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Streszczenie
W artykule omówiono korozjĊ materiaáów ogniotrwaáych Al2SiO5-ZrSiO4 w Ğrodowisku zewnĊtrznego wymiennika ciepáa (ZWC) linii
technologicznej pieca cementowego w temperaturze 1000 ± 100 °C. Szczególną uwagĊ poĞwiĊcono oddziaáywaniu na materiaá ogniotrwaáy
skáadników wystĊpujących w ZWC, gáównie Ca2+/CaO, a takĪe K+/K2O, Cl-, SO2. Jak wykazaáy badania XRD oraz SEM/EDS w wyniku
oddziaáywania wapnia z andaluzytem z materiaáu ogniotrwaáego przejĞciowo powstawaá glinokrzemian wapnia – gehlenit Ca2Al2SiO7.
Z kolei reakcje w ukáadzie K2O-Al2SiO5 doprowadziáy do syntezy glinokrzemianów potasu – leucytu KAlSi2O6 i kalsilitu KAlSiO4. Cyrkon
ZrSiO4 z materiaáu ogniotrwaáego ulegá przeobraĪeniu w CaZrO3 (Tmp = 2345 °C). We wczeĞniejszych stadiach reakcji powstawaáy struktury
nieuporządkowane typu CSZ (C = CaO, S = SiO2, Z = ZrO2).
Sáowa kluczowe: materiaáy ogniotrwaáe, korozja, mikrostruktura, cyrkon, andaluzyt

THE EFFECT OF CALCIUM ON THE PHASE COMPOSITION CHANGE OF Al2SiO5-ZrSiO4
REFRACTORY MATERIALS
The study of corrosion of the Al2SiO5-ZrSiO4 refractories in corroding environment of an external heat exchanger of the cement kiln
was carried out at the temperature of 1000 ± 100 °C. Main corrosive agents in the external heat exchanger were in the solid (CaO) and
gaseous (K+/K2O, SO2, Cl-) form. The XRD and SEM/EDS analyses showed a reaction of calcium and potassium with the refractory matrix.
As a consequence of these reactions, gehlenite Ca2Al2SiO7, leucite KAlSi2O6 and kalsilite KAlSiO4 were formed in the corroded refractory
brick. Kalsilite was the main compound formed in the corroded sample. Moreover, zircon was decomposed, and high refractory calcium
zirconate CaZrO3 (Tmp = 2345 °C) was formed. In the early stages of reactions, the CSZ (C = CaO, S = SiO2, Z = ZrO2) disordered structures were formed.
Keywords: Refractories, Corrosion, Microstructure, Zircon, Andalusite

1. WstĊp
Materiaáy glinokrzemianowe, zarówno formowane jak
równieĪ nieformowane, są podstawowym typem wyrobów
ogniotrwaáych stosowanych na wyáoĪenia urządzeĔ cieplnych
linii technologicznych pieców cementowych (zewnĊtrzny
wymiennik ciepáa, prekalcynator, piec obrotowy i cháodnik),
pracujących w temperaturze poniĪej 1250 °C. Materiaáy te
skáadają siĊ z dwóch podstawowych tlenków – tlenek krzemu
i tlenek glinu. W ukáadzie Al2O3-SiO2 wystĊpuje jeden związek – mullit Al6Si2O13, który topi siĊ kongruentnie w temperaturze 1850 °C [1]. Andaluzyt jest poáączeniem tlenkowym
Al2O3·SiO2, które nie wystĊpuje w ukáadzie dwuskáadnikowym
Al2O3-SiO2 odnoszącym siĊ do normalnego ciĞnienia [2].
Andaluzyt, który teoretycznie zawiera 62,93% Al2O3 i 37,07%
SiO2 [3], trwaáy jest jedynie w metamor¿cznych strefach
skorupy ziemskiej, zwáaszcza w warunkach zwiĊkszonego
ciĞnienia [2]. W zakresie temperatur 1350-1400 °C andaluzyt
ulega przemianie fazowej w jedyne trwaáe termodynamicznie poáączenie tlenków skáadowych Al2O3 i SiO2 w ukáadzie
dwuskáadnikowym Al2O3-SiO2, tj. w mullit [2].
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W Polsce klinkier cementowy produkowany jest gáównie
metodą suchą [4, 5]. Polega ona na tym, Īe zestaw surowcowy w postaci prawie suchej mączki podawany jest do
zewnĊtrznego, zwykle 4-stopniowego wymiennika ciepáa
z prekalcynatorem. ZewnĊtrzny wymiennik ciepáa (ZWC)
sáuĪy do tego, aby w wyniku procesów ¿zycznych i chemicznych materiaá wypalany zostaá dosuszony i czĊĞciowo
zdekarbonizowany przez przepáywające w przeciwprądzie
gazy (spaliny). Poza oddziaáywaniem skáadników atmosfery,
takich jak jony Cl-, K+, Na+, OH-, H+, tlenki: K2O, Na2O, SO2,
CO2, CO, H2O oraz pary metali ciĊĪkich, materiaáy glinokrzemianowe naraĪone są na reakcje z wsadem (zwanym
dalej materiaáem wypalanym z ZWC), który stanowi Ĩródáo
gáównie Ca, Si, Al, Fe i innych.
Oddziaáywanie Ğrodowiska gazowego ZWC na materiaá
ogniotrwaáy związane jest z zawartoĞcią gáównie tlenku
K2O i skutkuje syntezą związków potrójnych z ukáadu K2O-Al2O3-SiO2 [6, 7, 8]. Reakcje wapnia zawartego w materiale
wypalanym z ZWC ze skáadnikami tworzywa ogniotrwaáego
prowadzą do syntezy glinokrzemianów wapnia [8].

WPàYW WAPNIA NA ZMIANĉ SKàADU FAZOWEGO TWORZYW OGNIOTRWAàYCH Al2SiO5-ZrSiO4

Gáównym celem niniejszej pracy byáo ustalenie zmian
skáadu chemicznego, fazowego i mikrostruktury materiaáów
ogniotrwaáych Al2SiO5-ZrSiO4 pod wpáywem oddziaáywania
wybranego skáadnika Ğrodowiska ZWC – jonów Ca2+, których
Ĩródáem byáy cząstki staáe materiaáu wypalanego. Analizowano takĪe wpáyw skáadników Ğrodowiska gazowego ZWC
gáównie jonów K+ i Cl- oraz tlenków K2O i SO2.

2. Materiaáy i metodyka badaĔ
Badania eksperymentalne polegaáy na przeprowadzeniu
testu korozyjnego materiaáu ogniotrwaáego z andaluzytem
Al2SiO5, jako gáównym skáadnikiem, oraz ZrSiO4, jako skáadnikiem pobocznym, w ZWC linii pieca cementowego. Czas
eksperymentu w dolnej czĊĞci zewnĊtrznego wymiennika ciepáa, IV stopieĔ wymiennika cyklonowego, trwaá przez okres
8 miesiĊcy. W miejscu przeprowadzonego eksperymentu
temperatura gazów osiąga ok. 1000 ± 100 °C.
Przeprowadzono nastĊpujące badania skáadu chemicznego i fazowego materiaáu wypalanego z ZWC, pobranego
w czasie pracy linii technologicznej pieca obrotowego,
a takĪe skáadu fazowego i mikrostruktury materiaáu ogniotrwaáego Al2SiO5-ZrSiO4 przed i po teĞcie korozyjnym. AnalizĊ
chemiczną materiaáu wypalanego z ZWC wykonano metodą
klasyczną. Skáad fazowy oznaczono w zakresie kąta 2ș
od 10° do 90° przy uĪyciu rentgenowskiego dyfraktometru
proszkowego PHILIPS X-Pert Pro. W tym celu wydzielono
z testowanej ksztaátki ogniotrwaáej warstwĊ materiaáu o gruboĞci ok. 8 mm, zwaną dalej strefą reakcyjną. Badania mikrostruktury i skáadu chemicznego (SEM/EDS) przeprowadzono
z wykorzystaniem skaningowego mikroskopu elektronowego
FEI Nova Nano SEM 200 wraz z mikroanalizatorem rentgenowskim EDAX (Genesis).

3. Wyniki badaĔ i dyskusja
3.1. Charakterystyka materiaáu wypalanego
z ZWC
W materiale wypalanym z ZWC rentgenograficznie
zidenty¿kowano gáównie wolny tlenek wapnia – produkt dekarbonatyzacji wyjĞciowego surowca wĊglanowego (CaCO3).
Wysoka podatnoĞü CaO na hydratacjĊ spowodowaáa powstanie takĪe Ca(OH)2. W przesuwającym siĊ w kierunku wlotu
Tabela 1. Skáad chemiczny materiaáu wypalanego z ZWC.
Table 1. Chemical composition of hot kiln meal.
Rodzaj badania

Wyniki badaĔ

Strata praĪenia [%]

12,89

ZawartoĞü skáadnika materiaáu
wypalanego z ZWC [%]

ZawartoĞü chlorków Cl- [%]

SiO2

17,04

Al2O3

4,82

Fe2O3

1,64

CaO

54,50

MgO

1,40

Na2O

0,23

K2O

4,68

SO3

2,86
2,40

Rys.1. Dyfraktogram rentgenowski materiaáu wypalanego z ZWC.
Fig. 1. XRD pattern of hot kiln meal.

pieca obrotowego materiale wypalanym zidenty¿kowano
juĪ związki, bĊdące podstawowymi skáadnikami klinkieru
portlandzkiego jak Ca2SiO4 oraz Ca3Al2O6. Wystąpiáy ponadto pozostaáoĞci wĊglanu wapnia CaCO3 i kwarcu SiO2,
a takĪe chlorek potasu KCl. W Tabeli 1 zamieszczono skáad
chemiczny materiaáu wypalanego z ZWC, pobranego z IV
stopnia ZWC w trakcie pracy pieca cementowego. Na Rys.
1 przedstawiono dyfraktogram tego materiaáu.

3.2. Skáad fazowy i mikrostruktura materiaáu
ogniotrwaáego Al2SiO5-ZrSiO4 przed testem
korozyjnym
Materiaáem do testu korozyjnego w ZWC byáa ksztaátka
ogniotrwaáa Al2SiO5-ZrSiO4 wytworzona w warunkach póátechnicznych. Badania rentgenogra¿czne skáadu fazowego
wykazaáy, Īe w tworzywie fazą gáówną byá andaluzyt Al2SiO5,
poboczną zaĞ krzemian cyrkonu ZrSiO4 (Rys. 2). W materiale
wyjĞciowym zidenty¿kowano ponadto kwarc, krystobalit,
tlenek glinu i mullit. WystĊpowanie wymienionych faz domieszkowych wynikaáo gáównie z zastosowania, na etapie
wytwarzania materiaáu, Al2SiO5-ZrSiO4 obok surowców gáównych – koncentratów andaluzytowego i piasku cyrkonowego,
takĪe surowców dodatkowych. Na Rys. 3 przedstawiono
mikrostrukturĊ wyjĞciowego tworzywa ogniotrwaáego Al2SiO5-ZrSiO4. Analiza EDS wykazaáa obecnoĞü andaluzytu (punkt
1) oraz cyrkonu (punkt 2).

3.3. Skáad fazowy i mikrostruktura materiaáu
ogniotrwaáego Al2SiO5-ZrSiO4 po teĞcie
korozyjnym
W wyniku oddziaáywania skáadników Ğrodowiska gazowego, gáównie K+/K2O, a takĪe jonów Ca2+, których Ĩródáem
byáy cząstki staáe materiaáu wypalanego z ZWC, nastąpiáo
czĊĞciowe przeobraĪenie wyjĞciowych skáadników materiaáu
Al2SiO5-ZrSiO4. W tworzywie ogniotrwaáym po pracy rentgenogra¿cznie zidenty¿kowano nowe fazy takie jak kalsilit
KAlSiO4, leucyt KAlSi2O6 i gehlenit Ca2Al2SiO7. Wykrystalizowaá takĪe fosforan glinu AlPO4, co Ğwiadczy o dopeánieniu
procesów fizykochemicznych podczas pracy tworzywa.
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Rys. 2. Dyfraktogram rentgenowski materiaáu Al2SiO5-ZrSiO4 przed
testem korozyjnym.
Fig. 2. XRD pattern of Al2SiO5-ZrSiO4 material before the corrosion
test.

Rys. 4. Dyfraktogram rentgenowski materiaáu Al2SiO5-ZrSiO4 po
teĞcie korozyjnym.
Fig. 4. XRD pattern of Al2SiO5-ZrSiO4 material after the corrosion
test.

bezpoĞrednio przylegającej do kontaktu powstaá gehlenit
Ca2Al2SiO7 (Rys. 5 – analiza EDS w punktach 2, 3 i 4; Rys.
7 – analiza EDS w punkcie 4). ReakcjĊ syntezy związku
zapisaü moĪna w postaci:
2CaO + Al2SiO5 ĺ Ca2Al2SiO7.

Rys. 3. Obraz SEM mikrostruktury materiaáu Al 2SiO 5-ZrSiO 4:
1 – Al2SiO5, 2 – ZrSiO4.
Fig. 3. SEM image of the Al2SiO5-ZrSiO4 microstructure: 1 – Al2SiO5,
2 – ZrSiO4.

WystĊpowanie AlPO4 wynikaáo z zastosowania kwasu fosforowego na etapie przygotowania materiaáu ogniotrwaáego.
Nie identy¿kowano mullitu, który najprawdopodobniej przereagowaá z CaO i K2O.
Dyfuzja jonów Ca2+ do materiaáu ogniotrwaáego Al2SiO5-ZrSiO4 doprowadziáa do przeobraĪenia zarówno skáadnika
gáównego – Al2SiO5, jak równieĪ skáadnika pobocznego –
ZrSiO4. Produkty reakcji w ukáadach CaO-skáadniki materiaáu
Al2SiO5-ZrSiO4 badano przy uĪyciu metody SEM/EDS. Na
podstawie badaĔ w mikroobszarach SEM/EDS ustalono
obecnoĞü innych związków, których nie identy¿kowano
rentgenogra¿cznie.

3.3.1. Reakcje w ukáadzie CaO-Al2SiO5
W wyniku reakcji CaO z andaluzytem Al2SiO5 z materiaáu ogniotrwaáego, na kontakcie i w warstwie reakcyjnej
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(1)

Zgodnie z danymi literaturowymi [2], pierwsza faza ciekáa w ukáadzie trójskáadnikowym CaO-Al2O3-SiO2 pojawia
siĊ w temperaturze 1170 °C w trójkącie wspóátrwaáoĞci faz
SiO2-CaSiO3-CaAl2Si2O8. Z uwagi na to moĪna przypuszczaü,
Īe w ukáadzie CaO-Al2SiO5 zachodziáy reakcje w fazie staáej
aĪ do otrzymania gehlenitu Ca2Al2SiO7, a nastĊpnie jego
rozkáadu i utworzenia Ca12Al14O32Cl2. Odbywaáo siĊ to na
drodze dordzeniowej dyfuzji jonów Ca2+ do wnĊtrza ziarna
Al2SiO5. W mikroobszarach uboĪszych w wapĔ, tj. w gáĊbszych strefach ksztaátki ogniotrwaáej, naleĪy spodziewaü siĊ
obecnoĞci przejĞciowej fazy anortytu CaAl2Si2O8.
W stre¿e najintensywniejszego oddziaáywania wapnia na
materiaá, tj. w stre¿e reakcyjnej bliĪej kontaktu stwierdzono
wystĊpowanie glinianu wapnia (Rys. 6). ĝwiadczy to o zaniku
przejĞciowej fazy gehlenitu Ca2Al2SiO7. W obecnoĞci jonów
chloru z fazy gazowej, glinian wapnia wystąpiá w poáączeniu
z CaCl2 w postaci C11A7·CaCl2 (C = CaO; A = Al2O3) (Rys. 6a;
analiza EDS w punktach 1,2,3,5). Skáad chemiczny w punkcie
1 (Rys. 6b) byá nastĊpujący: 28,8% Ca, 22,2% Al, 37,9% O,
6,1% Cl, 2,6% Si, 0,9% Cr i 1,5% Fe. W przybliĪeniu odpowiada to teoretycznemu stĊĪeniu masowemu pierwiastków
w Ca12Al14O32Cl2, które przedstawia siĊ nastĊpująco: 33,4%
Ca, 26,2% Al, 4,9% Cl i 35,5% O. Jak opisano w literaturze
[9], w mieszaninach wieloskáadnikowych lub przemysáowych
chlor reaguje przede wszystkim z fazą glinianową z utworzeniem wáaĞnie Ca12Al14O32Cl2.

3.3.2. Reakcje w ukáadzie CaO-ZrSiO4
Badania SEM/EDS wykazaáy, Īe w materiale Al2SiO5-ZrSiO4 w miejscu wyjĞciowych ziaren ZrSiO4 powstaá cyrkonian wapnia CaZrO3 (Rys. 7a – analiza EDS w punkcie
3). Poprzedzone byáo to utworzeniem nieuporządkowanych
faz przejĞciowych zawierających w skáadzie chemicznym
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trzy skáadniki, a mianowicie wapĔ, cyrkon oraz krzem (Rys.
7b – analiza EDS w punkcie 2). W literaturze okreĞlane są
one jako CSZamorf. [10]. Skáad chemiczny w punkcie 2 byá
nastĊpujący 31,2% Ca, 33,1% Zr, 5,1% Si, 29,1% O, 0,6%
Cl i 0,9% K. Podsumowując, reakcje w ukáadzie CaO-ZrSiO4
przebiegają na drodze przeciwnie skierowanej dyfuzji jonów
Ca2+ do ziarna ZrSiO4 oraz jonów Si4+ do osnowy materiaáu,
podczas gdy jony Zr4+, w temperaturze prowadzonego testu
korozyjnego, pozostaáy nieruchliwe.
W porach materiaáu ogniotrwaáego odáoĪyá siĊ siarczan
potasowo-wapniowy K6Ca(SO4)4 powstaáy w wyniku reakcji
skáadników staáych (CaO) i gazowych (K+/K2O, SO2) (Rys.
7a; analiza EDS w punktach 4 i 6). W osnowie materiaáu
w mikroobszarach bogatych w potas utworzyá siĊ kalsilit
KAlSiO4 (Rys. 7a; analiza EDS w punkcie 5).

4. Podsumowanie

Rys. 5. Obraz SEM mikrostruktury strefy reakcyjnej na ziarnie andaluzytu Al2SiO5 (1), punkty 2, 3 i 4 – gehlenit Ca2Al2SiO7.
Fig. 5. SEM image of the reaction zone near the surface of the
andalusite grain: 1 – Al2SiO5, 2,3,4 – gehlenite Ca2Al2SiO7.

Dyfuzja jonów Ca2+, którego Ĩródáem byáy cząstki staáe
materiaáu z ZWC do materiaáu ogniotrwaáego Al2SiO5-ZrSiO4
doprowadziáa do przeobraĪenia zarówno skáadnika gáówne-

a)
a)

b)

b)

Rys. 6. a) obraz SEM mikrostruktury strefy reakcyjnej na ziarnie
andaluzytu Al2SiO5 (4 i 6), punkty 1, 2, 3 i 5 – Ca12Al14O32Cl2; b)
analiza EDS w punktcie 1 wskazująca na obecnoĞü Ca12Al14O32Cl2.
Fig. 6. a) SEM image of the reaction zone near the surface of the
andalusite grain: 4, 6 – Al2SiO5, 1, 2, 3 and 5 – Ca12Al14O32Cl2; EDS
analysis in point 1 suggesting the presence of Ca12Al14O32Cl2.

Rys. 7. a) obraz SEM mikrostruktury strefy reakcyjnej na ziarnie
ZrSiO4 (1): 2 – CSZamorf., 3 – CaZrO3, 4 – K6Ca(SO4)4 w otoczeniu
Ca2Al2SiO7, 5 – KAlSiO4, 6 – krysztaáy K6Ca(SO4)4: b) analiza EDS
dla fazy CSZamorf. w punkcie 2.
Fig. 7. a) SEM image of the reaction zone near the surface of the
zircon grain: 1 – ZrSiO4, 2 – CSZamorf., 3 – CaZrO3, 4 – K6Ca(SO4)4
and Ca2Al2SiO7, 5 – KAlSiO4, 6 – K6Ca(SO4)4; b) EDS analysis in
point 2 suggesting the presence of CSZamorf. phase.
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go – Al2SiO5, jak równieĪ skáadnika pobocznego – ZrSiO4.
W przebiegu zachodzących reakcji w ukáadach CaO-andaluzyt oraz CaO-krzemian cyrkonu zasadniczą rolĊ odegraáo
powstawanie związków przejĞciowych. Odbywaáo siĊ to
przez dordzeniową dyfuzjĊ jonów Ca2+ do ziaren skáadników
materiaáu ogniotrwaáego, t.j. Al2SiO5 i ZrSiO4. Wynikiem tych
procesów byáo przeksztaácenie substratów Al2SiO5 i ZrSiO4
w nowe poáączenia tlenkowe z wapniem, a mianowicie
Ca2Al2SiO7 (gehlenit) oraz xCaO·yZrO2·zSiO2 (struktury
nieuporządkowane typu CSZ). W obrĊbie ziarna ZrSiO4
nastĊpowaá rozrost strefy reakcji drogą przeciwnie skierowanej dyfuzji jonów Ca2+ do rdzenia ZrSiO4 oraz jonów Si4+
do osnowy materiaáu ogniotrwaáego. Na podstawie badaĔ
w mikroobszarach SEM/EDS wykazano, Īe na obrzeĪach
wyjĞciowego ziarna ZrSiO4, t.j. w mikroobszarach o najwyĪszym stĊĪeniu wapnia, nastąpiáa caákowita transformacja tej
fazy z utworzeniem cyrkonianu wapnia CaZrO3. We wczeĞniejszych stadiach reakcji powstaáy fazy trójskáadnikowe
zawierające dodatkowo krzem.
Reakcje w ukáadzie K2O-Al2SiO5 doprowadziáy do utworzenia glinokrzemianów potasu: leucytu KAlSi2O6 i kalsilitu
KAlSiO4. W porach tworzywa ogniotrwaáego Al2SiO5-ZrSiO4
odáoĪyá siĊ siarczan potasowo-wapniowy K6Ca(SO4)4, który
powstaá w wyniku reakcji skáadników staáych (CaO) i gazowych (K+/K2O, SO2, Cl-). Chlor reagowaá na kontakcie
i w warstwie reakcyjnej w pobliĪu kontaktu z fazą glinianową
Ca12Al14O33 dając C11A7·CaCl2 (C = CaO, A = Al2O3).
Przedstawione w niniejszej pracy rozwaĪania nie wyczerpują w caáoĞci zagadnieĔ związanych z mechanizmem
korozji materiaáów Al2SiO5-ZrSiO4 przez Ca2+/CaO, K+/K2O,
SO2, Cl-, a takĪe przez inne skáadniki wystĊpujące w Ğrodowisku zewnĊtrznego wymiennika ciepáa, linii pieca cementowego. Zagadnienia te są przedmiotem dalszych badaĔ,
które stanowią podstawĊ do mody¿kacji skáady fazowego
i mikrostruktury tworzyw z przeznaczeniem ich do urządzeĔ
cieplnych w przemysáach cementowym, energetycznym czy
spalarniach Ğmieci.
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