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Streszczenie
W pracy zbadano páyty izolacyjne wykonane z wáóknistego glinokrzemianowego materiaáu ogniotrwaáego, przeznaczone do stosowania
w temperaturach siĊgających 1400 °C. Zarówno analiza fazowa i mikrostrukturalna, jak i ocena skurczu liniowego, które przeprowadzono
w zakresie temperatur 900-1400 °C, wykluczyáy moĪliwoĞü stosowania tego materiaáu zgodnie ze wskazaniami producenta. Krystalizacja
zeszklonych glinokrzemianowych wáókien wystąpiáa w temperaturze znacznie niĪszej niĪ temperatura odpowiadająca klasy¿kacji. Proces
odszklenia i intensywne zmniejszenie lepkoĞci podczas wygrzewania materiaáu w temperaturze poniĪej granicy klasy¿kacyjnej doprowadziáy do znaczącej degradacji mikrostruktury materiaáu, utraty charakteru wáóknistego i skurczu, przewyĪszającego wartoĞü graniczną dla
wskazanej klasy.
Sáowa kluczowe: glinokrzemiany, ogniotrwaáe wáókno ceramiczne, wáókno zeszklone, dewitry¿kacja, mikrostruktura ¿nalna

THE EFFECT OF TEMPERATURE ON MICROSTRUCTURE OF AMORPHOUS REFRACTORY FIBRE MATERIALS
Within the study the heat-insulating plates made of ¿brous aluminosilicate refractory material intended for use at temperatures up to
1400 °C were investigated. Both phase and microstructural analysis and the assessment of the linear shrinkage of the material have been
held at the temperature range of 900-1400 °C, and excluded the possibility of using this material in accordance with recommendations
of a manufacturer. Crystallization of vitreous aluminosilicate ¿bres occurred at the temperature signi¿cantly lower than the classi¿cation
one. The process of devitri¿cation and the intensive decrease of viscosity during annealing of the material at the temperature below the
classi¿cation limit has led to very signi¿cant degradation of the internal microstructure of the material, loss of ¿brous properties, and the
shrinkage which exceeded the limit value given in the class.
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1. WstĊp
W róĪnych dziedzinach przemysáu jako wyáoĪenia pieców
stosuje siĊ wáókniste materiaáy ogniotrwaáe [1]. NaleĪą do
nich maty igáowane, wáókno luzem, páyty izolacyjne, moduáy,
ksztaátki formowane próĪniowo i zaprawy.
Wáókniste materiaáy ogniotrwaáe wykorzystywane w procesach wysokotemperaturowych charakteryzują siĊ znaczną
odpornoĞcią chemiczną oraz niską przewodnoĞcią cieplną,
elektryczną i akustyczną. Jednak, najistotniejszą cechą jest
temperatura (zakres temperatur) stosowania, okreĞlana
jako maksymalna temperatura dáugotrwaáego uĪytkowania
w atmosferze utleniającej, przy której materiaá zachowuje
wáóknistą strukturĊ i bardzo niski skurcz liniowy. Kolejnym
istotnym parametrem jest temperatura (zakres temperatur)
chwilowego przegrzania, przy której materiaá nie ulega
uszkodzeniu i wytrzymuje jej krótkotrwaáe oddziaáywanie.
W tym obszarze temperatur obserwuje siĊ wiĊkszy skurcz
oraz krystalizacjĊ [2-3].
PrzyjĊto, Īe temperatura klasy¿kacyjna w przypadku wáókien ceramicznych odnosi siĊ do maksymalnej temperatury,

w jakiej staáy skurcz liniowy materiaáu, mierzony zgodnie
z normą PN-EN 1094-3, nie przekracza 4% [3].
W przypadku wáókien zeszklonych, w podwyĪszonych
temperaturach ich lepkoĞü maleje, zwiĊksza siĊ szybkoĞü dyfuzji, co prowadzi do procesu odszklenia, związanego z tym
skurczu oraz zmniejszenia odpornoĞci na kruche pĊkanie
wáókien w temperaturze pokojowej. Te procesy sprawiają,
Īe przy ciągáej pracy pieca, dopuszczalna maksymalna temperatura leĪy znacznie poniĪej temperatury klasy¿kacyjnej.
W praktyce, obowiązuje zasada stosowania wyáoĪeĔ z ceramicznych wáókien zeszklonych dobranych w taki sposób,
aby ich temperatura klasy¿kacyjna byáa przynajmniej o 15%
wyĪsza od temperatury pracy.
Celem prezentowanej pracy jest wery¿kacja wáaĞciwoĞci
ogniotrwaáych páyty izolacyjnej wykonanej z wáókien glinokrzemianowych.

2. Materiaá i metodyka badaĔ
Materiaá do badaĔ stanowiá fragment nieeksploatowanej
páyty izolacyjnej z wáókien glinokrzemianowych (Rys. 1),
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która nie sprawdziáa siĊ jako wyáoĪenie pieca w warunkach
pracy nie przekraczających poziomów zalecanych przez
producenta. Gwarantowana przez producenta maksymalna
temperatura pracy badanej páyty izolacyjnej (temperatura
klasy¿kacyjna) to 1400 °C. W czasie jej stosowania, w trakcie
wszystkich procesów technologicznych, maksymalna, kontrolowana temperatura nie przekroczyáa wartoĞci 1230 °C,
a mimo to materiaá páyty ulegá istotnej degradacji. NajwiĊkszym stopniem degradacji charakteryzowaáy siĊ obszary
wyáoĪenia (izolacji ogniotrwaáej), w których wystĊpowaáy
maksymalne temperatury w stosowanym procesie technologicznym, jednak byáy to temperatury znacznie niĪsze
od temperatury klasy¿kacyjnej. Ponadto, widoczne byáo
zmniejszanie siĊ szkodliwych skutków degradacji w kierunku
zmniejszającej siĊ temperatury oddziaáywującej na moduáy
páyty izolacyjnej.
Podany przez producenta w Karcie Charakterystyki
Substancji skáad chemiczny wáókien glinokrzemianowych,
z których wykonana byáa páyta izolacyjna przedstawiaá siĊ
nastĊpująco:
SiO2 - (48-60)%, Al2O3 - (25-55)%, ZrO2  16%, Cr2O3
 3%.
Z dostarczonego do badaĔ materiaáu (Rys. 1) wyciĊto
prostopadáoĞcienne próbki, które poddano wygrzewaniu
w piecu laboratoryjnym w temperaturach 900 °C, 1000 °C,
1100 °C, 1200 °C, 1300 °C i 1400 °C w czasie 4 godzin
w powietrzu, w celu okreĞlenia wpáywu temperatury na
mikrostrukturĊ badanego materiaáu. OkreĞlono równieĪ
skurcz liniowy próbek wygrzanych w temperaturze 1300 °C
w czasie 24 godzin.

Rys. 2. Wáóknista mikrostruktura páyty glinokrzemianowej. Materiaá wyjĞciowy (próbka P1) nie wygrzewany. Obraz z mikroskopu
skaningowego.
Fig. 2. SEM image of ¿brous microstructure of original aluminosilicate
isolation plate before annealing (sample P1).

Rys. 3. Dyfraktogramy rentgenowskie próbek wygrzewanych
w czasie 4 godzin w temperaturach 900 °C (P2), 1000 °C (P3) oraz
1100 °C (P4).
Fig. 3. X-ray diffraction patterns of samples heated for 4 h at 900 °C
(P2), 1000 °C (P3) and 1100 °C (P4).

Rys. 1. Fragment páyty izolacyjnej, z którego wyciĊto próbki do
badaĔ.
Fig. 1. Isolation plate made of vitreous aluminosilicate ¿bres taken
to studies.

Próbki po procesie wygrzewania zostaáy poddane analizie
za pomocą mikroskopów skaningowych JSM-5400 i JSM-6610LV ¿rmy Jeol oraz dyfraktometru rentgenowskiego
Bruker D8 Advance.

3. Wyniki i analiza
Na Rys. 2 przedstawiono mikrostrukturĊ materiaáu wyjĞciowego, a wyniki analizy rentgenostrukturalnej na Rys. 3-5.
JuĪ w temperaturze 1000 °C badany materiaá ulegá tak
istotnemu odszkleniu, Īe na dyfraktogramie pojawiáy siĊ
wyraĨne piki pochodzące od mullitu (Rys. 3).
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Rys. 4. Dyfraktogramy rentgenowskie próbek wygrzewanych w
czasie 4 godzin w temperaturach 1200 °C (P5) oraz 1400 °C (P6).
Fig. 4. X-ray diffraction patterns of samples heated for 4 h at 1200
°C (P5) and 1400 °C (P6).

WPàYW TEMPERATURY NA MIKROSTRUKTURĉ WàÓKNISTYCH OGNIOTRWAàYCH MATERIAàÓW AMORFICZNYCH

Rys. 5. Dyfraktogramy rentgenowskie próbki wyjĞciowej, nie
eksploatowanej i nie wygrzewanej (P1) oraz próbki wygrzewanej
w temperaturze 1400 °C w czasie 4 godzin (P6).
Fig. 5. X-ray diffraction patterns of original sample before annealing
(P1) and after annealing for 4 h at 1400 °C (P6).

Dyfraktogram rentgenowski próbki P1 (wyjĞciowa, nie
eksploatowana, nie wygrzewana) pokazany na Rys. 5
jest typowym obrazem dyfrakcji dla materiaáu amor¿cznego, natomiast po wygrzewaniu w temperaturze 1400 °C
w czasie 4 godzin materiaá ulegá w bardzo istotnym stopniu
procesowi odszklenia, o czym Ğwiadczą liczne, intensywne
piki pochodzące od krystalicznych faz mullitu, krystobalitu,
trydymitu i ZrO2 obserwowane na dyfraktogramie (Rys. 5,
próbka P6).
Zestawienie dyfraktogramów otrzymanych w przypadku
próbek poddanych wygrzewaniu w zakresie temperatur
900 – 1100 °C (Rys. 3) oraz 1200-1400 °C (Rys. 4) w czasie
4 godzin uwidacznia przyrost faz krystalicznych (wiĊksza
intensywnoĞü pików) oraz ubytek fazy amor¿cznej (obniĪone
táo) po procesie wygrzewania w wyĪszych temperaturze.
Obrazy mikroskopowe SEM, przedstawiające napylone
záotem powierzchnie przeáomów, pokazano na Rys. 6 i 7.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Rys. 6. Obrazy SEM mikrostruktury próbek po procesie wygrzewania: a), c), e) próbka wygrzewana w 1200 °C w czasie 4 godzin, b), d),
f) próbka wygrzewana w 1400 °C w czasie 4 godzin.
Fig. 6. SEM images of samples heat treated for 4 h at: a), c), e) 1200 °C, and b), d), f) 1400 °C.
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4. Podsumowanie

Rys. 7. Brak wáóknistej mikrostruktury w materiale wygrzanym
w temperaturze 1400 °C w czasie 4 godzin; SEM.
Fig. 7. SEM image of material annealed for 4 h at 1400 °C with no
¿brous microstructure.

W przypadku próbki wygrzanej w 1300 °C w czasie 24
godzin okreĞlono skurcz liniowy. Jego wartoĞü wynosi 4,8%,
podczas gdy nie powinna przekroczyü wartoĞci 4% po 24-godzinnym wygrzewaniu w temperaturze wyĪszej – 1400 °C.
Analiza mikrostruktur (Rys. 6) oraz skáadu fazowego
(Rys. 3-5) wskazuje na niekorzystne procesy pojawiające
siĊ podczas wygrzewania badanego materiaáu izolacyjnego záoĪonego z zeszklonych wáókien glinokrzemianowych
w powietrzu i przy braku jakichkolwiek czynników korozyjnych. Jest to zbyt wczesna, bo zachodzącą w temperaturze
znacznie poniĪej temperatury klasy¿kacyjnej, intensywna
krystalizacja wáókien oraz páyniĊcie lepkoĞciowe związane
z prawdopodobnym duĪym spadkiem lepkoĞci juĪ w temperaturze 1200 °C, co powoduje, Īe tworzywo spieka siĊ i zatraca
swój wáóknisty charakter. Próbki wygrzane w temperaturze
1400 °C w czasie zaledwie 4 godzin utraciáy praktycznie
caákowicie charakter wáóknisty (Rys. 6b, 6d, 6f i 7).
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W ramach pracy poddano badaniom páyty termoizolacyjne wykonane z wáóknistego materiaáu glinokrzemianowego,
przeznaczone do pracy w temperaturach do 1400 °C. Analiza
fazowa i mikrostrukturalna oraz ocena skurczu liniowego
materiaáu poddanego wygrzewaniu w temperaturach z zakresu 900-1400 °C w powietrzu dostarczyáy wyników, które
wykluczają moĪliwoĞü stosowania tego materiaáu zgodnie
z zaleceniami producenta. Stwierdzono intensywną krystalizacjĊ pierwotnie zeszklonych wáókien, zachodzącą znacznie
poniĪej temperatury klasy¿kacyjnej. Proces odszklenia oraz
intensywne páyniĊcie lepkoĞciowe związane z prawdopodobnym zmniejszeniem lepkoĞci, zachodzące podczas
wygrzewania materiaáu poniĪej temperatury klasy¿kacyjnej,
doprowadziáy do bardzo istotnej degradacji budowy wewnĊtrznej materiaáu páyty termoizolacyjnej, utraty charakteru
wáóknistego oraz skurczu na poziomie przekraczającym
graniczną wartoĞü okreĞloną w normie.
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