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Streszczenie
Artykuá porusza problem trwaáoĞci wymurówki kadzi zalewowej, w której prowadzi siĊ proces odsiarczania surówki. Dokonano przeglądu
konstrukcji wyáoĪeĔ ogniotrwaáych oraz materiaáów, które byáy zastosowane w róĪnych strefach wyáoĪenia. Szczególną uwagĊ poĞwiĊcono
uĪyciu materiaáów ASC w stre¿e ĪuĪlu. Przedstawione są osiągniĊcia w próbach przemysáowych w zakresie trwaáoĞci wyáoĪenia kadzi.
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REFRACTORY LININGS OF PIG IRON TRANSFER LADLES CONTAINING ASC MATERIALS
The problem of durability of linings of pig iron ladles, in which the desulphurization process proceeded, is raised. A survey is given of
the refractory lining constructions and the materials used in different zones of the lining. The special attention has been paid to the usage
of ASC materials in the slag zone. Achievements in industrial tests on durability of the ladle lining are presented.
Keywords: Refractory lining, Ladle, Pig iron, Desulphurization

1. Wprowadzenie
Surówka jest gáównym surowcem metalicznym w hucie.
Wsad konwertora tlenowego zawiera (75–80)% surówki. JakoĞü surówki ma szczególny wpáyw na poziom technologiczny produkcji stali. JuĪ od roku 1973 kadzie mieszalnikowe czy
surówkowe sáuĪą nie tylko do transportu surówki, ale teĪ do
obniĪania zawartoĞci siarki, fosforu i krzemu w surówce [1].
Do celu obniĪenia zawartoĞci tych nielubianych przez stalowników pierwiastków byáy uĪywane zgorzelina (obniĪenie
Si), CaC2 czy CaO w kombinacji z Mg (obniĪenia S i F). Nowe
technologie miaáy znaczny wpáyw na skutecznoĞü produkcji
wysokogatunkowych stali. Z drugiego punktu widzenia te
nowe procesy przebiegające w kadziach wywierają znaczny wpáyw na trwaáoĞü wymurówki ogniotrwaáej oraz na caáą
eksploatacjĊ kadzi.
W celu umoĪliwienia produkcji stali wysokogatunkowych
uruchomiono w Hucie Trzynieckiej (r. 2008) urządzenie do
odsiarczania surówki. Wraz z uruchomieniem tego urządzenia rozpocząá siĊ proces optymalizacji obmurza kadzi
surówkowej. NiezawodnoĞü wymurówki kadzi w duĪym
stopniu zaleĪy od charakteru i jakoĞci uĪytych materiaáów,
konstrukcji obmurza i technologii zastosowanych do reperacji
w ciągu uĪytkowania kadzi.
W artykule dokonano przeglądu konstrukcji wyáoĪeĔ
ogniotrwaáych oraz materiaáów, które zgodnie z doĞwiadczeniami innych zakáadów powinny byü stosowane w kadziach
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do transportu surówki. Szczególną uwagĊ poĞwiĊcono
wpáywowi, jaki wprowadzenie procesu odsiarczania w kadzi
wywiera na jej trwaáoĞü. Przedstawiono teĪ konkretne wáasnoĞci ¿zyczne wyáoĪenia kadzi surówkowej.

2. Optymalizacja wymurówki kadzi
surówkowej
Proces optymalizacji obmurza roboczego kadzi surówkowych w Hucie Trzynieckiej prezentowany byá na konferencji
w WiĞle w roku 2011 [2].
Uzyskane wáasnoĞci ¿zyczne wyáoĪenia kadzi surówkowej, zwery¿kowane w próbach przemysáowych w zakresie
trwaáoĞci wyáoĪenia kadzi przedstawiono na Rys. 1.
W ostatnich dwu latach prace koncentrowaáy siĊ na
optymalizacji obmurza roboczego w stre¿e metalu, a szczególnie w stre¿e ĪuĪla kadzi surówkowej (Rys. 2). W stalowni
trzynieckiej strefa metalu stanowi 60% powierzchni obmurza
roboczego, pozostaáych 40% stanowi strefa ĪuĪla. Okazaáo
siĊ, Īe zgodnie z kryterium jakoĞci materiaáu, najlepszym
rozwiązaniem jest uĪycie ksztaátek niepalonych na bazie
Al2O3-(SiO2)-SiC-C (w skrócie materiaáy ASC) wiązanych
Īywicą.
Cechy materiaáów ASC są w coraz wiĊkszym stopniu
wykorzystywane w obmurzach roboczych, w strefach metalu
i ĪuĪla, kadzi surówkowych i mieszalnikowych.

WYàOĩENIA OGNIOTRWAàE KADZI DO TRANSPORTU SURÓWKI Z UĩYCIEM MATERIAàÓW ASC

Rys. 1. TrwaáoĞü dna, Ğciany i strefy ĪuĪla kadzi surówkowej.
Fig. 1. Durability of bottom, wall and slag zones of the pig iron ladle.

podkreĞliü albo odwrotnie – zredukowaü – niektóre wáasnoĞci waĪne dla danej strefy. Na przykáad utlenianie SiC
na powierzchni ksztaátek jest waĪne w przypadku procesu
tworzenia warstwy ochronnej. Odwrotnie, utlenianie SiC wewnątrz materiaáu moĪe byü w wielu wypadkach niekorzystne
z powodu zagĊszczenia struktury i podwyĪszenia skáonnoĞci
do pĊkania materiaáu.
PrzewodnoĞü cieplna materiaáów ASC jest wyĪsza (1,72,1 W·m-1·K-1 przy 800 °C) w porównaniu z palonymi ksztaátkami szamotowymi, czy wysokoglinowymi. ĩeby zapobiec
podwyĪszeniu temperatury stalowej czĊĞci kadzi konieczne
jest zastosowanie materiaáów izolacyjnych.
Zastosowanie glinu w postaci metalu jako antyoksydantu oferuje znaczącą odpornoĞü na przenikanie ĪuĪla do
obmurza ASC. Glin reaguje z SiO2 w obecnoĞci C w wyniku
czego powstaje Al2O3 i SiC. ObecnoĞü C i SiC (fazy te są
niezwilĪalne substancjami roztopionymi), równieĪ ogranicza
przenikanie ĪuĪlu do obmurza [4]. Parametry materiaáów ASC
róĪnych producentów przedstawiono w Tabeli 1.

4. Zastosowanie materiaáów ASC
Rys. 2. Schemat kadzi surówkowej.
Fig. 2. Schematic of the pig iron ladle.

3. Materiaáy ASC
Materiaáy ASC w porównaniu z klasycznymi szamotowymi
czy wysokoglinowymi ksztaátkami są bardziej odporne na proces korozji i na wstrząsy cieplne w danym zastosowaniu. Dominującymi wáaĞciwoĞciami ASC ksztaátek, spowodowanymi
obecnoĞcią gra¿tu i SiC, są znacząca odpornoĞü na korozjĊ
i áuszczenie. Gra¿t cechuje siĊ niską zwilĪalnoĞcią, wysoką
przewodnoĞcią cieplną, a zarazem niską rozciągalnoĞcią, co
w efekcie polepsza odpornoĞü na korozjĊ i áuszczenie. SiC
zapewnia poĪądane wáasnoĞci, np. speánia rolĊ antyoksydantu, zapobiegając spalaniu wĊgla wewnątrz ksztaátek [3].
W róĪnych sferach obmurza uĪywane są materiaáy ASC
w róĪnych mody¿kacjach. Mody¿kacje te mają zadanie

Tabela 1. Fizyczne i chemiczne parametry testowanych materiaáów
ASC.
Table 1. Physical and chemical parameters of the tested ASC
materials.
Materiaá

A

B

C

Baza

boksyt

boksyt

boksyt

77,0

73,0

ZawartoĞü skáadnika [%]
Al2O3

77,0

SiO2

11,0

7,0

6,5

SiC

5,0

10,0

7,0

C

7,0

12,0

9,0

GĊstoĞü pozorna, BD [g·cm-3]

3,00

2,80

2,78

PorowatoĞü otwarta, AP [%]

9,0

7,0

10,9

WytrzymaáoĞü na Ğciskanie,
CCS [MPa]

90

50

35
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Rys. 3. TrwaáoĞü dna, Ğciany i strefy ĪuĪla kadzi surówkowej.
Fig. 3. Durability of the bottom, wall and slag zone of the pig iron ladle.

Cechy materiaáów ASC byáy wery¿kowane w stalowni
w Hucie Trzynieckiej. Testy materiaáów ASC byáy podzielone
na dwa etapy. W pierwszym etapie skáad obmurza kadzi byá
nastĊpujący: na dno sferyczne kadzi uĪyto ksztaátek andaluzytowych, na Ğciany uĪyto materiaá ASC. W drugim etapie
dno kadzi zostaáo zbudowane z ksztaátek andaluzytowych,
Ğciany z boksytowych ksztaátek, a na strefĊ ĪuĪla zastosowano materiaá ASC. OsiągniĊte wyniki trwaáoĞci obmurza
obu rozwiązaĔ pokazane są na Rys. 3. W obu rozwiązaniach
konstrukcyjnych sprawdziáo siĊ uĪycie materiaáu ASC (970
wytopów). Pomimo to, strefą krytyczną obmurza kadzi pozostaje strefa ĪuĪla.

5. Podsumowanie
Po uruchomieniu urządzenia do odsiarczania surówki
w Hucie Trzynieckiej rozpocząá siĊ proces optymalizacji
obmurza kadzi surówkowej. Celem optymalizacji byáo niedopuszczenie do obniĪenia trwaáoĞci obmurza kadzi surówkowych po wprowadzeniu nowej technologii odsiarczania
w stalowni trzynieckiej. OsiągniĊto podniesienie trwaáoĞci
obmurza do 920 i 970 wytopów. Na podstawie uzyskanych
wyników moĪna stwierdziü, Īe najlepszym rozwiązaniem
w warunkach stalowni trzynieckiej jest uĪycie materiaáu
ASC w stre¿e ĪuĪla, boksytowych ksztaátek na Ğciany i zastosowanie dna sferycznego z udziaáem materiaáu na bazie
andaluzytu.
Pomimo tego, Īe uĪycie materiaáu ASC w stre¿e ĪuĪla
sprawdziáo siĊ, to strefa ta pozostaje nadal strefą krytyczną
obmurza kadzi surówkowej. Problem ten wymaga kontynuacji pracy, tzn. zoptymalizowania parametrów ksztaátek ASC
i nastĊpnej wery¿kacji w skali przemysáowej.
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