku powierzchniowo
czynnego (zestaw 2). Charakteryzuje si on najnisz
porowatoci, zarówno po suszeniu jak i po praeniu, a
take odpowiednio wysok wytrzymaoci na ciskanie.
wiadczy to moe o najlepszym zagszczeniu skadników
kruszywa.

Podsumowanie
Przeprowadzono wstpne próby preparowania gratu,
umoliwiajce jego bezporednie wprowadzenie do skadu
betonu ogniotrwaego. Grat zestalono w formie kruszyw
zawierajcych wypeniacze tlenkowe, dodatek antyutleniacza
i rodka powierzchniowo czynnego oraz organiczne spoiwa
termo- lub chemoutwardzalne. Zastosowane w kruszywie
surowce i dodatki miay na celu zmniejszenie wpywu
charakterystycznych wasnoci gratu utrudniajcych bezporednie wprowadzenie go do mieszanek betonowych, tj.
niskiej gstoci, podatnoci na utlenienie i sabej zwilalnoci
powierzchni wod.
Najlepszy efekt uzyskano w przypadku kruszywa wizanego dekstryn, w którym odpowiednie zagszczenie
skadników otrzymano poprawiajc zwilalno powierzchni
gratu dodatkiem wytypowanego zwizku powierzchniowo
czynnego. Kruszywo o odpowiedniej zwartoci otrzymano
take stosujc ciek ywic nowolakow. Jednak powstajce podczas obróbki termicznej gazy bdce produktami
spalania zastosowanych spoiw powoduj nadmierne
zwikszenie porowatoci betonów zawierajcych testowane
kruszywa. Niezbdne s dalsze prace majce na celu modykacj ich skadu i obróbki cieplnej.
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