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Streszczenie
W pracy przedstawiono zaleĪnoĞci wystĊpujące pomiĊdzy podatnoĞcią na hydratacjĊ surowców magnezjowych oraz ich skáadem
chemicznym a wáaĞciwoĞciami ¿zykochemicznymi oraz termomechanicznymi betonów przygotowanych na ich bazie. Do badaĔ uĪyto
czterech rodzajów surowców magnezjowych o zróĪnicowanym skáadzie chemicznym. Surowce poddano badaniu podatnoĞci na hydratacjĊ
w warunkach hydrotermalnych. NastĊpnie przygotowano na ich bazie betony i wykonano badania wytrzymaáoĞci na zginanie w podwyĪszonych temperaturach oraz w temperaturze otoczenia, wytrzymaáoĞci na Ğciskanie, gazoprzepuszczalnoĞci, porowatoĞci otwartej oraz
gĊstoĞci pozornej.
Sáowa kluczowe: beton ogniotrwaáy, MgO, surowce magnezjowe, wáaĞciwoĞci termomechaniczne, hydratacja

THE INFLUENCE OF THE TYPE OF MAGNESIA RAW MATERIALS ON PHYSICAL AND
THERMO-MECHANICAL PROPERTIES OF MAGNESIA CASTABLES
In this work a correlation between hydration susceptibility and chemical composition of magnesia raw materials and physico-chemical, thermo-mechanical properties of castables made of these magnesia raw materials was discussed. The four types of magnesia raw
materials of different chemical compositions were selected to examine. First, susceptibility to hydration of magnesia raw materials was
determined under hydrothermal conditions. Then castables were prepared with the use of the selected magnesia raw materials. Finally,
the castables were tested to determine moduli of rupture at room and elevated temperatures, cold crushing strength, permeability, open
porosity and apparent density.
Keywords: Magnesia castable, MgO, Magnesia raw materials, Thermo-mechanica properties, Hydration

1. WstĊp
Betony zasadowe są materiaáami powszechnie stosowanymi w przemyĞle hutniczym i stalowym, najczĊĞciej w postaci prefabrykatów betonowych oraz mas. Istotną kwestią
ich produkcji jest dobór surowców o odpowiedniej jakoĞci,
która zapewni im odpowiednią trwaáoĞü.
Biorąc pod uwagĊ dobór surowca magnezjowego peániącego funkcjĊ kruszywa w betonie lub masie ogniotrwaáej,
oprócz jego skáadu chemicznego naleĪy równieĪ uwzglĊdniü
podatnoĞü na hydratacjĊ. Peryklaz MgO ulega hydratacji na
skutek oddziaáywania z cząsteczkami H2O, zarówno w stanie
ciekáym jak i gazowym, a produktem tej reakcji jest brucyt
Mg(OH)2 [1-6]:
MgO+H2OĺMg(OH)2

(1)

Brucyt tworzy cienką warstwĊ na powierzchni rdzenia
MgO oraz jest z nim sáabo związany [2]. Reakcja hydratacji
peryklazu wiąĪe siĊ ze wzrostem objĊtoĞci poniewaĪ gĊstoĞü utworzonego brucytu jest o 33% mniejsza od gĊstoĞci
peryklazu [7-8].

Hydratacja magnezji moĪe nastĊpowaü juĪ podczas
transportu tego surowca drogą morską, w czasie mieszania
czy dojrzewania betonu, a takĪe podczas rozgrzewania
urządzenia, w którym zainstalowano beton zawierający wolny
MgO [8-13]. Z tego wzglĊdu bardzo istotnym jest ustalenie
odpowiedniej szybkoĞci rozgrzewania urządzenia, aby nie
doprowadziü do intensy¿kacji procesu hydratacji magnezji
lub szybkiego rozkáadu brucytu, utworzonego na skutek
hydratacji, a w konsekwencji do zniszczenia materiaáu zamontowanego w tym urządzeniu [8]. Rozkáad wodorotlenku
zachodzi powyĪej temperatury 300 ºC i koĔczy siĊ w temperaturze ok. 600 ºC, a w zakresie temperatur dekompozycji
nastĊpuje gwaátowny spadek wytrzymaáoĞci mechanicznej
związany ze wzrostem porowatoĞci materiaáu. Wzrost porowatoĞci skutkuje wzrostem powierzchni wáaĞciwej materiaáu,
a w konsekwencji podwyĪszeniem aktywnoĞci chemicznej,
co zwiĊksza podatnoĞü na wnikanie ciekáego ĪuĪla [1].
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badania hydratacji w autoklawie róĪnych rodzajów magnezji przemysáowych oraz podjĊto próbĊ okreĞlenia wpáywu podatnoĞci na
hydratacjĊ magnezji na wáaĞciwoĞci ¿zykochemiczne oraz
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termomechaniczne betonu wykonanego na bazie takiego
surowca.

Tabela 3. Skáad mieszanek betonowych.
Table 3. Refractory castable composition.
Skáadnik

Frakcja

ZawartoĞü [% mas.]

Surowiec magnezjowy

do 4 mm

94

Mikrokrzemionka

0,235 m

2. Materiaáy i metodyka badaĔ
2.1. Materiaáy do badaĔ i przygotowanie próbek
Do badaĔ wyselekcjonowano cztery rodzaje surowców
magnezjowych, tj. trzy rodzaje klinkierów magnezjowych (K1,
K2, K3) oraz jeden rodzaj magnezji topionej (F). Skáad chemiczny surowców zostaá zbadany metodą XRF przy uĪyciu
spektrometru Philips X’Unique II i przedstawiony w Tabeli 1.
Skáad chemiczny mikrokrzemionki uĪytej do przygotowania mieszanek betonowych podano w Tabeli 2.
Mieszanki betonowe przygotowano z uĪyciem trzech
róĪnych frakcji ziarnowych poszczególnych surowców
magnezjowych oraz mikrokrzemionki jako spoiwa. Jako
dodatek upáynniający zastosowano heksametafosforan sodu
Na6P6O18·6H2O. Skáad mieszanek betonowych przedstawiono w Tabeli 3.
Tabela 1. Skáad chemiczny surowców magnezjowych.
Table 1. Chemical composition of magnesia raw materials.
ZawartoĞü tlenku [%]

Nazwa
surowca

MgO

CaO

SiO2

Al2O3

Fe2O3

K1

96,4

2,31

0,65

0,18

0,17

Stosunek
mol.
CaO/SiO2
3,8

K2

95,0

1,66

1,76

0,58

0,75

1,0

K3

87,53

3,25

0,56

0,29

7,56

6,2

F

98,0

0,97

0,38

0,12

0,48

2,7

6

Upáynniacz

0,1

Woda

5

Mieszanki betonowe przygotowano wg normy PN-EN
1402-5. Formowano je przez wibrowanie na stole wibracyjnym przy amplitudzie 0,5 mm przez 4 minuty. Z kaĪdego
rodzaju surowca uformowano próbki formatu A (230 mm
u 114 mm u 64 mm) oraz formatu C (230 mm u 64 mm u
64 mm). Próbki betonów przetrzymywano w formach przez
24 godziny przy wilgotnoĞci wzglĊdnej 100%. NastĊpnie
poddano je obróbce termicznej w 40 ºC (24 godziny), czĊĞü
dodatkowo w 110 ºC (24 godziny), a czĊĞü dodatkowo
wypalono w temperaturze 1500 ºC (10 godzin). Procedura
obróbki termicznej oraz przeznaczenie próbek do badaĔ
zostaáy przedstawione na Rys. 1.

2.2. Metodyka badawcza
Badanie hydratacji surowców przeprowadzono wg normy ASTM C 544-92. Zgodnie z tą normą do przygotowania
próbki uĪyto trzech róĪnych frakcji ziarnowych surowca
magnezjowego: 3,35 m - 1,7 m, 1,7 m - 0,85 m, 425 m
- 300 m. Masa kaĪdej frakcji wynosiáa 33,33 g, a masa caáej
próbki 100 g. Podane frakcje wymieszano ze sobą i umieszczono w tyglu, który wáoĪono do autoklawu i przetrzymywano

Tabela 2 Skáad chemiczny mikrokrzemionki.
Table 2. Chemical composition of microsilica.

Nazwa
Mikrokrzemionka Elkem 955

ZawartoĞü tlenku [%]
SiO2

CaO

Al2O3

Fe2O3

MgO

K2 O

TiO2

MnO

Na2O

96,56

0,22

0,38

0,28

0,29

0,67

0,01

0,01

0,17

Rys. 1. Procedura obróbki cieplnej oraz badaĔ betonów na bazie surowców magnezjowych.
Fig. 1. Procedure of thermal treatment and examinations of magnesia castables.
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przez 5 godzin w warunkach temperatury 162 ºC i ciĞnienia
552 kPa. Po badaniu próbkĊ zwaĪono i przesiano przez
sito o wielkoĞci oczek 335 m. Pozostaáą na sicie frakcjĊ
równieĪ zwaĪono, a stopieĔ hydratacji wyznaczono wg
nastĊpującego wzoru:
stopieĔ hydratacji [%] = (G-H)/G·100
(2)
gdzie:
G – masa próbki wysuszonej po hydratacji [g],
H – masa zhydratyzowanej próbki pozostaáej na sicie 335
m [g].
GazoprzepuszczalnoĞü betonów wyznaczono wg normy
PN-EN 993-4. PorowatoĞü otwartą oraz gĊstoĞü pozorną
zbadano metodą Archimedesa zgodnie z normą PN-EN
993-1. Badanie gazoprzepuszczalnoĞci oraz porowatoĞci
otwartej wykonano na próbkach walcowych o wymiarach
50 mm u 50 mm. Wynik podano jako Ğrednią wartoĞü z trzech
pomiarów.
WytrzymaáoĞü na zginanie przeprowadzono metodą
trójpunktową wg normy PN-EN 993-6. SzybkoĞü przyrostu
obciąĪenia próbki wynosiáa 0,15 MPa/s, a rozstaw pomiĊdzy
podporami 180 mm.
WytrzymaáoĞü na zginanie w podwyĪszonych temperaturach przeprowadzono wg normy PN-EN 993-7 na belkach
o wymiarach 25 mm u 25 mm u 150 mm. Badanie wykonano w temperaturze 1250 ºC oraz 1450 ºC, na 3. próbkach
z kaĪdego materiaáu.
WytrzymaáoĞü na Ğciskanie przeprowadzono wg normy
PN-EN 1402-6. Badanie wykonano na poáówkach próbek
formatu C otrzymanych po zginaniu, ze staáą szybkoĞcią
obciąĪania równą 1 MPa/s.

Tabela 5. Wyniki badania gazoprzepuszczalnoĞci betonów wypalonych w 1500 ºC.
Table 5. Permeability of castables tested after sintering at 1500 ºC.
Beton na bazie surowca
magnezjowego

ĝrednia gazoprzepuszczalnoĞü
[nPm]

K1

7,8

K2

2,4

K3

1,9

F

4,6

betonów po wypaleniu w 1500 ºC zamieszczono w Tabeli
5. NajwiĊkszą gazoprzepuszczalnoĞcią równą 7,8 nPm
charakteryzowaá siĊ beton przygotowany na bazie klinkieru
K1, którego stopieĔ hydratacji byá najwiĊkszy. NastĊpnym
w kolejnoĞci gazoprzepuszczalnoĞci byá beton na bazie
magnezji F, którego gazoprzepuszczalnoĞü byáa równa
4,9 nPm. Najmniejszą gazoprzepuszczalnoĞcią cechowaá siĊ
klinkier K3, który wykazaá jednoczeĞnie najmniejszy stopieĔ
podatnoĞci na hydratacjĊ.
Badanie porowatoĞci otwartej próbek betonów po obróbce cieplej w temperaturach 40 ºC, 110 ºC i 1500 ºC (Tabela
6) wykazaáo wzrost wartoĞci porowatoĞci wraz ze wzrostem
temperatury obróbki w przypadku betonów na bazie klinkieru
K1, K2 oraz magnezji F. Odmiennie byáo w przypadku betonu
na bazie klinkieru K3 (Rys. 2.). Znaczna zawartoĞü Īelaza
obecna w tym klinkierze pozwoliáa na lepsze spieczenie betonu na bazie omawianego surowca. Najmniejsza wartoĞü
porowatoĞci po wypaleniu dla tego betonu równa 14,3%
implikowaáa zarazem wysoką gĊstoĞü pozorną wynoszącą
3,01 g/cm3 oraz niską gazoprzepuszczalnoĞü betonu.

3. Wyniki badaĔ i dyskusja
Badanie podatnoĞci na hydratacjĊ surowców magnezjowych wykazaáo najwiĊkszy stopieĔ hydratacji dla klinkieru K1
równy 70,4%. Klinkier K2 wykazaá w przybliĪeniu dwukrotnie
mniejszy stopieĔ hydratacji w porównaniu do klinkieru K1,
natomiast magnezja topiona F wykazaáa siĊ ponad czterokrotnie mniejszą podatnoĞcią na hydratacjĊ, odnosząc ją do
podatnoĞci klinkieru K1. Najbardziej odporny na hydratacjĊ
byá klinkier sáowacki K3, posiadający w swoim skáadzie chemicznym ponad 7% Fe2O3. Wyniki badania podatnoĞci na
hydratacjĊ zostaáy podane w Tabeli 4.
GazoprzepuszczalnoĞü próbek betonów po obróbce termicznej w 24 ºC oraz w 110 ºC byáa poza zakresem moĪliwym
do oznaczenia na uĪytym aparacie (< 0,1 nPm). Wynikaáo to
z utworzenia duĪej iloĞci hydratów, które zablokowaáy pory
kapilarne betonu, nie pozwalając na przepáyw powietrza
przez próbkĊ [14-15]. Wyniki badania gazoprzepuszczalnoĞci
Tabela 4. Wyniki badania podatnoĞci na hydratacjĊ surowców
magnezjowych.
Table 4. Hydration test results of magnesia raw materials.

Surowiec

ĝredni stopieĔ hydratacji
[% mas.]

Stosunek CaO/SiO2
[mol.]

K1

70,4

3,8

K2

36,7

1,0

K3

8,4

6,2

F

16,5

2,7

Rys. 2. ZaleĪnoĞü porowatoĞci otwartej betonów na bazie surowców
magnezjowych od ich temperatury obróbki cieplnej.
Fig. 2. Open porosity of magnesia castables as a function of heat
treatment temperature.

Betony na bazie klinkieru K2 oraz magnezji topionej F
cechowaáy siĊ podobnymi wartoĞciami porowatoĞci otwartej
po wypaleniu, równej odpowiednio 18,6% i 18,7%. Beton
na bazie klinkieru K1 wykazaá siĊ porowatoĞcią otwartą na
poziomie ok. 17%.
WytrzymaáoĞü na Ğciskanie przyjmowaáa najwiĊksze wartoĞci w przypadku wszystkich próbek betonów po obróbce
w 110 ºC (Tabela 7). Byáo to spowodowane jak opisano wczeĞniej utworzeniem duĪej iloĞci hydratów wypeániających pory
materiaáu i spajających strukturĊ, podwyĪszając tym samym
jego wytrzymaáoĞü. NajwiĊksze wartoĞci wytrzymaáoĞci w tej
grupie wykazaá beton na bazie magnezji topionej F, osiągając
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Tabela 6. Wyniki badania porowatoĞci otwartej i gĊstoĞci pozornej
betonów magnezjowych po obróbce cieplnej w temperaturach 40 ºC,
110 ºC i 1500 ºC.
Table 6. Open porosity and apparent density of magnesia castables
after thermal treatment at 40 ºC, 110 ºC and 1500 ºC.
Temperatura obróbki cieplnej

Beton na
bazie
surowca
magnezjowego

[%]

Upoz
[g/cm3]

Po
[%]

Upoz
[g/cm3]

Po
[%]

Upoz
[g/cm3]

K1

11,6

2,81

12,4

2,79

16,9

2,84

K2

16,0

2,74

16,8

2,70

18,6

2,78

K3

16,4

2,80

14,7

2,86

14,2

3,01

F

9,7

2,81

12,0

2,81

18,7

2,80

40 ºC
Po

110 ºC

1500 ºC

Po – porowatoĞü otwarta, ȡpoz – gĊstoĞü pozorna
Tabela 7. Wyniki badania wytrzymaáoĞci na Ğciskanie betonów
magnezjowych po obróbce cieplnej w temperaturach 40 ºC, 110 ºC
i 1500 ºC.
Table 7. Cold crushing strength of magnesia castables after thermal
treatment at 40 ºC, 110 ºC and 1500 ºC.

Temperatura
obróbki

WytrzymaáoĞü na Ğciskanie próbek betonów na
bazie surowca magnezjowego VĞü
[MPa]
K1

K2

K3

F

45,7

50,3

27,9

129,4

110 ºC

53,0

60,9

40,1

176,1

1500 ºC

43,8

53,6

59,9

125,7

40 ºC

Tabela 8. Wyniki badania wytrzymaáoĞci na zginanie w temperaturze
otoczenia betonów magnezjowych po obróbce cieplnej w temperaturach 40 ºC, 110 ºC i 1500 ºC.
Table 8. Modulus of rupture of magnesia castables after thermal
treatment at 40ºC, 110ºC and 1500ºC.

Temperatura
obróbki

WytrzymaáoĞü na zginanie próbek betonów na
bazie surowca magnezjowego Vzgo

Tabela 9 Wyniki badania wytrzymaáoĞci na zginanie w temperaturze
1250 ºC i 1450 ºC betonów magnezjowych.
Table 9. Hot modulus of rupture of magnesia castables at 1250 ºC
and 1450 ºC.

Beton na bazie surowca
magnezjowego

WytrzymaáoĞü na zginanie, Vzgp
[MPa]
1250 ºC

1450 ºC

K1

8,5

4,3

K2

13,2

6,1

K3

10,8

5,0

F

9,5

4,7

[MPa]
K1

K2

K3

F

40 ºC

4,9

6,8

2,5

5,7

110 ºC

6,2

8,7

3,4

7,2

1500 ºC

5,4

9,5

7,7

6,5

Ğrednią wartoĞü 176,1 MPa. Beton na bazie topionego surowca wykazaá równieĪ najwiĊksze wartoĞci wytrzymaáoĞci po
obróbce cieplnej w 40 ºC i 110 ºC. Beton na bazie klinkieru
K2 wykazaá ok 2,5-krotnie mniejsze wartoĞci wytrzymaáoĞci
na Ğciskanie po kaĪdym etapie obróbki w porównaniu do
betonu na bazie magnezji F. Beton na bazie klinkieru K3
wykazaá najmniejsze wartoĞci wytrzymaáoĞci na Ğciskanie
po obróbce w 40 ºC i 110 ºC, natomiast po wypaleniu jego
wytrzymaáoĞü byáa wiĊksza niĪ betonów na bazie klinkierów
K1 i K2 i wynosiáa w przybliĪeniu 60 MPa. WytrzymaáoĞü betonów na bazie klinkierów K1 oraz K2 zmalaáa po wypaleniu
odpowiednio o ok. 17% i 12%.
WytrzymaáoĞü na zginanie betonów (Tabela 8) po obróbce w 110 ºC osiąga najwiĊksze wartoĞci podobnie jak
byáo w przypadku wytrzymaáoĞci na Ğciskanie. NajwiĊkszą
wytrzymaáoĞcią na zginanie po kaĪdym etapie obróbki
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cieplnej charakteryzowaá siĊ beton na bazie klinkieru K2,
osiągając wartoĞü 9,5 MPa po wypaleniu w 1500 ºC. Beton
na bazie klinkieru K3 wykazaá natomiast najmniejsze wartoĞci wytrzymaáoĞci na zginanie po obróbce w 40 ºC i 110 ºC,
natomiast po wypaleniu jego wytrzymaáoĞü wzrosáa o ponad
55% w stosunku do wytrzymaáoĞci po obróbce w 110 ºC
osiągając wartoĞü 7,7 MPa. Najmniejszą wytrzymaáoĞcią
na zginanie po wypaleniu wynoszącą 5,4 MPa cechowaá siĊ
beton na bazie klinkieru K1.
Jak wynika z badaĔ wytrzymaáoĞci na zginanie w podwyĪszonych temperaturach (Tabela 9) wytrzymaáoĞü w temperaturze 1450 ºC jest o ok. 50% i 46% mniejsza od wytrzymaáoĞci
wyznaczonej w temperaturze 1250 ºC odpowiednio dla
betonów na bazie klinkierów K1, F i K2, K3. Beton na bazie
klinkieru K2 wykazaá najwiĊksze wartoĞci wytrzymaáoĞci
w obu temperaturach badania, osiągając wartoĞü wytrzymaáoĞci 13,2 MPa w temperaturze 1450 ºC oraz 6,1 MPa
w temperaturze 1250 ºC. NastĊpnym w kolejnoĞci wytrzymaáoĞci byá beton na bazie klinkieru K2, a tuĪ za nim beton na
bazie klinkieru K3. Najmniejszą wytrzymaáoĞü posiada beton
na bazie klinkieru K1, najbardziej podatnego na hydratacjĊ.
Badanie w 1250 ºC wykazaáo, Īe posiada on wytrzymaáoĞü
równą 8,5 MPa, podczas gdy jego wytrzymaáoĞü na zginanie
w temperaturze 1450 ºC wynosi zaledwie 4,3 MPa.
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4. Wnioski
Jak wykazaáy przeprowadzone badania hydratacji surowców, a takĪe badania ¿zyczne oraz termomechaniczne
betonów moĪna dopatrywaü siĊ zaleĪnoĞci pomiĊdzy podatnoĞcią surowca na hydratacjĊ, a wyĪej wymienionymi
wáaĞciwoĞciami betonu wykonanego na jego bazie.
Beton na bazie klinkieru K1, tzn. surowca o najwiĊkszym
stopniu hydratacji wykazaá, w porównaniu do pozostaáych
betonów, najmniejszą wytrzymaáoĞü na zginanie w temperaturze 1250 ºC i 1450 ºC. WytrzymaáoĞü na zginanie
w temperaturze otoczenia betonu na bazie klinkieru K1 po
wypaleniu w 1500 ºC osiągnĊáa równieĪ najmniejszą wartoĞü.
DuĪą wytrzymaáoĞcią na zginanie charakteryzowaá siĊ
beton na bazie klinkieru K3, który posiadaá w swoim skáadzie
duĪą zawartoĞü hematytu i którego stopieĔ hydratacji byá
najmniejszy. Byáo to zapewne spowodowane specy¿czną
mikrostrukturą surowca K3, w której skáad wchodziáy fazy
ferrytowe odporne na reakcjĊ z wodą. DuĪa zawartoĞü tlenku
Īelaza w strukturze zapewniáa równieĪ najlepsze spieczenie
betonu na jego bazie, czego dowodem jest zmniejszająca
siĊ porowatoĞü otwarta jak równieĪ zwiĊkszająca siĊ gĊstoĞü
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pozorna wraz ze wzrostem temperatury obróbki. Beton
ten posiadaá takĪe o 18% i 10% wiĊkszą wytrzymaáoĞü na
Ğciskanie po wypaleniu w porównaniu do betonu na bazie
klinkieru K1 i K2.
Natomiast beton na bazie magnezji F, której stopieĔ
hydratacji byá o ponad 70% mniejszy od najbardziej zhydratyzowanego klinkieru K1, wykazaá bardzo dobrą wytrzymaáoĞü
na Ğciskanie po wypaleniu, osiągając wartoĞü 125,7 MPa,
podczas gdy wytrzymaáoĞü na Ğciskanie po wypaleniu betonu
na bazie klinkieru K1 wyniosáa 43,8 MPa.
Dostrzegalne są takĪe powiązania stopnia hydratacji
surowca magnezjowego z gazoprzepuszczalnoĞcią betonu
na jego bazie. NajwiĊkszą gazoprzepuszczalnoĞcią charakteryzuje siĊ beton na bazie najbardziej zhydratyzowanego
klinkieru K1. Natomiast gazoprzepuszczalnoĞü betonu na
bazie klinkieru K3 o najmniejszym stopniu hydratacji osiąga
najmniejszą wartoĞü.
Przeprowadzone badania na przemysáowych surowcach
magnezjowych mogą okazaü siĊ przydatne przy ich doborze
oraz wykorzystaniu do produkcji materiaáów ogniotrwaáych,
których warunki pracy mogą sprzyjaü zachodzeniu reakcji
hydratacji.
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