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Streszczenie
Wykonano badania podatnoĞci materiaáów ogniotrwaáych, wytworzonych na bazie dwuglinianu wapnia, na dziaáanie ciekáej fazy klinkierowej i stopu krzemianowo-alkalicznego metodą tzw. testu osiadania. Test daje obraz zachowania siĊ korodowanej warstwy materiaáu
ogniotrwaáego w istotnej dla caáego procesu fazie – przechodzenia skáadników tworzywa do páynnej masy czynnika korodującego, zarówno
poprzez bezpoĞrednie rozpuszczanie, jak i na drodze wymywania przez ten czynnik nierozpuszczonych cząstek i ziaren. Sporządzono seriĊ
próbek zawierających skáadnik ogniotrwaáy i czynnik korozyjny w zmiennych proporcjach skáadnika ogniotrwaáego i reagenta tworzącego
stop korozyjny. Próbki wygrzewano w wysokotemperaturowym mikroskopie w zakresie temperatur 20 °C – 1500 °C. Na podstawie zmian
ksztaátu próbek oznaczono charakterystyczne temperatury ich miĊkniĊcia, topnienia i rozpáywu. Efekty korozji w badanych skáadach okreĞlono w oparciu o analizĊ mikrostruktury, skáadu chemicznego i fazowego. Uzyskane wyniki wskazują na dobrą odpornoĞü tych materiaáów
na dziaáanie zastosowanych w pracy reagentów korozyjnych.
Sáowa kluczowe: materiaáy ogniotrwaáe, odpornoĞü korozyjna, dwuglinian wapnia, stop krzemianowo-alkaliczny

CORROSION RESISTANCE OF REFRACTORIES BASED ON CALCIUM DIALUMINATE
The aim of this work was to study the corrosion resistance of refractory materials based on calcium dialuminate against alkali silicate
melts. The tests were carried out using the so-called deformation method. This method allows following both the dissolution of the refractory
particles in the melt and the washing out process of the refractory particle from the material. Both processes are crucial for the course of
the corrosion process. For the investigations, mixtures with variable ratio refractory material to alkali silicate were prepared. The samples
were then heated in a hot stage microscope in the temperature range 20°C - 1500°C in air. From the change of the sample contour following characteristic points were determined: sintering temperature, softening temperature, melting temperature and Àow temperature. The
corrosion phenomena were studied using the following investigations: microstructure examination of the samples, chemical and mineralogical analysis. The obtained results indicate a good corrosion resistance of the calcium dialuminate material against the alkali-silicate
melts used in the tests.
Keywords: Refractory materials, Corrosion resistance, Calcium dialuminate, Alkali silicate melt

1. WstĊp
WaĪnym czynnikiem determinującym trwaáoĞü eksploatacyjną wyáoĪeĔ ogniotrwaáych jest ich odpornoĞü na
korozyjne dziaáanie Ğrodowiska pracy. Przyjmuje siĊ, Īe
prawie 50% zniszczeĔ materiaáów ogniotrwaáych jest spowodowane procesami korozyjnymi. Na proces korozyjny
skáadają siĊ záoĪone reakcje chemiczne i oddziaáywania
¿zyczne pomiĊdzy skáadnikami materiaáu ogniotrwaáego
a Ğrodowiskiem korozyjnym [1]. Trudne warunki pracy oraz
duĪa iloĞü czynników wystĊpujących równoczeĞnie i wpáywających na przebieg korozji powodują, Īe dla poznania jej
mechanizmu oraz oceny odpornoĞci korozyjnej materiaáu
ogniotrwaáego konieczne jest przeprowadzanie prób korozji
przy wykorzystaniu róĪnych metod badawczych. Próby
takie są szczególnie konieczne przy okreĞlaniu moĪliwoĞci
aplikacyjnych nowych tworzyw ogniotrwaáych [1-3].
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W niniejszej pracy próbom takim poddano bezkrzemianowe tworzywa ogniotrwaáe oparte na dwuglinianie wapnia
z reagentami korozyjnymi w postaci mieszaniny odpowiadającej skáadem fazie ciekáej klinkieru cementowego (CFK)
oraz przemysáowego szkáa sodowo-wapniowego (CNS) [4].

2. Materiaáy, metodyka i zakres badaĔ
Surowcem wyjĞciowym dla sporządzenia badanych tworzyw byá dwuglinian wapniowy (CA2) otrzymany w warunkach
przemysáowych w ZM Ropczyce w wyniku wysokotemperaturowej syntezy (1600 °C) z mieszaniny wapienia i tlenku
glinu. Jako surowce uzupeániające zastosowano handlowy
topiony spinel magnezowo-glinowy w gat. AM67 o uziarnieniu
0-1 mm oraz jednoskoĞny dwutlenek cyrkonu PB1 o uziarnieniu poniĪej 0,01 mm w iloĞci 30%.
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Tabela. 1. Skáad chemiczny materiaáów wyjĞciowych.
Table 1. Chemical composition of initial materials.
ZawartoĞü skáadnika [% wag.]
Surowiec

CaO

Al2O3

MgO

ZrO2

SiO2

Fe2O3

Na2O

K2O

Spiek CA2

21,25

78,27

0,11

-

0,33

0,04

-

-

Spinel AM 67

0,43

65,04

33,71

-

0,24

0,39

-

-

ZrO2 (PB1)

0,45

-

0,39

97,8

0,38

0,12

-

-

Czynnik korodujący
Szkáo okienne (CNS)

8,90

0,66

4,06

-

72,42

0,09

13,36

0,218

Faza klinkierowa (CFK)

54,8

22,7

-

-

6,0

16,5

-

-

Tabela 2. Wybrane wáaĞciwoĞci skáadników ogniotrwaáych.
Table 2. Selected properties of the experimental refractory components.
Tlenki i związki ogniotrwaáe
Skáadnik

Symbol

Temp. topnienia
[°C]

GĊstoĞü
[g/cm3]

Dwuglinian wapnia

CA2

1750

3,19

Spinel magnezjowy

MA

2135

3,55

Tlenek cyrkonu

Z

2680

5,56

Mieszanina związków ogniotrwaáych
Skáadnik

Symbol

Temp. powstawania
fazy ciekáej [°C]

GĊstoĞü
[g/cm3]

Spiek CA2-30%MA

CA2
/30MA

pow. 1750

3,08

Spiek CA2-30%ZrO2

CA2/30Z

pow. 1750

3,90

z 30%, 40%, 50% dodatkiem ciekáej fazy klinkierowej (CFK).
Dla wybranych skáadów przeprowadzono izotermiczny
test osiadania (ITO) [3]. Próbki do tego testu przygotowano
w sposób taki sam jak w przypadku próbek do obserwacji
w konturowym mikroskopie wysokotemperaturowym. Test
przeprowadzano w temperaturach 1300 °C – 1500 °C z
póágodzinnym wytrzymywaniem próbek w wybranej temperaturze.
Próbne wyroby z dwuglinianu wapnia do badaĔ korozji metodą tyglową formowano pod ciĞnieniem 50 MPa
z mieszaniny pyáu CA2 (< 0,1 mm) i 10% trzyprocentowego
roztworu alkoholu poliwinylowego. Miaáy one postaü walców
o Ğrednicy 50 mm z póákulistym wgáĊbieniem na reagent korozyjny. Walce te wypalono w temperaturze 1600 °C przez 5 h.

3. Badania przy uĪyciu mikroskopu
konturowego

Reagenty korozyjne
Skáadnik

Symbol

Temp. rozpáywu
[°C]

GĊstoĞü
[g/cm3]

Ciekáa faza
klinkierowa

CFK

1320

-

Szkáo
sodowo-wapniowe

CNS

830

-

Jako reagentów korozyjnych uĪyto zmielone szkáo okienne z produkcji przemysáowej oraz syntetyczną ciekáą fazĊ
klinkieru cementowego (temperatura rozpáywu 1320 °C),
którą otrzymano z mieszaniny chemicznie czystych tlenków
CaO, SiO2, Al2O3 i Fe2O3, których proporcje wyliczono wg
Kühla [4]. Skáad chemiczny uĪytych surowców i reagentów
korozyjnych przedstawiono w Tabeli 1.
W Tabeli 2 przedstawiono oznaczenia i wybrane wáaĞciwoĞci surowców, mas próbnych i reagentów korozyjnych.
Z przygotowanych mieszanin formowano próbki, w postaci szeĞcianów o boku równym 6 mm. ReaktywnoĞü czynników korozyjnych CFK i CNS z wytypowanymi skáadnikami
ogniotrwaáymi badano przy uĪyciu wysokotemperaturowego
mikroskopu konturowego, a odpornoĞü korozyjną próbnego
wyrobu z samego dwuglinianu wapnia metodą tyglową, poszerzoną o analizĊ mikrostruktury przy pomocy mikroskopu
skaningowego.
Dla obserwacji w konturowym mikroskopie wysokotemperaturowym przygotowano zestaw mieszanin z drobnoziarnistych skáadników ogniotrwaáych: CA2, CA2/30MA, CA2/30Z
z dodatkiem 10%, 20%, 30% szkáa okiennego (CNS) oraz

Próbki ustawiano na podkáadce platynowej, którą nastĊpnie umieszczano w mikroskopie, tak aby co najmniej dwie
linie ich konturów pokrywaáy siĊ z liniami siatki pomiarowej.
Próbki ogrzewano do 1500 °C lub tylko do temperatury rozpáywu. OcenĊ reaktywnoĞci czynników korozyjnych oparto
na obserwacjach zmian ksztaátu próbek wraz ze wzrostem
temperatury. Widoczna na tle skali pierwotna wysokoĞü
uformowanej próbki odpowiadaáa 6 dziaákom skali, w temperaturze póákuli Tp to okoáo 3 dziaáki, a w temperaturze
rozpáywu Tr - 2 dziaáki. Zmiany wymiarów próbek okreĞlono
przez planimetrowanie pola ich powierzchni.
Charakterystyczne temperatury, ksztaát oraz zachowanie
siĊ próbek z udziaáem stopu CFK i CNS w wysokotemperaturowym mikroskopie konturowym w zakresie 20 °C – 1500 °C
przedstawiono w Tabelach 3 i 4. Temperatura rozpáywu
podana w tych tabelach jako: > 1500 °C oznacza, Īe w maksymalnej temperaturze badania wynoszącej 1500 °C efekt
rozpáywania nie zostaá osiągniĊty.
Wyniki obserwacji badanych tworzyw w mikroskopie
konturowym wskazują na reaktywne, ale zróĪnicowane
oddziaáywanie obu reagentów korozyjnych. Ich skutkiem
jest obniĪanie siĊ temperatur charakterystycznych - skurczu
i miĊkniĊcia - w miarĊ wzrostu zawartoĞci reagenta. Wyjątek
stanowi tworzywo 70CA2/30Z, dla którego obserwuje siĊ
wzrost temperatury skurczu wraz ze wzrostem udziaáu CNS.
W przypadku CFK najwyĪsze temperatury skurczu mają
próbki z samego CA2. ObecnoĞü drugiego skáadnika MA
lub ZrO2, temperaturĊ tĊ obniĪa. Najsilniejsze jej obniĪenie
nastąpiáo w przypadku tworzywa 70CA2/30Z. JeĪeli braü pod
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Tabela 3. Oddziaáywanie CFK na wybrane skáadniki ogniotrwaáe.
Table 3. Effects of CFK on some refractory components.
Temperatura [°C]

Skáad mieszanin: skáadnik
ogniotrwaáy/CFK [% wag.]

skurczu

miĊkniĊcia/póákuli

rozpáywu

WysokoĞü próbki
[iloĞü dziaáek]

Uwagi:
grupa, ksztaát, rozpáyw*

CFK

1300

1340

1,5

RO, poĞr., szybki

70CA2/30CFK

1360

> 1500

5,5

SZ, cylindr., brak

60CA2/40CFK

1340

1320/1321
1480/
> 1500
1420/1430

1470

3,0

SZ, stoĪek, brak

50CA2/50CFK

1260

1400/1410

1415

2,5

SZ, stoĪek, szybki

70(70CA2+30MA)/30CFK

1300

1400/1490

1500

4,5

SZ, stoĪek, brak

60(70CA2+30MA)/40CFK

1280

1380/1445

1460

3,0

SZ, stoĪek, szybki

50(70CA2+30MA)/50CFK

1260

1440

2,0

RO, stoĪek, szybki

70(70CA2+30Z)/30CFK

1260

> 1500

5,3

SZ, stoĪek, brak

60(70CA2+30Z)/40CFK

1200

1385/1400
1490/
> 1500
1420/1441

1460

2,5

RO, stoĪek, szybki

50(70CA2+30Z)/50CFK

1100

1410/1411

1415

2,0

RO, stoĪek, szybki

*grupa: RO - „rozpáyw”, OS - „osiadanie”,SZ - „sztywnoĞü”, zachowuje pierwotny ksztaát cylindryczny; ksztaát - regularny (owal), poĞredni
(poĞr.), nieregularny (stoĪek), rozpáyw: wolny, b. wolny, szybki, brak

Tabela 4. Oddziaáywanie CNS na wybrane skáadniki ogniotrwaáe.
Table 4. Effects of CNS on some refractory components.
Skáad mieszanin: skáadnik
ogniotrwaáy/CFK [% wag.]

Temperatura [°C]
skurczu

miĊkniĊcia/póákuli

rozpáywu

WysokoĞü próbki
[iloĞü dziaáek]

Uwagi:
grupa, ksztaát, rozpáyw*

CNS

700

800

1100

1,5

RO, owal, szybki

90CA2/10CNS

1380

> 1500

> 1500

6

SZ, cylindr., brak

80CA2/20CNS

1340

1440/1480

> 1500

5,2

OS, owal, brak

75CA2/25CNS

1280

1400/1420

> 1500

5,2

OS, owal, b. wolny

70CA2/30CNS

1260

1400/1410

> 1500

5

OS, owal, wolny

90(70CA2+30MA)/10CNS

1350

> 1500

> 1500

5,2

SZ, cylindr. brak

80(70CA2+30MA)/20CNS

1300

1360/1460

> 1500

5,6

OS, owal, brak

75(70CA2+30MA)/25CNS

1240

1250/1290

1460

2,6

RO, owal, wolny

70(70CA2–30MA)/30CNS

1230

1260

1340

2,5

RO, owal, szybki

90(70CA2+30Z)/10CNS

1210

> 1500

> 1500

5,5

SZ, cylindr. brak

80(70CA2+30Z)/20CNS

1230

1340/1480

>1500

5

SZ, cylindr. brak

75(70CA2+30Z)/25CNS

1260

1340/1440

>1500

5

SZ, cylindr. brak

70(70CA2+30Z) /30CNS

1280

1360/1420

>1500

3,5

OS, owal, brak

*grupa: RO - „rozpáyw”, OS - „osiadanie”,SZ - „sztywnoĞü”, zachowuje pierwotny ksztaát cylindryczny; ksztaát - regularny (owal), poĞredni
(poĞr.), nieregularny (stoĪek), rozpáyw: wolny, b. wolny, szybki, brak

uwagĊ wpáyw zawartoĞci CFK, to najwiĊksze zróĪnicowanie tej temperatury, bo wynoszące 160 °C, nastąpiáo takĪe
przypadku tego tworzywa.
Dla mieszanin wszystkich trzech tworzyw z CFK mniej
zróĪnicowane są temperatury miĊkniĊcia i rozpáywu – zmiany
nastĊpują przy wyĪszych niĪ 30% zawartoĞciach CFK.
W przypadku CNS najsilniejszy jego wpáyw wystąpiá
w przypadku tworzywa 70CA2/30MA. Dla pozostaáych temperatur, a zwáaszcza temperatury rozpáywu, zmiany są minimalne, co zapewne wynika z wiĊkszej lepkoĞci powstaáego
stopu zawierającego krzemionkĊ. TĊ mniejszą podatnoĞü
na deformacjĊ potwierdzają wyĪsze wysokoĞci próbek po
ogrzaniu do maksymalnej temperatury (1500 °C).
Temperatury charakterystyczne byáy na ogóá niĪsze
w przypadku dodatku CFK, co mogáoby sugerowaü, Īe
reaguje on z badanymi tworzywami silniej niĪ CNS. JeĪeli
jednak porównaü te temperatury dla próbek z jednakowymi
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zawartoĞciami tych reagentów (30%) to okazuje siĊ, Īe jednak bardziej reaktywnym jest CNS, bo temperatury skurczu
tych mieszanin są niĪsze o 70 °C – 100 °C, a miĊkniĊcia
nawet o 80 °C – 230 °C niĪ przy dodatku CFK.
Jako podstawowy wskaĨnik oceny zachowania siĊ badanych próbek w teĞcie ITO przyjĊto procentową zawartoĞü
skáadnika ogniotrwaáego, która odpowiada za powstawanie
póákuli w Tp oraz rozpáywu w Tr [5]. Zachowanie siĊ próbek
z udziaáem stopu CFK i CNS podczas testu osiadania (ITO)
w mikroskopie wysokotemperaturowym, przedstawiono
w postaci wykresów na Rys. 1a i 1b. Test obejmuje dwa
szeregi testowe reprezentowane przez takie same skáadniki
ogniotrwaáe o regularnie zmieniającym siĊ skáadzie oraz
róĪne reagenty korozyjne: CFK lub CNS.
Wszystkie badane skáady, zarówno z reagentem CFK jak
i CNS, nie osiągnĊáy peánego rozpáywu, którego osiągniĊcie
wymagaáoby zmniejszenia zawartoĞci skáadnika ogniotrwaáe-
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a)

b)
Rys. 1. Temperatury póákuli w zaleĪnoĞci od procentowej zawartoĞci wagowej skáadnika ogniotrwaáego: a) reagent CFK, b) reagent CNS.
Fig. 1. Hemisphere temperatures as a function of mass content of refractory component: a) reactant CFK, b) reactant CNS.

a)

b)

Rys. 2. Próbki tworzywa CA2 po próbie korozji pod wpáywem: a) reagenta CFK, b) reagenta CNS.
Fig. 2. CA2 samples after corrosion tests: a) reactant CFK, b) reactant CNS.

go CA2 poniĪej 55% wag. (38,9% obj.), a tym samym wzrostu
zawartoĞci skáadnika CNS powyĪej 59 % obj. CNS. W przypadku prób z udziaáem stopu CFK zawartoĞci te wynosiáy
odpowiednio 55% wag., tj. 21,4% obj., w przypadku CA2 oraz
78,6% obj. w przypadku CFK. Obydwa skáady odwzorowują
w temperaturze testu stop, w którym zawieszone są cząstki
skáadnika ogniotrwaáego.

4. Wyniki badaĔ odpornoĞci korozyjnej CA2
metodą tyglową
Próbne wyroby z CA2 po wypeánieniu ich wgáĊbienia
reagentami korozyjnymi poddano wygrzewaniu w piecu
elektrycznym w temperaturze 1450 °C przez 100 godzin.
ZasiĊg zmian korozyjnych w tych wyrobach okreĞlano przez
ich planimetrowanie na powierzchni pionowego przekroju
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a)

a)

b)

b)

Rys. 3. Obrazy SEM próbki CA2 po teĞcie korozyjnym z udziaáem
CFK: a) warstwa kontaktowa: punkt 1 - C4AF, punkt 2 - CA2, punkt
3 - C2AS, b) granica in¿ltracji (3 mm): punkt 1- CA, punkt 2 - CA2.
Fig. 3. SEM images of a CA2 sample after the corrosion test with
molten CFK: a) contact zone: point 1 - C4AF, point 2 - CA2, point
3 - C2AS, b) in¿ltration boundary (3 mm): point 1- CA, point 2 - CA2.

Rys. 4. Obrazy SEM próbki CA2 po teĞcie korozyjnym z udziaáem
CNS: a) warstwa kontaktowa: punkt 1 - CAS, punkt 2 - CA6, b) granica in¿ltracji (3 mm): punkt 1 - CA2, punkt 2 - CA6, punkt 3 - C2AS,
punkt 4 -CA2.
Fig. 4. SEM images of a CA2 samples after the corrosion test with
molten CNS: a) contact zone: point 1 - CAS, point 2 - CA6, b) in¿ltration boundary (3 mm): point 1 - CA2, point 2 - CA6, point 3 - C2AS,
point 4 - CA2.

próbek. Ponadto zasiĊg in¿ltracji oraz zmiany mikrostruktury
okreĞlono metodą elektronowej mikroskopii skaningowej
wraz z analizą EDS na zgáadach wyrobów próbnych przy
uĪyciu mikroskopu skaningowego Nova 200 NanoSEM FEI.
Na Rys. 2 przedstawiono makroskopowy obraz przekroju
próbek z CA2 po badaniach odpornoĞci korozyjnej metodą
tyglową.
W obu przypadkach nie stwierdzono typowych ubytków
korozyjnych, a jedynie in¿ltracjĊ reagentów w tworzywo CA2
na gáĊbokoĞü do okoáo 3 mm, powodującą zagĊszczenie tej
warstwy. W przypadku reagenta CFK zasiĊg in¿ltracji jest
wyraĨnie zaznaczony wskutek zabarwienia pochodzącego
od zawartego w nim tlenku Īelaza. W przypadku CNS granica in¿ltracji jest trudniejsza do wyznaczenia, bo tylko na
podstawie nieznacznych róĪnic w zagĊszczeniu. W stre¿e
infiltracji CNS warstwa przypowierzchniowa o gruboĞci
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okoáo 1 mm sprawia wraĪenie spienionej. Prawdopodobnie
efekt ten moĪna przypisaü pĊcherzykom gazów (alkaliów)
wydzielających siĊ ze stopu podczas dáugotrwającego testu.
Na Rys. 3 i 4 przedstawiono obrazy SEM, wraz z wynikami identy¿kacji fazowej przeprowadzonej metodą EDS,
próbek po korozji wywoáanej zastosowanymi reagentami.
W warstwie kontaktowej próbki korodowanej przez CFK
widoczna jest faza brownmillerytu (C4AF), która wniknĊáa
pomiĊdzy ziarna dwuglinianu wapnia, niekiedy caákowicie je
otaczając. OstrokrawĊdzisty pokrój ziaren CA2 sugeruje, Īe
nie ulegaáy one rozpuszczaniu w stopie CFK. Sporadycznie
pojawiają siĊ skupienia krzemianów wapniowo-glinowych
(o skáadzie zbliĪonym do gehlenitu). W miarĊ oddalania
siĊ od niej (ok. 1,5 mm) pojawiaja siĊ jeszcze CA, a nawet
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krzemian C2S. Tworzenie siĊ krzemianów prawdopodobnie
związane jest z obecnoĞcią SiO2 w CFK.
Granica infiltracji CFK jest wyraĨnie zaznaczona
(Rys. 3b); w miarĊ jak zanika obecnoĞü C4AF pojawia siĊ
bardzo zwarta, o maáej gruboĞci warstwa CA stykająca
siĊ bezpoĞrednio z warstwą niezmienionego dwuglinianu
wapnia.
W bardzo spieczonej i zwartej warstwie kontaktowej próbki korodowanej przez CNS stwierdzono pomiĊdzy ziarnami
CA2 obecnoĞü krzemianu glinowo-wapniowego o skáadzie
odpowiadającym formule CAS. Zaokrąglenie ziaren CA2
(Rys. 4a) sugeruje, Īe ciekáe szkáo rozpuszczaáo je tworząc
wspomniane krzemiany. W miarĊ oddalania siĊ od niej (ok.
1,5 mm) pojawia siĊ w tworzywie heksaglinian wapnia, CA6,
a w rejonie granicy in¿ltracji CAS zostaje czĊĞciowo zastąpiony bogatszym w wapno gelenitem C2AS.

bardzo dáugiego czasu trwania testu, nie stwierdzono typowych objawów niszczenia korozyjnego, a jedynie tylko
niezbyt gáĊboką in¿ltracjĊ i związane z nią zagĊszczenie
warstwy przypowierzchniowej. Powstające w tej warstwie
produkty reakcji czynią ją barierą ochronną, hamującą in¿ltracjĊ w gáąb tworzywa. Uzyskane wyniki sugerują celowoĞü
sprawdzenia zachowania siĊ takich tworzyw w warunkach
eksploatacyjnych pieców cementowniczych lub szklarskich.
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