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Streszczenie
Skáad fazowy badanych materiaáów ogniotrwaáych oparty jest na dwuglinianie wapnia CaAl4O7, którego temperatura topnienia wynosi ok. 1760 °C. Materiaáy te charakteryzują siĊ wyjątkowo niską rozszerzalnoĞcią cieplną, a w związku z tym wysoką odpornoĞcią na
wstrząsy cieplne. Z chemicznego punktu widzenia ich bezkrzemianowy skáad zapewnia zwiĊkszoną odpornoĞü obmurza ogniotrwaáego
na atak ciekáych ĪuĪli i agresywnych stopów. W pracy zamieszczono wyniki badaĔ mikrostruktury i wáaĞciwoĞci cieplnych kompozytów
ogniotrwaáych otrzymywanych na bazie dwuglinianu Ca, zawierających ziarnisty dodatek wysokoogniotrwaáego związku w postaci spinelu
glinowo-magnezjowego MgAl2O4 (MA). Dodatkowo sprawdzono wpáyw dodatku metalicznego Al na skurczliwoĞü wypalania. Przeprowadzono identy¿kacjĊ faz pojawiających siĊ w tych ukáadach metodą XRD, oznaczono porowatoĞü oraz wspóáczynniki rozszerzalnoĞci
cieplnej w funkcji temperatury. Porównano ich rozszerzalnoĞü cieplną z powszechnie stosowanymi w przemyĞle materiaáami ogniotrwaáymi.
Sáowa kluczowe: CaAl4O7, spinel, skurczliwoĞü wypalania, mikrostruktura, wspóáczynnik rozszerzalnoĞci cieplnej

NEW TYPE REFRACTORIES OF LOW THERMAL EXPANSION
Phase composition of refractory materials under consideration is based on calcium dialuminate CaAl4O7 of a melting point of about
1760 °C. The materials show deeply depressed reversible thermal expansion. The low thermal expansion of the refractories is a precondition
for securing a good thermal shock resistance of any lining. From the chemical point of view, the common merit of the studied refractories
is their non-silicate chemical composition, very important if the molten slag or Àux attack is taken into account. Some microstructural and
thermal features of refractory composites based on calcium dialuminate and contained granular fractions of high refractory MgAl2O4 (MA)
were studied. The effect of addition of metallic Al on the after-contraction was veri¿ed additionally. Identi¿cation of phases appearing in
these systems was performed by XRD. Porosity and thermal expansion coef¿cients as a function of temperature were determined. The
relations between the microstructure of the materials received and their thermal expansion were analyzed.
Keywords: CaAl4O7, Spinel, After-contraction, Microstructure, Thermal expansion coef¿cient

1. WstĊp
Gáównym skáadnikiem, omawianym w niniejszej pracy,
nowej rodziny materiaáów ogniotrwaáych jest dwuglinian
wapnia CaAl4O7, który spoĞród 7 związków tworzących
ukáad CaO-Al2O3 charakteryzuje siĊ obok wysokiej temperatury topnienia, wynoszącej ok. 1762 °C, bardzo niskim
wspóáczynnikiem rozszerzalnoĞci cieplnej. Ta ostatnia
cecha, niezauwaĪana jak dotąd przez technologów, staáa
siĊ podstawą do projektowania nowych materiaáów ogniotrwaáych odpornych na wstrząsy cieplne [1-3]. NaleĪy dodaü, Īe gáównie znajdowaá on zastosowanie jako skáadnik
cementów wysokoglinowych CAC, stosowanych jako spoiwa
betonów ogniotrwaáych [4-6]. Zasadniczym zaáoĪeniem
w projektowaniu tych materiaáów jest taki dobór komponentów wyjĞciowych, aby drobnoziarnisty (poniĪej 0,1 mm)
spiek CA2 otaczaá ziarna innych ogniotrwaáych skáadników
o wyĪszej frakcji ziarnowej, z grupy tlenków oraz wĊglików.

Jak wykazaáy dotychczasowe badania uzyskane kompozyty
posiadają kilkukrotnie niĪsze wspóáczynniki rozszerzalnoĞci
cieplnej Į niĪ wynika to z reguáy mieszania, pod warunkiem,
Īe ich mikrostruktura jest uksztaátowana w ten sposób, aby
CA2 stanowiáo fazĊ ciągáą.
W niniejszej pracy skoncentrowano siĊ na otrzymywaniu
odmiany materiaáów skáadającej siĊ z ziaren wysokoogniotrwaáego spinelu MgAl2O4 w osnowie CaAl4O7. W ukáadzie tym
spinel jest kompatybilny w stosunku do dwuglinianu wapnia
do temperatury powyĪej 1700 °C (Rys. 1). Otrzymano seriĊ
próbek o róĪnym udziale poszczególnych komponentów,
zanalizowano ich mikrostrukturĊ oraz wyznaczono wspóáczynniki rozszerzalnoĞci cieplnej.

2. Materiaáy wyjĞciowe
Do badaĔ uĪyto proszku CA 2 o uziarnieniu poniĪej
0,1 mm, otrzymanego drogą syntezy z czystych reagentów
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CaCO3 i Al2O3, wypalanych w temperaturze 1600 °C w piecu
przemysáowym w Zakáadach Magnezytowych ROPCZYCE
S.A. Przy uĪyciu tego proszku sporządzono kilka serii mie-

Rys. 1. Ukáad CaO-Al2O3-MgO z zaznaczonym trójkątem wspóátrwaáoĞci CaAl2O4-MgAl2O4-Al2O3.
Fig. 1. Diagram of the CaO-MgO-Al2O3 system with the selected
CaAl2O4-MgAl2O4-Al2O3 subsystem.

szanin z róĪną zawartoĞcią dodatku w postaci spieku MA
o uziarnieniu 0,2-0,5 mm, których punkty skáadu zaznaczono
na Rys. 2.
Próbki po homogenizacji zostaáy uformowane w ksztaátki
o postaci walców o Ğrednicy 10 mm i wysokoĞci 30 mm,
które wysuszono w temperaturze 200 °C i nastĊpnie wypalano w temperaturze 1620 °C w czasie 3 godzin. W tych
samych warunkach otrzymano takĪe seriĊ próbek z czystej
mieszaniny CA2. Otrzymane próbki charakteryzują siĊ doĞü
wysoką skurczliwoĞcią wypalania (Tabela 1), co moĪe byü
káopotliwą cechą w przypadku otrzymywania wyrobów na
skalĊ przemysáową. W związku z tym, w nastĊpnym etapie
otrzymano seriĊ próbek z niewielkim dodatkiem proszku aluminium (w iloĞci 2%, 3% i 5% mas.), wychodząc z zaáoĪenia,
Īe tworzący siĊ tlenek glinu w trakcie wypalania w wyniku
utleniania ograniczy wielkoĞü tego skurczu. Przypuszczenia
te okazaáy siĊ sáuszne, dodatek nawet 2% Al powodowaá
znaczące obniĪenie tej wielkoĞci do 5,6%, natomiast 5-procentowy ponad dwukrotnie, w porównaniu z próbkami bez
tego dodatku (Tabela 1).
MikrostrukturĊ scharakteryzowano poprzez analizĊ obrazów SEM (skaningowy mikroskop elektronowy FEI Nova
Nano SEM200); pomiary porowatoĞci, rozkáadu wielkoĞci
porów i gĊstoĞci wykonano przy uĪyciu aparatu pomiarowego
Poremaster 60 ¿rmy Quantachrome, zaĞ skáadu chemicznego i fazowego metodami EDS (EDAX ¿rmy Genessis), FTIR
(FTS-60V Bio-Rad) i XRD (Philips X’pert Pro M). Pomiary
wspóáczynnika rozszerzalnoĞci cieplnej otrzymanych materiaáów wykonano przy uĪyciu dylatometru Netzsch DIL 402
C w zakresie temperatur od 20 °C do 1200 °C.

3. Analiza mikrostruktury

Rys. 2. Trójkąt wspóátrwaáoĞci CA2-MA-Al2O3, stanowiący fragment
ukáadu CaO-Al2O3-MgO z zaznaczonymi punktami skáadu mieszanin
uĪytych do badaĔ.
Fig. 2. The CA2-MA-Al2O3 subsystem forming a part of the CaO-MgO-Al2O3 system with marked points of the composition of mixtures
used in the study.

Na Rys. 3 przedstawiono obrazy BSE (elektrony wstecznie rozproszone) powierzchni spieków otrzymanych z czystego proszku CA2 i z dodatkiem 10% mas. MA. Widoczne
tu są liczne pory, rozáoĪone w osnowie CA2, równomiernie
na caáej powierzchni. Zgodnie z wynikami uzyskanymi przy
uĪyciu porozymetrii rtĊciowej mieszczą siĊ one w wiĊkszoĞci
w zakresie od ~3 m do 10 m (Tabela 2, Rys. 4). Jedynie
dodatek MA w iloĞci 30% mas. rozszerza ten zakres do ok.
18 m. Ziarna spinelu MA (Rys. 3b) są równomiernie otoczone przez osnowĊ CA2 i poza obszarami zajĊtymi przez pory
ĞciĞle do niej przylegają. Na granicy rozdziaáu faz oraz w jej
pobliĪu nie obserwuje siĊ efektów związanych z oddziaáywaniami chemicznymi. BezpoĞrednim dowodem na brak reakcji
chemicznych w tym ukáadzie są wyniki uzyskane przy uĪyciu
metod XRD i FTIR, które nie wykazaáy obecnoĞci innych faz,
poza wprowadzonym: CA2 i MA, co jest zgodne z diagramem
fazowym przedstawionym na Rys. 1. Dodatek MA do osnowy
CA2 wpáywa na niewielkie podwyĪszenie porowatoĞci (ok.
3%), niezaleĪnie od jego iloĞci. Wyniki zestawione w Tabeli 2
wskazują natomiast, Īe zwiĊkszenie tego dodatku powoduje
wzrost Ğredniej wielkoĞci porów.

Tabela 1 ĝrednie wartoĞci skurczliwoĞci wypalania badanych serii próbek.
Table 1. Average values of after-contraction of tested series of samples.
Seria

CA2

SkurczliwoĞü wypalania [%]

7,25

CA2+10%MA CA2+20%MA CA2+30%MA
5,93

CaAl4O7 = CA2 , MaAl2O4 = MA
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7,40

7,44

CA2+2%Al

CA2+3%Al

CA2+5%Al

5,58

4,21

2,82

NOWE MATERIAàY OGNIOTRWAàE O MINIMALNEJ ROZSZERZALNOĝCI CIEPLNEJ

etapach wypalania Al2O3, natychmiast reaguje z CA2 wg
równania:
CaAl4O7+4Al2O3ĺCaAl12O19,
(1)
co w konsekwencji prowadzi do utworzenia dobrze wyksztaáconych heksagonalnych krysztaáów. W gruncie rzeczy,
reakcja ta jest korzystna dla technologii tych tworzyw, gdyĪ
z jednej strony osiąga siĊ poĪądany efekt skurczliwoĞci,
z drugiej, tworzący siĊ produkt w postaci CA6 posiada
wysoką temperaturĊ topnienia rzĊdu 1830 °C. NaleĪy tu
jednak zwracaü uwagĊ na iloĞü wprowadzonego dodatku
Al, gdyĪ, jak wskazują dane zawarte w Tabeli 2, zwiĊkszenie jego zawartoĞci w próbkach powoduje znaczący wzrost
porowatoĞci otwartej.

4. RozszerzalnoĞü cieplna

a)

b)
Rys. 3. Obrazy BSE powierzchni zgáadów: a) CA2 bez dodatków,
b) CA2 z 10-procentowym dodatkiem MA.
Fig. 3. BSE images of the surface of polished sections: a) CA2 with
no additives, b) CA2 with 10% MA.

W dyfraktogramach XRD wypalonych próbek sporządzonych z mieszanin CA2 i proszku Al nie stwierdzono obecnoĞci
oczekiwanego Al2O3, lecz obecnoĞü heksaglinianu wapnia
CaAl12O19 (CA6), który lokuje siĊ w postaci skupisk pomiĊdzy
ziarnami CA2 (Rys. 5). WyjaĞnienie tego faktu wymaga dalszych badaĔ. Prawdopodobnie tworzące siĊ w pierwszych

W Tabeli 3 zestawiono wyniki pomiarów wspóáczynników
rozszerzalnoĞci cieplnej α badanych próbek w zakresie
temperatur od 20 °C do 1200 °C. W pierwszym rzĊdzie
zwraca uwagĊ fakt, Īe próbki wykonane z czystego CA2
wykazują ujemną rozszerzalnoĞü (kurczą siĊ) aĪ do temperatury ok. 500 °C, a powyĪej zadziwiająco niską w porównaniu
z innymi materiaáami ogniotrwaáymi np.: MgO·Al2O3, Al2O3,
MgO. Dodatek spinelu MA powoduje wzrost tej wartoĞci,
niemniej jednak pozostaje ona na bardzo niskim poziomie
w caáym zakresie temperatur. Natomiast dodatek proszku
aluminium zasadniczo nie wpáywa na wartoĞü wspóáczynnika
Į do temperatur wynoszących 400 °C, natomiast powyĪej
- roĞnie, lecz w mniejszym stopniu w porównaniu z tworzywami z dodatkiem MA. NaleĪy jednak dodaü, Īe udziaáy
objĊtoĞciowe proszku aluminium są maáe, bo tylko 2% i 3%
mas., a juĪ powodują w tych temperaturach znaczący wzrost
Į w porównaniu z czystym CA2. Tak wiĊc, rosnące krysztaáy
CA6 z jednej strony ograniczają skurcz wypalania, z drugiej
jednak podwyĪszają rozszerzalnoĞü cieplną materiaáu, nawet
przy niewielkich jego iloĞciach.
Na Rys. 6 zestawiono wyniki pomiarów rozszerzalnoĞci
cieplnej wyraĪonej w procentach - wielkoĞci najczĊĞciej
uĪywanej w technologii materiaáów. Zaznaczono tu takĪe
wartoĞci dla innych materiaáów ogniotrwaáych, zmierzone
w temperaturze 1000 °C. SpoĞród wszystkich wymienionych
związków, najczĊĞciej wchodzących w skáad materiaáów
ogniotrwaáych, jedynie szkáo krzemionkowe wykazuje najniĪszą rozszerzalnoĞü cieplną w tej temperaturze, natomiast
pozostaáe, oparte na tlenkach prostych lub záoĪonych, kilkakrotnie wyĪszą w porównaniu z otrzymanymi tworzywami na
bazie dwuglinianu wapnia. W zakresie mierzonych wartoĞci
dla tych tworzyw mieĞci siĊ jedynie wĊglik krzemu i mullit.

Tabela 2 Wyniki pomiarów porozymetrycznych.
Table 2. The results of porosimetric test.

Próbka

Vkum
[mm3/g]

dpoz
[g/cm3]

dr
[g/cm3]

P
[%]

Mediana
[m]

Moda
[m]

CA2

56,3

2,31

2,66

13,01

5,14

6,00

CA2+2%Al

76,3

2,30

2,79

17,54

5,33

5,43

CA2+3%Al

109,9

2,15

2,82

23,67

5,93

6,26

CA2+10%MA

68,7

2,44

2,93

16,73

5,72

5,78

CA2+20%MA

64,2

2,52

3,00

16,16

7,05

7,27

CA2+30%MA

62,6

2,58

3,08

16,18

10,35

11,34
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Rys. 4. Krzywe kumulacyjne rozkáadu wielkoĞci porów w badanych materiaáach ogniotrwaáych.
Fig. 4. Cumulative curves of pore size distributions of the studied refractories.

Rys. 5. Obraz SEM przeáamu spieku CA2 z dodatkiem 3% proszku Al oraz analiza EDS w zaznaczonych punktach.
Fig. 5. SEM image of microstructure of CA2 sinter with 3% addition of Al powder and EDS analysis in marked points.
Tabela 3. Wspóáczynniki rozszerzalnoĞci cieplnej dwuglinianu wapnia i materiaáów na jego osnowie zmierzone w zakresie 100-1200 °C
(Į·10-6 °C-1).
Table 3. Thermal expansion coef¿cients of calcium dialuminate and calcium dialuminate matrix materials measured in the range of
100-1200 °C (Į·10-6, °C-1).
T [°C]

CA2

CA2+2%Al

CA2+3%Al

CA2+10%MA

CA2+20%MA

CA2+30%MA

100

-1,44

2,19

-0,80

2,29

2,37

1,92

6,03

200

-1,57

0,56

-0,85

1,72

2,41

2,26

6,55

300

-1,09

0,33

-0,32

0,63

2,21

2,80

6,93

400

-0,31

0,78

0,42

1,31

2,86

3,47

7,24

500

0,41

1,31

1,06

1,91

3,34

4,04

600

0,99

1,80

1,61

2,48

3,74

4,43

700

1,53

2,23

2,08

2,91

4,02

4,78

7,83

800

1,71

2,57

2,46

3,12

3,73

4,95

7,97

7,79

Al2O3*

12,83

7,69

900

1,74

2,78

2,86

3,13

3,36

4,95

8,08

2,09

3,03

3,19

3,24

3,30

5,04

8,18

1100

2,27

3,18

3,44

3,38

3,47

5,14

1200

2,09

3,17

3,54

3,57

3,25

4,98
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MgO*

7,50

1000

*dane tablicowe [7]
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MA*

8,41

8,25
8,32

13,65

14,46
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Rys. 6. RozszerzalnoĞü cieplna otrzymanych materiaáów w funkcji temperatury i jej porównanie z rozszerzalnoĞcią najczĊĞciej stosowanych
materiaáów ogniotrwaáych.
Fig. 6. Thermal expansion of the obtained materials at various temperatures in comparison with the date for the most commonly used
refractories.

Rys. 7. Diagram fazowy ukáadu FeO-Al2O3-SiO2.
Fig. 7. Phase diagram of the FeO-Al2O3-SiO2 system.

Gáównymi zaletami opracowanych materiaáów ogniotrwaáych jest ich znakomita odpornoĞü na wstrząsy cieplne oraz
bezkrzemianowy charakter chemiczny. Druga z wymienionych cech jest waĪna w aspekcie rozmaitych oddziaáywaĔ
korozyjnych. Ich bezkrzemianowy skáad zapewnia m.in.
zwiĊkszoną odpornoĞü obmurza ogniotrwaáego na rozpuszczanie materiaáu przez agresywne stopy Īelaziste w niĪszych
temperaturach roboczych. Wynika to z diagramu równowagi
fazowej FeO-Al2O3-SiO2, ukazującego bardzo niskie (w pobliĪu 1200 °C) temperatury powstawania fazy ciekáej, związanej
z obecnoĞcią w ukáadzie skáadnika SiO2 (Rys 7). MoĪna
takĪe przewidywaü, Īe materiaáy te bĊdą odporniejsze na
niszczące oddziaáywanie reakcji redukcji na styku z wĊglem.
Przedstawia to wykres zmian potencjaáu termodynamicznego
reakcji tworzenia siĊ tlenków wybranych substancji w funkcji
temperatury (Rys. 8). Reakcja redukcji SiO2 przez wĊgiel

Rys. 8. Diagram Ellinghama; wartoĞci ǻGº w funkcji temperatury dla
reakcji utleniania wybranych substancji.
Fig. 8. Ellingham’s diagram; ǻGº values as a function of temperature
for the oxidation reaction of chosen substances.

z utworzeniem lotnego SiO termodynamicznie moĪliwa
jest juĪ w ok. 1500 °C, natomiast w przypadku Al2O3 i CaO
w temperaturach odpowiednio powyĪej 1800 °C i 2100 °C.
Przedstawione przykáady nie wyczerpują korzystnych
prognoz dotyczących zastosowania badanych materiaáów
w urządzeniach cieplnych. Dlatego dla oceny charakteru
oddziaáywaĔ tych materiaáów w róĪnych zastosowaniach,
m.in. w kontakcie z agresywnymi stopami, konieczne są
dalsza intensywne badania natury eksperymentalnej.
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5. Podsumowanie
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