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Streszczenie
W artykule omówiono reakcje ogniotrwaáego tworzywa Al2SiO5-SiC ze skáadnikami Ğrodowiska w cyklonowym wymienniku ciepáa w temperaturze 1000 °C ± 100 °C. Badania wykazaáy, Īe oddziaáywanie atmosfery ZWC ze skáadnikami tworzywa byáo związane z zawartoĞcią
gáównie K+/K2O, SO2, CO2 i par Pb. Na tworzywo ogniotrwaáe wywieraá wpáyw takĪe zawierający wapĔ materiaá wypalany, pochodzący
z wymiennika ciepáa. W stre¿e reakcyjnej materiaáu ogniotrwaáego zanikaáy pierwotne fazy i pojawiaáy siĊ nowe. Identy¿kowano m. in.
związki potrójne pochodzące z ukáadów K2O-Al2O3-SiO2 oraz CaO-Al2O3-SiO2, a takĪe CaSiO3, Ca2SiO4, K2Si4O9, Ca2PbSi3O9, spurryty
(2Ca2SiO4·CaCO3 i 2Ca2SiO4·CaSO4) oraz KCl.
Sáowa kluczowe: andaluzyt, korozja, materiaáy ogniotrwaáe, mikrostruktura, SiC

REACTIONS OF THE SIC-CONTAINING ANDALUSITE REFRACTORY MATERIAL WITH COMPONENTS
OF THE EXTERNAL HEAT EXCHANGER ENVIRONMENT
Reactions of the SiC-containing andalusite refractories with components of a corroding environment in an external heat exchanger of
a cement kiln at 1000 °C ± 100 °C were discussed. The main corrosive agents in the external heat exchanger were agents in the gaseous
form (K+/K2O, SO2, CO2 and Pb vapour). The calcium-rich hot kiln meal moving in the counter-current relative to furnace gas the exchanger
also reacted with a component of the refractory materials. According to the XRD and SEM/EDS examinations, it has been found that the
initial phase of refractory brick disappeared and the new ones appeared. Potassium aluminosilicates, calcium aluminosilicates, CaSiO3,
Ca2SiO4, K2Si4O9, Ca2PbSi3O9, spurrites (2Ca2SiO4·CaCO3 and 2Ca2SiO4·CaSO4) and also KCl were identi¿ed in the corroded Al2SiO5-SiC
refractory brick.
Keywords: Andalusite, Corrosion, Microstructure, Refractories, SiC

1. WstĊp
Andaluzyt jest jedną z trzech odmian polimor¿cznych
krzemianu glinu o skáadzie chemicznym Al2SiO5. Tworzywa
ogniotrwaáe na bazie surowców wysokoglinowych, w tym
andaluzytu, są powszechnie stosowanymi materiaáami
w przemysáach: hutniczym i stalowniczym, cementowym,
metali kolorowych, szklarskim, chemicznym, energetyce
i spalarniach. Do gáównych zalet surowca andaluzytowego
naleĪy zaliczyü moĪliwoĞü wykorzystania tego skáadnika bez
wstĊpnej obróbki cieplnej, ze wzglĊdu na niewielki wzrost
objĊtoĞci podczas wypalania (3-6)% [1].
W przemyĞle cementowym, bĊdącym terenem nieustannych zmian w zakresie modernizacji stref wstĊpnego
podgrzewania i dekarbonatyzacji, podstawowym rodzajem
stosowanych materiaáów ogniotrwaáych są wyroby na bazie
ukáadu dwuskáadnikowego Al2O3-SiO2, zarówno formowane,
jak równieĪ nieformowane [2]. Speániają one szczególną rolĊ
nie tylko ochrony konstrukcji stalowej przed bezpoĞrednim
wpáywem wysokiej temperatury, czy izolują od strat cieplnych, ale równieĪ zabezpieczają przed korozją chemiczną,

wywoáaną oddziaáywaniem skáadników Ğrodowiska w wybranych segmentach instalacji pieca do produkcji klinkieru
cementu portlandzkiego. Chodzi tutaj o te czĊĞci instalacji,
w których temperatura nie przekracza 1250 °C, a naleĪą
do nich zewnĊtrzny wymiennik ciepáa (prekalcynator), piec
obrotowy oraz cháodnik. ZewnĊtrzny wymiennik ciepáa
(ZWC) sáuĪy do tego, aby w wyniku procesów ¿zycznych
i chemicznych, materiaá wypalany (wsad) zostaá dosuszony i czĊĞciowo zdekarbonizowany przez przepáywające
w przeciwprądzie gazy (spaliny), zawierające m.in. produkty
spalania skáadników palnych paliw, zarówno naturalnych jak
równieĪ alternatywnych, takich jak zuĪyte opony, odpady
drzewne, odpady olejowe i inne, oraz lotnych skáadników,
pochodzących z paliw i surowców do produkcji klinkieru
portlandzkiego. Wykorzystywanie surowców i paliw alternatywnych, zawierających duĪe iloĞci związków chloru, siarki
i fosforu, tlenków pierwiastków alkalicznych, a takĪe metali
ciĊĪkich, nie pozostaje bez wpáywu na materiaáy ogniotrwaáe
[3–5]. Mając powyĪsze na uwadze, staje siĊ koniecznoĞcią
poszukiwanie rozwiązaĔ w zakresie mody¿kacji materiaáów
glinokrzemianowych, wymuszanych przede wszystkim
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wzrastającym udziaáem paliw zastĊpczych w procesie wytwarzania klinkieru cementu portlandzkiego [6].
Gáównym celem niniejszej pracy byáo ustalenie, które
ze skáadników Ğrodowiska w ZWC (IV stopieĔ) w instalacji
do produkcji klinkieru cementu portlandzkiego, wchodzące
w skáad atmosfery jak i przemieszczających siĊ w przeciwprądzie cząstek staáych materiaáu wypalanego oddziaáywaáy na
tworzywo ogniotrwaáe Al2SiO5-SiC. OsiągniĊcie celu oparto
na ustaleniu zmian skáadu chemicznego, fazowego i mikrostruktury wyjĞciowego materiaáu pod wpáywem selektywnego
oddziaáywania skáadników Ğrodowiska w ZWC, wystĊpujących w staáych, ciekáych i gazowych czynnikach korozyjnych.

2. Materiaáy i metodyka badaĔ
Tworzywo ogniotrwaáe Al2SiO5-SiC przygotowano w warunkach póátechnicznych z zachowaniem podstawowych
operacji jednostkowych, na które skáadaáy siĊ: 1 – przygotowanie zestawu surowcowego, 2 – homogenizacja,
3 – formowanie, 4 – obróbka termiczna.
Eksperyment miaá na celu przeprowadzenie badania
odpornoĞci korozyjnej tworzywa ogniotrwaáego Al2SiO5-SiC
w Ğrodowisku ZWC w instalacji pieca do produkcji klinkieru
cementu portlandzkiego. W tym celu, cienkoĞcienna ksztaátka
zostaáa zawieszona w IV stopniu wymiennika cyklonowego
i podlegaáa oddziaáywaniu strumienia pyáowo-gazowego
w temperaturze 1000 °C ± 100 °C przez okres 8 miesiĊcy.
Po wyjĊciu ksztaátki ogniotrwaáej, wypreparowano próbki
tworzywa do badaĔ.
Przeprowadzono nastĊpujące analizy: skáadu chemicznego i fazowego materiaáu wypalanego pobranego z IV stopnia
wymiennika cyklonowego, a takĪe skáadu fazowego i mikrostruktury materiaáu ogniotrwaáego Al2SiO5-SiC, zarówno
wyjĞciowego jak równieĪ skorodowanego. AnalizĊ chemiczną
materiaáu wypalanego z ZWC wykonano metodą klasyczną.
Skáad fazowy oznaczano w zakresie kąta 2ș od 10° do 90°
przy uĪyciu rentgenowskiego dyfraktometru proszkowego
PHILIPS X-Pert Pro. W tym celu, z ksztaátki ogniotrwaáej po
pracy, wydzielono i sproszkowano do uziarnienia poniĪej
63 ȝm warstwĊ materiaáu o gruboĞci wynoszącej okoáo
8 mm, zwaną dalej strefą reakcyjną. Badania mikrostruktury
i skáadu chemicznego (SEM/EDS) przeprowadzono z wyko-

rzystaniem skaningowego mikroskopu elektronowego Nova
NanoSEM 200 (FEI) wraz z mikroanalizatorem rentgenowskim EDAX (Genesis), na zgáadach materiaáu Al2SiO5-SiC
wyjĞciowego i po badaniach odpornoĞci korozyjnej.

3. Wyniki badaĔ i dyskusja
3.1. Skáadniki Ğrodowiska w cyklonowym wymienniku ciepáa
Do skáadników wystĊpujących w Ğrodowisku zewnĊtrznego wymiennika ciepáa (IV stopieĔ), linii pieca cementowego
pracującego metodą suchą naleĪaáy skáadniki pochodzące
z fazy gazowej oraz skáadniki wystĊpujące w, przemieszczających siĊ w przeciwprądzie do gazów piecowych, cząstkach
staáych materiaáu wypalanego.
Do skáadników atmosfery naleĪaáy zarówno produkty ze
spalania skáadników palnych (C, H2, S) paliw, jak i lotnych
skáadników pochodzących z paliw i surowców do produkcji
klinkieru portlandzkiego. Byáy to przede wszystkim tlenki –
CO2, CO, SO2, H2O (para wodna), K2O, Na2O, NOx, jony – Cl-,
K+, Na+, OH-, H+ oraz pary metali ciĊĪkich – Se, Bi, Pb, Tl, Cd
oraz Hg (pierwiastki Ğladowe o duĪej lotnoĞci) czy Rb i Cs
(pierwiastki Ğladowe o umiarkowanej lotnoĞci).
Cząstki staáe materiaáu wypalanego stanowiáy Ĩródáo,
gáównie Ca, Si, Al, Fe i innych, takich jak Mg, potasu, sodu,
siarki i chloru (Tabela 1). Badanie rentgenogra¿czne próbki
wsadu po IV stopniu cyklonu, wykazaáo obecnoĞü nastĊpujących faz krystalicznych: CaO, KCl, CaCO3, kwarcu, Ca3Al2O6,
Ca(OH)2 oraz Ca2SiO4.

3.2. Skáad fazowy i mikrostruktura wyjĞciowego
tworzywa ogniotrwaáego Al2SiO5-SiC
Wykorzystując metodĊ proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej (XRD) zidenty¿kowano w materiale wyjĞciowym
nastĊpujące fazy krystaliczne: Al2SiO5, SiC, Al2O3, krystobalit,
kwarc oraz mullit. Wyniki badaĔ skáadu fazowego tworzywa
Al2SiO5-SiC zamieszczono na Rys. 1. Charakterystyczne dla
mikrostruktury tego wyrobu jest wystĊpowanie krzemianu
glinu, tj. Al2SiO5 w szerokim przedziale wielkoĞci ziaren,

Tabela 1. Skáad chemiczny i fazowy materiaáu wypalanego z ZWC.
Table 1. Chemical and phase compositions of hot kiln meal.
Rodzaj badania

Wyniki badaĔ

Strata praĪenia [%]

Skáad chemiczny
[%]
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12,89

SiO2

17,04

Al2O3

4,82

Fe2O3

1,64

CaO

54,50

MgO

1,40

Na2O

0,23

K2O

4,68

SO3

2,86

ZawartoĞü chlorków Cl- [%]

2,40

Skáad fazowy

CaO, KCl, CaCO3, kwarc,
Ca3Al2O6, Ca(OH)2, Ca2SiO4
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Rys. 1. Dyfraktogram rentgenowski wyjĞciowego materiaáu Al2SiO5
-SiC.
Fig. 1. XRD pattern of initial Al2SiO5-SiC material.
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Īe dominującym skáadnikiem korozyjnym w tym ukáadzie
byá potas, który reagowaá z andaluzytem, co prowadziáo
do tworzenia nowych związków, wystĊpujących w ukáadzie
trójskáadnikowym K2O-Al2O3-SiO2, gáównie kalsilitu (KAlSiO4)
oraz leucytu (KAlSi2O6). Dyfraktogram rentgenowski próbki
materiaáu ogniotrwaáego po korozji przedstawiono na Rys. 3.
Analiza punktowa SEM/EDS umoĪliwiáa iloĞciowe oznaczenie pierwiastków w wybranych mikroobszarach. Na tej
podstawie dokonano identyfikacji nowopowstaáych faz,
których nie udaáo siĊ zidenty¿kowaü metodą XRD. Badania
SEM/EDS wykazaáy, Īe bezpoĞrednie oddziaáywanie skáadników korodujących na materiaá ogniotrwaáy doprowadziáo
do przeobraĪenia wyjĞciowych związków – Al2SiO5 oraz
SiC – w nowe fazy. Skáadnik nietlenkowy materiaáu Al2SiO5-SiC podlegaá procesowi utleniania w trakcie prowadzonych
badaĔ odpornoĞci korozyjnej tego tworzywa w wymienniku
cyklonowym. W wyniku reakcji z tlenem na ziarnach SiC
tworzyá siĊ staáy produkt – SiO2 wedáug równania:
Rys. 2.Obraz SEM mikrostruktury materiaáu Al 2 SiO 5 -SiC;
1, 2 – Al2SiO5, 3 – SiC.
Fig. 2. SEM image of the microstructure of Al2SiO5-SiC material;
1, 2 – Al2SiO5, 3 – SiC.

SiC(s) + O2 ĺ SiO2(s) + CO2

(1)

Krzemionka wchodziáa w reakcje zarówno z potasem, jak
równieĪ z wapniem. Konsekwencją oddziaáywania cząstek

od ziaren grubych (analiza EDS w punkcie 1 – Rys. 2) do
drobniejszych, wystĊpujących w osnowie (analiza EDS
w punkcie 2 – Rys. 2). Skáadnik mody¿kujący – SiC oznaczono punktem 3.

3.3. Reakcje pomiĊdzy skáadnikami tworzywa
ogniotrwaáego Al2SiO5-SiC a skáadnikami
Ğrodowiska w cyklonowym wymienniku
ciepáa
Rezultaty oddziaáywania skáadników Ğrodowiska wystĊpujących w cyklonowym wymienniku ciepáa na materiaá
analizowano przy uĪyciu metod badawczych XRD oraz
SEM/EDS. Na podstawie przeprowadzonych badaĔ ustalono, Īe na tworzywo ogniotrwaáe Al2SiO5-SiC selektywnie
oddziaáywaáy skáadniki z gazowej, ciekáej i staáej, którymi byáy
gáównie K+/K2O i Ca2+/CaO, tlenki SO2 oraz CO2, a takĪe
pary Pb. Na podstawie badaĔ dyfrakcyjnych stwierdzono,

a)

b)

Rys. 3. Dyfraktogram rentgenowski materiaáu Al2SiO5-SiC po badaniach korozji.
Fig. 3. XRD pattern of corroded Al2SiO5-SiC material.

Rys. 4. Obraz SEM mikrostruktury strefy reakcyjnej przy powierzchni kontaktu materiaáu Al2SiO5-SiC po korozji (1, 5, 6 – Ca2SiO4,
2 – CaSiO3, 3, 4 – SiC, 7 – KCl) (a) oraz analiza EDS dla Ca2SiO4
(punkt 1) (b).
Fig. 4. SEM image of a reaction zone at the interface of corroded
Al2SiO5-SiC material (1, 5, 6 – Ca2SiO4, 2 – CaSiO3, 3, 4 – SiC,
7 – KCl) (a) and EDS analysis suggesting the presence of Ca2SiO4
within the point 1 (b).
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a)
Rys. 6. Obraz SEM mikrostruktury strefy reakcyjnej materiaáu
Al2SiO5-SiC po korozji; 1 – Al2SiO5, 2, 3 – KAlSiO4, 4, 5, 6 –
Ca2PbSi3O9, 7 – 2Ca2SiO4·CaCO3 w otoczeniu Ca2PbSi3O9, 8 –
mieszanina 2Ca2SiO4·CaCO3 i KCl.
Fig. 6. SEM image of a reaction zone of corroded Al2SiO5-SiC
material; 1 – Al2SiO5, 2, 3 – KAlSiO4, 4, 5, 6 – Ca2PbSi3O9, 7 –
2Ca2SiO4·CaCO3 and Ca2PbSi3O9, 8 – 2Ca2SiO4·CaCO3 and KCl.

b)
Rys. 5. Obraz SEM mikrostruktury strefy reakcyjnej materiaáu
Al2SiO5-SiC po korozji (1 – SiC, 2 – SiO2, 3 – K2Si4O9, 4 – KAlSiO4
z wtrąceniami Ca3(PO4)2, 5 – K2Si4O9) (a) oraz analiza EDS dla
K2Si4O9 (punkt 3) (b).
Fig. 5. SEM image of a reaction zone of the corroded Al2SiO5-SiC
material (1 – SiC, 2 – SiO2, 3 – K2Si4O9, 4 – KAlSiO4 and Ca3(PO4)2,
5 – K2Si4O9) and EDS analysis suggesting the presence of K2Si4O9
within the point 3(b).

staáych materiaáu wypalanego unoszonych z gazami, bĊdących noĞnikiem m.in. jonów Ca2+, byáy reakcje na granicy
SiO2/SiC. Analizy punktowe SEM/EDS wykazaáy, Īe skáad
chemiczny utworzonych faz odpowiadaá CaSiO3 (Rys. 4a,
punkt 2) oraz Ca2SiO4 (Rys. 4a, punkty 1, 5, 6 wraz z analizą EDS – Rys. 4b). Wskutek przyáączenia CaO na ziarnie
skáadnika mody¿kującego SiC powstaáa strefa reakcyjna,
której odpowiadaáa sekwencja faz ogniotrwaáych Ca2SiO4/
CaSiO3/SiO2/SiC (Rys. 4a).
W temperaturze prowadzonych badaĔ, oddziaáywanie
lotnego skáadnika korozyjnego (potas) na materiaá Al2SiO5-SiC wiązaáo siĊ z utworzeniem przejĞciowej fazy ciekáej.
Badaniu przebiegu reakcji w ukáadzie potas/SiO2 posáuĪyá
dwuskáadnikowy diagram fazowy K2O-SiO2, zgodnie z którym
pierwsza faza ciekáa pojawia w temperaturze poniĪej 800 °C
[7]. Po ostygniĊciu ksztaátki ogniotrwaáej identy¿kowano niskotopliwy krzemian potasu, skáadem chemicznym zbliĪony
do K2Si4O9 (Tt = 770 °C, kongr.) [8] (Rys. 5a, punkty 3, 5
wraz z analizą EDS – Rys. 5b).
Reakcje w ukáadzie andaluzyt-potas prowadziáy do
syntezy wtórnych faz glinokrzemianowych z ukáadu
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K2O-Al2O3-SiO2 [8]. Na etapie poĞrednim powstawaáy fazy
ciekáa i ortoklaz, KAlSi3O8, które zanikaáy w miarĊ postĊpu
procesów korozyjnych. Przy wiĊkszych stĊĪeniach K2O tworzyá siĊ leucyt, KAlSi2O6, oraz trwaáy w tym ukáadzie kalsilit,
KAlSiO4. Reakcjom towarzyszyáo wydzielenie tlenku glinu
zgodnie z nastĊpującymi równaniami:
6Al2SiO5 + K2O ĺ 2KAlSi3O8 + 5Al2O3

(2)

4Al2SiO5 + K2O ĺ 2KAlSi2O6 + 3Al2O3

(3)

2Al2SiO5 + K2O ĺ 2KAlSiO4 + Al2O3

(4)

Dyfuzja jonów Ca2+, którego Ĩródáem byáy cząstki staáe
materiaáu wypalanego z ZWC, prowadziáa do przeobraĪenia
andaluzytu w nowe fazy, gáównie w stre¿e reakcyjnej materiaáu ogniotrwaáego przy powierzchni kontaktu. Na etapie
poĞrednim powstawaáy glinokrzemiany wapnia: anortyt,
CaAl2Si2O8 oraz gehlenit, Ca2Al2SiO7. W warunkach intensywnego oddziaáywania wapnia, faza gehlenitu ulegáa rozkáadowi na Ca2SiO4 oraz Ca12Al14O33 wedáug nastĊpującego
równania:
7Ca2Al2SiO7 + 12CaO ĺ 7Ca2SiO4 + Ca12Al14O33

(5)

Oddziaáywanie skáadników atmosfery Ğrodowiska wymiennika cyklonowego byáo związane z zawartoĞcią takĪe
tlenków SO2 i CO2, które reagowaáy z Ca2SiO4, dając spurryty,
odpowiednio siarczanowy – 2Ca2SiO4·CaSO4 oraz wĊglanowy – 2Ca2SiO4·CaCO3 (Rys. 6, punkty 7, 8). Przy udziale
krzemu z materiaáu ogniotrwaáego oraz skáadników korozyjnych – wapnia oraz oáowiu – powstaá krzemian wapniowo-oáowiowy, skáadem chemicznym zbliĪony do Ca2PbSi3O9
(Rys. 6, punkty 4, 5 i 6). Identy¿kacji dokonano przy uĪyciu
metody SEM/EDS.

4. Podsumowanie i wnioski
Celem przeprowadzonych prac byáy badania nad oddziaáywaniem skáadników Ğrodowiska zewnĊtrznego wymiennika
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ciepáa (ZWC), wspóápracującego z piecem cementowym,
wchodzących w skáad atmosfery oraz przemieszczających
siĊ w przeciwprądzie cząstek staáych materiaáu wypalanego
(wsadu) na tworzywo ogniotrwaáe Al2SiO5-SiC w temperaturze 1000 °C ± 100 °C. Badania wykazaáy, Īe oddziaáywanie
atmosfery ZWC ze skáadnikami tworzywa byáo związane
z zawartoĞcią gáównie K+/K2O, SO2, CO2 i par Pb. Skáadnikiem materiaáu wypalanego w linii technologicznej pieca
cementowego metody suchej, reagującym ze skáadnikami
tworzywa Al2SiO5-SiC, byá wapĔ. Andaluzyt, Al2SiO5, podlegaá
przeobraĪeniu pod wpáywem dyfundujących do jego wnĊtrza
jonów K+ i Ca2+, co skutkowaáo utworzeniem trójskáadnikowych związków z ukáadów K2O-Al2O3-SiO2 i CaO-Al2O3-SiO2.
Stwierdzono, Īe w warunkach utleniających na ziarnach
SiC powstaáy otoczki SiO2. W wyniku reakcji krzemionki
z wapniem utworzyáy siĊ związki ogniotrwaáe, podczas gdy
oddziaáywanie potasu prowadziáo do syntezy związków niskotopliwych. W materiaáach po pracy zidenty¿kowano ponadto
nowe fazy zawierające siarkĊ, wĊgiel lub oáów. Zachodzące
zjawiska badano przy uĪyciu metod XRD oraz SEM/EDS.

PodziĊkowania
Praca realizowana w ramach badaĔ statutowych WIMiC
11.11.160.603.
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