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Streszczenie
W artykule omówiono główne aspekty odgrywające kluczową rolę w procesie doboru materiałów ogniotrwałych, które bierze się pod
uwagę w trakcie projektowania obmurzy ogniotrwałych. Analizę przeprowadzono na przykładzie modyfikowanych magnezjowych materiałów ogniotrwałych mogących stanowić wykładzinę strefy wysokotemperaturowej pieca obrotowego do produkcji klinkieru portlandzkiego. Przedmiotem pracy były materiały magnezjowe, których głównymi składnikami fazowymi był MgO, CaZrO3 oraz kilku procentowy
dodatek MgAl2O 4. Omówiono proces powstawania klinkieru portlandzkiego, warunki pracy materiałów ogniotrwałych, główne czynniki
korozyjne, równowagi fazowe i właściwości komponentów – MgO, CaZrO3 i MgAl2O 4. Otrzymane materiały scharakteryzowano pod
kątem ich właściwości fizycznych i odporności korozyjnej. Wskazano rolę CaZrO3 i MgAl2O 4 w kształtowaniu właściwości materiałów
magnezjowych. Stwierdzono, że MgAl2O 4 wpływa korzystnie na kształtowanie właściwości magnezjowych materiałów ogniotrwałych
zawierających CaZrO3, podnosząc ich odporność na nagłe zmiany temperatury oraz ułatwiając tworzenie się na ich powierzchni stabilnego napieku ochronnego.
Słowa kluczowe: materiały ogniotrwałe, materiały zasadowe, MgO, MgAl2O 4, CaZrO3

THE ROLE OF SELECTED SPINELS AND PEROVSKITES TYPE COMPOUNDS
IN CREATING PROPERTIES OF MAGNESIA-BASED REFRACTORIES
The article discusses the main aspects that play a key role in the refractory selection process and are considered in the design of
refractory linings. The analysis was carried out on the example of modified magnesia refractories which could be the high-temperature
zone lining of the cement rotary kiln. Magnesia refractories are a subject of the work, in that MgO, CaZrO3 and a few percentage of
MgAl2O 4 were the main phase components. The process of Portland clinker formation, working conditions of refractory materials, main
corrosive factors, phase equilibria, and component properties are discussed. The obtained materials were characterized for their physical
properties and corrosion resistance. The role of CaZrO3 and MgAl2O 4 in shaping the properties of magnesium materials was indicated.
It has been found that MgAl2O 4 positively influences the properties of magnesium refractory materials composed of CaZrO3, increasing
their resistance to thermal shocks, and facilitating the formation of a stable protective coating on them.
Keywords: Refractory materials, Basic refractories, MgO, MgAl2O 4, CaZrO3

1. Wstęp
MgO i CaO są podstawowymi tlenkowymi składnikami
wytwarzanych obecnie zasadowych materiałów ogniotrwałych [1]. Materiały zasadowe stanowią około 36% mas.
produkowanych w Polsce materiałów ogniotrwałych (lata
2006–2013). Zbliżony udział, wynoszący 32% mas., odnotowano w Unii Europejskiej w latach 2006–2013. Biorąc pod
uwagę całkowitą wartość produkowanej w Unii Europejskiej
ceramiki i w tym udział materiałów ogniotrwałych na poziomie 18,5% można stwierdzić, że znaczną część stanowią
materiały zasadowe [2].
Materiały na bazie MgO są istotnym elementem konstrukcyjnym urządzeń cieplnych, w których prowadzone
są procesy wysokotemperaturowe w przemyśle stalowym,
metali nieżelaznych, cementowym, wapienniczym, ceramicznym i innych. Poza pełnieniem przez nie funkcji kon-
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strukcyjnych, a więc posiadaniem odpowiednich właściwości
termomechanicznych, które charakteryzują się niezmiennością w trakcie ich użytkowania, od materiałów tego typu
wymaga się, by pełniły funkcję izolacji termicznej i utrzymywały w urządzeniu cieplnym temperaturę umożliwiającą
prawidłowe prowadzenie procesu. Pełnią one tym samym
funkcję ochronną konstrukcji stalowej, czy też ceramicznej.
Ponadto muszą one wykazywać odpowiednią odporność na
chemiczne oddziaływanie czynników występujących w środowisku ich pracy. W związku z tym ich skład chemiczny,
fazowy i ziarnowy powinny być tak dobrane, by umożliwić
prawidłowe prowadzenie procesu i wytwarzanie materiału
docelowego o odpowiedniej jakości. Z poprawnym doborem
materiałów ogniotrwałych wiążę się wydłużenie trwałości
wyłożenia, zmniejszenie jego zużycia i możliwość prowadzenia stabilnego procesu wysokotemperaturowego, co
prowadzi do otrzymania założonych produktów [3–6].

335

E. Śnieżek, R. Prorok, J. Szczerba

Jednym z głównych kryteriów oceny jakości materiałów ogniotrwałych jest ich stopień zużycia. Do głównych
czynników mających wpływ na eksploatację materiałów
ogniotrwałych zaliczyć można czynniki, które klasyfikuje
się na trzy grupy:
– termiczne – temperatura, wstrząsy cieplne, zużycie
cieplne;
– mechaniczne – naprężenia mechaniczne, zmęczenie
mechaniczne, erozja, abrazja, uderzenia;
– chemiczne – hydratacja, korozja, oddziaływanie fazy
ciekłej i związków lotnych, atmosfera [7].
Wymienione czynniki z reguły występują jednocześnie,
co intensyfikuje proces zużywania się wyłożenia ogniotrwałego szczególnie w strefach wysokotemperaturowych
urządzeń cieplnych. Charakter pracy poszczególnych urządzeń cieplnych i występujące w nich czynniki niszczące
wpływają na to, że nie ma uniwersalnego materiału, natomiast dostępny jest szereg materiałów o zróżnicowanych
właściwościach [7].
Mając na uwadze powyżej zaprezentowane aspekty, znając docelowe zastosowanie materiału i warunki w jakich ma
pracować można w sposób świadomy dobierać i kształtować
właściwości materiałów ogniotrwałych. Proces ten pozornie wyglądający na jasny i klarowny wymaga wzięcia pod
uwagę szeregu czynników technicznych, technologicznych
i ekonomicznych. Dobór odpowiedniego materiału może
polegać na wykorzystaniu już dostępnego, bądź też jego
modyfikacji. Jeśli ciągle nie spełnia on wymagań, niezbędne
jest otrzymanie nowego rodzaju materiału. Proces selekcji
i projektowania materiałów można podzielić i przeprowadzić
w trzech etapach:
– pierwszy – ocena spełnienia wymagań eksploatacyjnych: warunki prowadzonego procesu, niezawodność
i trwałość eksploatacyjna materiału, materiał formowany
lub nieformowany, cena;
– drugi – ocena cech ilościowych: właściwości materiału,
koszt jednostkowy;
– trzeci – wybór optymalnego rozwiązania [8].
W pracy przedstawiono proces doboru, projektowania,
wytwarzania i oceny zwartych, formowanych materiałów
na bazie MgO przeznaczonych do zastosowania jako wyłożenie strefy wysokotemperaturowej pieca obrotowego do
produkcji klinkieru portlandzkiego. Kształtowania właściwości zasadowych materiałów magnezjowych dokonano
przy zastosowaniu wybranych związków, którymi był spinel
właściwy magnezowo-glinowy (MgAl2O4) i cyrkonian wapnia
(CaZrO3).

2. Warunki pracy i wymagania wobec
wyłożenia ogniotrwałego w strefie
wysokotemperaturowej pieca obrotowego
do produkcji klinkieru portlandzkiego
Zasadniczym elementem linii technologicznej do produkcji klinkieru portlandzkiego jest piec obrotowy, w którym odbywają się procesy przeobrażania wsadu surowcowego w klinkier portlandzki. Formowanie się docelowych
składników fazowych klinkieru portlandzkiego przebiega
w strefie wysokotemperaturowej. Jest ona identyfikowana z zakresem temperatur, w którym procesy przebiegają
w obecności fazy ciekłej, co odpowiada w przybliżeniu temperaturze wsadu pieca od około 1250 °C do 1450 °C. Strefa
wysokotemperaturowa obejmuje trzy podstrefy: przejściową
dolną, spiekania i przejściową górną. Strefą najwyższych
temperatur, w której najintensywniej przebiegają wszystkie
oddziaływania niszczące, jest strefa spiekania. Ponadto,
temperatura samego płomienia może dochodzić do 1800 °C,
a nawet do 2000 °C. Niszczenie wyłożenia ogniotrwałego
w strefie wysokotemperaturowej związane jest z dynamiczną pracą pieca – obroty, pojawiającymi się naprężeniami
mechanicznymi i cieplnymi, chemicznym oddziaływaniem
wsadu piecu w tym ciekłej fazy klinkierowej i składników
wprowadzanych z paliwami alternatywnymi, lokalnymi zmianami atmosfery z utleniającej na redukującą i odwrotnie,
zmianami temperatury, przegrzaniami oraz ścieraniem na
skutek oddziaływania przesuwającego się wsadu [9–11].
Podczas obróbki termicznej mąki surowcowej w piecu
cementowym w początkowych stadiach ma miejsce dekarbonizacja CaCO 3. W przypadku instalacji piecowych
wyposażonych w dekarbonizator stopień rozkładu CaCO3
w mące surowcowej podawanej do pieca sięga ponad 90%,
dochodząc nawet do 100%. W związku z tym w samym
piecu zachodzącą reakcje prowadzące do uformowania
się docelowego składu fazowego klinkieru. Powstały CaO
reaguje z SiO2, tworząc Ca2SiO4. Znaczna intensyfikacja
tworzenia się Ca2SiO4 obserwowana jest po przekroczeniu
temperatury 1100 °C. W zakresie temperatur 700–1200 °C
tworzą się fazy przejściowe będące wynikiem reakcji CaO
z produktami rozkładu minerałów ilastych, takie jak gliniany
wapnia, ferryty, gliniano-ferryty wapnia, gehlenit. Ponadto,
domieszki obecne w surowcach mogą tworzyć niskotopliwe
eutektyki i inne fazy przejściowe (spuryt, węglany oraz
chlorki potasu i sodu). Powyżej 1200 °C pojawia się faza
ciekła związana z eutektykami: CF-C2F, C2S-C12A7-C2(A,F),
C3S-C2S-C3A-C 4AF (klinkierowa faza ciekła); w podanych

Tabela 1. Skład fazowy klinkieru portlandzkiego obliczony metodą Bogue’a (C3S – alit, Ca3SiO5; β-C2S – belit, β-Ca2SiO4; C3A – glinian
trójwapniowy, Ca3Al2O6; C4AF – glinożelazian wapnia, Ca4Al2Fe2O10).
Table 1. Portland clinker composition calculated by the Bogue method (C3S – alite, Ca3SiO5; β-C2S – belite, β-Ca2SiO4; C3A – calcium
aluminate, Ca3Al2O6; C4AF – calcium alumionoferrite, Ca4Al2Fe2O10).
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Składnik mineralny

Udział składnika [% mas.]

C3S

62,9

β-C2S

16,6

C 3A

10,5

C 4AF

9,4

CaO

0,6
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wzorach C = CaO; S = SiO2; A = Al2O3; F = Fe2O3. Jej ilość
wynosi około 20–25%. Powyżej 1300 °C tworzy się C3S,
a podczas studzenia ze stopu, obok C3S krystalizuje C3A
i C 4AF [10, 11]. W Tabeli 1 przedstawiono typowy skład
fazowy klinkieru portlandzkiego.
Od materiałów ogniotrwałych stanowiących wyłożenie
strefy wysokotemperaturowej pieca obrotowego do produkcji
klinkieru portlandzkiego wymaga się, by były one odporne na
korozyjne oddziaływanie zasadowego wsadu pieca w temperaturze do około 1500 °C i środowiska pieca bogatego
w alkalia i siarkę, a także agresywne czynniki chemiczne
wprowadzane z paliwami alternatywnymi oraz stanowiły element konstrukcyjny pieca o odpowiednich właściwościach
termomechanicznych i spełniały wymogi ekologiczne (materiały bezchromowe) [1, 11].
Magnezjowo-chromitowe, czy też chromitowo-magnezjowe materiały ogniotrwałe były powszechnie stosowane od
około 1940 roku w przemyśle cementowym, jako wyłożenie
strefy najwyższych temperatur pieca obrotowego. Wynikało
to z ich dobrych właściwości termomechanicznych, odporności na nagłe zmiany temperatur, odporności na łuszczenie
się, łatwości tworzenia się na ich powierzchni stabilnego
napieku ochronnego oraz dobrą odpornością na korozyjne
oddziaływanie składników klinkieru portlandzkiego i środowiska pieca obrotowego do jego produkcji. Stosowanie
tego rodzaju materiałów zostało jednak w wielu krajach
ograniczone ze względu na alergiczne i kancerogenne właściwości chromu sześciowartościowego (Cr 6+), który tworzy
się w atmosferze utleniającej w obecności alkaliów. Cr 6+ dyfunduje z materiałów ogniotrwałych do klinkieru portlandzkiego, a następnie występuje w powszechnie stosowanym
cemencie, co zwiększa ryzyku szkodliwego oddziaływania
na organizmy ludzkie. Ponadto istnieje ryzyko wypłukiwania
z materiałów ogniotrwałych po pracy jonów Cr 6+ do wód
gruntowych [12–14]. Istotnym kryterium stawianym wobec
materiałów wyłożenia strefy wysokotemperaturowej jest
tworzenie się na ich powierzchni stabilnego napieku ochronnego, który ogranicza korozję w głąb tworzywa. Najbardziej
odpowiednimi są materiały zasadowe. Z uwagi na dużą
podatność CaO na hydratację, największe znaczenie mają
wyroby na bazie MgO.

3. Właściwości i relacje tlenkowe pomiędzy
składnikami badanych materiałów
ogniotrwałych
MgO ze względu na swój silnie zasadowy charakter chemiczny jest odporny na działanie reagentów zasadowych;
wykazuje poza tym stosunkowo duże przewodnictwo cieplne. Wysoki współczynnik rozszerzalności cieplnej i duży
moduł sprężystości MgO sprawiają, że tworzywa magnezjowe są nieodporne na nagłe zmiany temperatur [5, 6, 15].
Stosowanie jednofazowych wyrobów magnezjowych,
jako wyłożenia urządzeń cieplnych, szczególnie tych pracujących okresowo, jest utrudnione, a czasami wręcz niemożliwe. Konieczna jest więc ich modyfikacja poprzez wprowadzanie obok MgO drugiego lub większej ilości składników.
W kontekście przemysłu cementowego powszechnie wykorzystuje się w tym celu składniki tlenkowe, w tym przede
wszystkim spinel właściwy magnezowo-glinowy – MgAl2O4.

Nazwa „spinel” odnosi się zarówno do związku chemicznego jakim jest MgAl2O4, jak i do dużej grupy chemicznych
związków tlenkowych (> 200), stanowiących połączenie
tlenku dwu- i trójwartościowego o wzorze ogólnym AB2O4,
gdzie A jest pierwiastkiem dwuwartościowym (Mg, Fe, Zn,
Mn, Ni, Co, V i Cu), a B pierwiastkiem trójwartościowym
(Al, Fe, Cr) [5].
Wprowadzenie spinelu, jako drugiego składnika do tworzyw magnezjowych, znacznie poprawia ich właściwości
termomechaniczne. Właściwości spinelu stanowią ciekawą kombinacje takich właściwości jak wysoka temperatura
topnienia (2105 °C), znacznie niższy niż MgO współczynnik
rozszerzalności cieplnej (8,4∙10 –6 °C -1), znaczna twardość,
stabilność chemiczna, odporność na łuszczenie i hydratację. W efekcie czas pracy tego typu wyłożeń jest około
trzykrotnie dłuższy niż w przypadku tradycyjnych wyrobów
magnezjowo-chromitowych. Ponadto są one przyjazne dla
środowiska [1, 16–20].
Jak wynika z Rys. 1 [21], spinel jest jedynym związkiem
w układzie dwuskładnikowym MgO-Al2O3. Stechiometryczny
spinel zawiera 28,2% mas. MgO i 71,8% mas. Al2O3. Wraz
ze wzrostem temperatury w układzie MgO-Al2O3 występuje
szeroki zakres niestechiometrii MgAl2O4. MgOr.s. jest współtrwały z MgAl2O4 do temperatury eutektycznej 1996 °C [21].
Spinel do materiałów ogniotrwałych wprowadzany jest jako
materiał syntetyczny otrzymany w procesie spiekania lub
topienia. Ponadto może on utworzyć się in situ w wyniku
reakcji Al2O3 z materiałem na bazie MgO [5, 6].
Inną istotną wadą wyrobów na bazie MgO jest podatność
tlenku magnezu na hydratację zgodnie z reakcją:
MgO + H2O → Mg(OH)2

(1)

Efektem tej reakcji jest powstanie brucytu (Mg(OH)2)
i wzrost objętości materiału. Gęstość brucytu jest o około
33% mniejsza niż gęstość MgO. Wzrost objętości skutkuje
powstawaniem naprężeń, pęknięć i w konsekwencji prowadzi do zniszczenia materiału [22–27].
Hydratacja MgO zależy od składu chemicznego i fazowego surowca magnezjowego, wielkości i orientacji krystalograficznej kryształów MgO, temperatury, wilgotności i środowiska, w którym przebiega proces hydratacji. Mg(OH)2
w pierwszej kolejności powstaje na powierzchni ziaren MgO
i na granicach międzyziarnowych, a następnie wewnątrz
ziaren [22–27]. Obróbka cieplna surowców magnezjowych
pozwala na otrzymanie produktu odpornego na hydratację atmosferyczną. W zależności od tego w jakim zakresie
temperatur prowadzona jest obróbka cieplna otrzymuje się
magnezję:
– kalcynowaną ( 900–1300 °C),
– spiekaną ( 1500–2200 °C),
– topioną ( > 2800 °C) [5].
CaZrO3 należy do perowskitów, których wzór ogólny
można wyrazić jako ABO3, gdzie A to kation metalu dwuwartościowego, a B to kation metalu czterowartościowego.
Na strukturę CaZrO3 o dwóch podsieciach kationowych
o różnych ładunkach i wspólnej podsieci anionowej składają
się jony Ca2+ ulokowane pomiędzy oktaedrami ZrO6 [28, 29].
Stabilność do wysokich temperatur ceramiki MgO-CaZrO3 (eutektyka przy 2050 °C, Rys. 2 [30]) stwarza ogromne
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możliwości w obszarze jej modyfikacji, co pozwala na otrzymanie tworzyw o szerokim spektrum zastosowań w tym, jako
wyłożenie strefy wysokotemperaturowej pieca obrotowego
do produkcji klinkieru portlandzkiego. W przypadku, gdy
otrzymywanie tego typu tworzyw odbywa się w warunkach
niewielkiego odstępstwa od stechiometrii z utworzeniem się
in situ CaZrO3 w skład tworzyw może wchodzić dodatkowo
CaO (CaO:ZrO2 > 1) lub ZrO2 (CaO:ZrO2 < 1). Skład takich
materiałów będzie znajdował się w trójkątach kompozycji
CaO-MgO-CaZrO3 i MgO-ZrO2-CaZrO3. Skłonność do hydratacji CaO ograniczać będzie możliwość zastosowania
tworzyw z nadmiarem tego tlenku stąd dąży się do nadmiaru ZrO2 [30]. Z kolei CaZrO3 jest związkiem odpornym
na hydratację [31]. Ponadto w układzie CaZrO3 -MgAl2O4,
przedstawionym na Rys. 3, eutektyka występuje w temperaturze 1650 °C przy stosunku masowym CaZrO3:MgAl2O4
wynoszącym 58:42 [32]. Temperatura ta jest o około 150 °C
wyższa niż maksymalna temperatura materiału wypalanego
na klinkier portlandzki.
Z przedstawionej analizy wynika, że z punktu widzenia
równowag fazowych i pojawiania się własnej fazy ciekłej

Rys. 2. Układ pseudodwuskładnikowy MgO-CaZrO3 [30].
Fig. 2. The MgO-CaZrO3 phase diagram [30].

materiały z układu MgO-CaZrO3 -MgAl2O 4 mogą zostać
zastosowane jako wyłożenie ogniotrwałe w warunkach
wysokotemperaturowych pieca cementowego. W Tabeli 2 przedstawiono oddziaływanie podstawowych czterech
składników klinkieru portlandzkiego na składniki omawianych materiałów ogniotrwałych. Przedstawione zależności
wskazują, że najbardziej odpornym składnikiem badanych
tworzyw ogniotrwałych na niszczące oddziaływanie równowagowych składników klinkieru portlandzkiego jest CaZrO3.
Również wysoką odporność wykazuje MgO, który jedynie
z glinożelazianem wapnia tworzy eutektykę w temperaturze
1340 °C. Najmniej odporny na działanie klinkieru portlandzkiego jest MgAl2O4. Może on jednak zostać zastosowany
jako składnik modyfikujący.

4. Materiały MgO-CaZrO3
i MgO-CaZrO3-MgAl2O4
4.1. Otrzymywanie
Surowcami wyjściowymi do otrzymania badanych materiałów były takie substancje odczynnikowe jak MgO
(cz., Chempur), CaCO3 (cz., Chempur), Al2O3 (cz., Chempur)
i ZrO2 (cz., Merck). Z surowców tych w pierwszej kolejności
zsyntetyzowano CaZrO3 i MgAl2O 4 oraz wypalono MgO.
Następnie otrzymane półprodukty zmielono, tak by otrzymać MgAl2O4 w najdrobniejszej frakcji, i zhomogenizowano.
Z otrzymanych mieszanek zawierających obok MgO 18%
mas. CaZrO3 oraz 2% mas. MgAl2O4 pod ciśnieniem 60 MPa

Rys. 3. Układ pseudodwuskładnikowy MgAl2O4 -CaZrO3 [32].
Fig. 3. The MgAl2O4 -CaZrO3 phase diagram [32].

Tabela 2. Oddziaływanie składników klinkieru portlandzkiego na składniki tworzyw ogniotrwałych do temperatury 1500 °C (- – brak
oddziaływania, + – odziaływanie).
Table 2. Impact of portland clinker components on refractory materials to 1500 °C (- – no impact, + – impact).
Składnik fazowy tworzywa
ogniotrwałego
(temp. topnienia)
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Składnik fazowy klinkieru portlandzkiego
C3S
(2070 °C)

C 2S
(2130 °C)

C 3A
(1539 °C)

C 4AF
(1415 °C)

MgO
(2825 °C)

-

-

-

+
eutektyka 1340 °C

CaZrO3
(2345 °C)

-

-

-

-

MgAl2O4
(2105 °C)

+
brak współtrwałości

+
eutektyka 1418°C

+
brak współtrwałości

+
eutektyka 1320 °C
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zaformowano próbki o kształcie walców (50 mm × 50 mm)
i wypalono w temperaturze 1580 °C z 10-godzinnym przetrzymaniem.

4.2. Metody badawcze
Skład fazowy otrzymanych materiałów oznaczono metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego z użyciem
dyfraktometru PANalytical (promieniowanie CuKα, zakres
pomiarowy 2Θ: 5°-90°). Gęstość pozorną i porowatość
otwartą wyznaczono poprzez nasycanie próbek w wodzie
zgodnie z normą PN-EN 993–1:1998. Objętość kumulacyjną porów oznaczono przy zastosowaniu porozymetru
PoreMaster 60 firmy Quantachrome Instruments. Liniowy
współczynnik rozszerzalności cieplnej wyznaczono przy
zastosowaniu dylatometru DIL 402 C firmy NETZSCH. Metodą ultradźwiękową wyznaczono moduł Younga badanych
materiałów (Tester Materiałów typy: MT-541 UNIPAN z parą
przetworników fal podłużnych o częstotliwości f = 1 MHz).
Odporność na wstrząsy cieplne wyznaczono w oparciu
o normę ASTM C1525.
Charakterystykę zachowania się i wyznaczenie temperatur charakterystycznych w układzie pomiarowym badany
materiał/półprodukty w kontakcie z mąką surowcową przeprowadzono przy użyciu mikroskopu wysokotemperaturowego MISURA HSM w zakresie temperaturowym pomiaru
od temperatury pokojowej do 1550 °C w atmosferze powietrza z szybkością grzania 10 °C/min. Próbki zaformowano
przy pomocy praski ręcznej w kształt walców o wysokości
3 mm i średnicy 2 mm. Stosunek masowy czynnik korozyjny/
badany materiał wynosił 1:1. Próbki umieszczano na podTabela 3. Skład chemiczny mąki surowcowej do produkcji klinkieru
cementu portlandzkiego po IV stopniu wymiennika ciepła.
Table 3. Chemical composition of raw meal for cement clinker
production after 4-stage of preheater.
Składnik

Udział składnika [% mas.]

CaO

66,53

SiO2

13,40

Al2O3

4,32

Fe2O3

2,09

K 2O

4,40

SO 3

3,82

MgO

1,01

Na2O

0,41

Cl-

2,90

TiO2

0,43

PbO

0,16

SrO

0,14

ZnO

0,10

P 2O 5

0,09

F-

0,08

Br-

0,05

MnO

0,04

Cr 2O3

0,02

Inne

0,01

kładkach platynowych. Obraz zmian kształtu próbki rejestrowano kamerą cyfrową. Jako czynnik korozyjny zastosowano
mąkę surowcową do produkcji klinkieru portlandzkiego po
IV stopniu wymiennika ciepła. Skład chemiczny użytej mąki
surowcowej do produkcji klinkieru portlandzkiego przedstawiono w Tabeli 3. Głównymi składnikami tlenkowymi mąki
surowcowej były CaO, SiO2, Al2O3 i Fe2O3, które stanowiły
86,34% masy całkowitej.
Możliwość formowania się napieku ochronnego na powierzchni materiałów przeprowadzono według procedury
polegającej na tym, że na wycięte z gotowych wyrobów
próbki nakładano wypraski mąki surowcowej, a następnie
wypalano w temperaturze 1500 °C z szybkością grzania
2 °C/min i 24-godzinnym przetrzymaniem.

4.3. Właściwości otrzymanych materiałów
ogniotrwałych
Materiały ogniotrwałe otrzymano w temperaturze 1580 °C
na drodze klasycznej konsolidacji wysokotemperaturowej
bez obecności fazy ciekłej i zachodzącej w układzie reakcji
chemicznych. Na Rys. 4 i 5 przedstawiono mikrostrukturę otrzymanych materiałów, na którą składają się ziarna
CaZrO3 ulokowane w ciągłej matrycy MgO. W materiale
zawierającym dodatkowo MgAl2O4, spinel występował w formie wtrąceń w ziarnach MgO oraz w punktach potrójnych
i na granicach międzyziarnowych. Wybrane właściwości
materiałów zebrano w Tabeli 4. Wprowadzenie drobnego
spinelu wpłynęło na lepsze spieczenie materiału i spadek
jego porowatości z 11,0% do 3,0%. Pomimo że materiały
zawierające MgAl2O4 charakteryzowały się wyższą wartością Modułu Younga, to wartość krytycznej temperatury ΔTc
była o 300 °C wyższa i wyniosła 680 °C. Krytyczna temperatura ΔTc odpowiada temperaturze, dla której następuje
spadek wytrzymałości na zginanie próbek po wstrząsie
cieplnym o 30% w odniesieniu do próbek wyjściowych.
Wskazuje to, że 2% dodatek MgAl2O4 do analizowanych
tworzyw znacznie poprawia ich odporność na nagłe zmiany
temperatury.
W Tabeli 5 zestawiono wyniki badań, których przedmiotem było zaobserwowanie zachowania się kształtu próbek
przy ogrzewaniu i wyznaczenie temperatur charakterystycznych mieszanin materiału ogniotrwałego i mąki surowcowej
do produkcji klinkieru portlandzkiego przy wykorzystaniu
mikroskopii wysokotemperaturowej. Analiza otrzymanych
wyników wskazuje, że pod wpływem mąki surowcowej
MgAl2O4 topi się w temperaturze 1386 °C. Jest to temperatura o 48 °C większa od początku pojawienia się oznak
mięknięcia oraz o około 100 °C niższa od temperatury panującej w strefie spiekania. Pozostałe materiały nie uległy
stopieniu. Zaobserwowano zmniejszenie się ich wymiarów
liniowych o 15,7%, 11,3 i 1,0% dla odpowiednio materiału
ogniotrwałego, MgO i CaZrO3.
Biorąc pod uwagę wyniki przedstawione w Tabeli 5,
temperatury pojawiania się fazy ciekłej i współtrwałość
poszczególnych składników fazowych, zestawione w Tabeli 2, w kontekście zastosowania ich jako wyłożenia
ogniotrwałego strefy wysokotemperaturowej pieca obrotowego do produkcji klinkieru cementowego można
stwierdzić, że:
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Rys. 5. Mikrostruktura materiału MgO+18CZ+2MA.
Fig. 5. Microstructure of MgO+18CZ+2MA material.

Rys. 4. Mikrostruktura materiału MgO+18CZ.
Fig. 4. Microstructure of MgO+18CZ material.
Tabela 4. Wybrane właściwości otrzymanych materiałów.
Table 4. Selected properties of received materials.

Oznaczenie materiału

Właściwość

MgO+18CZ

MgO+18CZ+2MA

Jakościowy skład fazowy

MgO
CaZrO3

MgO
CaZrO3
MgAl2O4

Gęstość pozorna [g/cm3]

3,30 ± 0,02

3,46 ± 0,03

Porowatość otwarta [%]

11,0 ± 0,1

3,0 ± 0,1

Sumaryczna objętość porów [mm /g]

70,4 ± 0,1

15,6 ± 0,1

Rozszerzalność cieplna w 1000 °C [10 –6/°C]

12,6

12,4

Moduł Younga [GPa]

93,9 ± 6,11

117,5 ± 6,52

ΔTc [°C]

380

680

3

Rys. 6. Obraz makroskopowy (po lewej) i mikrostruktura (po
prawej) materiału MgO+18CZ+2MA w obrębie kontaktu pomiędzy
napiekiem utworzonym z przereagowanej mąki surowcowej i badanego materiału.
Fig. 6. Macroscopic image (left) and microstructure (right) of MgO
+ 18CZ + 2MA material in contact between the protective coating
formed from the reacted raw meal and the tested material.
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– na skutek reakcji zachodzących w układzie
MgAl2O4-mąka surowcowa, braku współtrwałości pomiędzy
głównymi składnikami fazowymi i pojawianiu się fazy ciekłej
MgAl2O 4 może stanowić składnik modyfikujący materiał
ogniotrwały, a nie jego podstawowy komponent;
– CaZrO3 stanowi półprodukt ogniotrwały mogący podnieść odporność korozyjną materiałów magnezjowych.
Na podstawie przeprowadzonego badania mającego
na celu określenie formowania się napieku ochronnego
stwierdzono, że na obu badanych materiałach utworzył się
napiek. Próba jego ręcznego oderwania wykazała, że z materiału MgO+18CZ napiek był łatwy do usunięcia. Z kolei
w przypadku materiału MgO+18CZ+2MA napiek był dobrze
z nim zespolony.
Rys. 6 przedstawia mikrostrukturę materiału MgO+18CZ+2MA po wypaleniu materiału z mąką surowcową
w obrębie kontaktu materiał–napiek. W trakcie obróbki cieplnej miało miejsce utworzenie się napieku, który jest efektem
przereagowania składników mąki surowcowej w klinkier cementowy. W bezpośrednim kontakcie z napiekiem znajduje
się strefa intensywnych oddziaływań korozyjnych – strefa
reakcyjna. 2% dodatek MgAl2O4 wpływa na zmniejszenie
się strefy reakcyjnej z około 509 μm do 221 μm.
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Tabela 5. Ewolucja kształtu próbek w funkcji temperatury i względna zmiana ich wymiarów liniowych (Ts – temperatura spiekania, Tm –
temperatura mięknięcia, Tt – temperatura topienia, Tp – temperatura płynięcia).
Table 5. Evolution of sample shapes as a function of temperature and relative change of their linear dimensions (Ts – sintering temperature, Tm – softening temperature, Tt – melting temperature, Tp – flow temperature).
20 °C

750 °C

1000 °C

1250 °C

1550 °C

100,0%

100,5%

101,2%

101,3%

88,7%

20°C

750°C

1000°C

1250°C

1550°C

100,0%

100,7%

101,7%

101,9%

99,0%

20°C

Ts=1330°C

Tm=1338°C

Tt=1386°C

Tp=1398°C

100,0%

97,8%

92,1%

66,9%

33,8%

20 °C

Ts = 1334 °C

1400 °C

1450 °C

1550 °C

100,0%

97,9%

91,7%

89,8%

84,3%

MgO
+mąka

Półprodukty
ogniotrwałe

CaZrO3
+mąka

MgAl2O4
+mąka

Materiał
ogniotrwały

MgO+CaZrO3
+ MgAl2O4
+ mąka

5. Podsumowanie
W pracy przedstawiono proces projektowania magnezjowej ceramiki ogniotrwałej do zastosowania jako wyłożenia
strefy wysokotemperaturowej pieca obrotowego do produkcji klinkieru portlandzkiego. Przeprowadzony on został
w zaproponowanych trzech etapach. Na pierwszy etap
składała się analiza prowadzonego procesu otrzymywania klinkieru portlandzkiego i warunki jakie spełniać musi
wymurówka ogniotrwała, by proces przebiegał prawidłowo. Następnie wyselekcjonowano i omówieniu poddano
dwa składniki – CaZrO3 i MgAl2O4, które mają pełnić rolę
związków modyfikujących materiały ogniotrwałe. Kolejnym
etapem było zaproponowanie materiałów, ich otrzymanie
i charakterystyka.
W oparciu o przeprowadzone badania stwierdzono, że
tworzywa, których składnikami są MgO i CaZrO3, są odporne na działanie agresywnego zasadowego środowiska
pieca obrotowego do produkcji klinkieru cementowego.
W tego typu materiałach wiązanie ceramiczne pomiędzy
MgO i CaZrO3, a także indywidualne właściwości tych faz
prowadzą do otrzymania wyrobów o korzystnych właściwościach termomechanicznych i odporności korozyjnej.
W pracy wykazano dobrą odporność korozyjną tych tworzyw
w środowisku pieca obrotowego oraz łatwość tworzenia się

napieku ochronnego; stwierdzono jednak jego łatwe odrywanie się pod wpływem pojawiających się naprężeń. Jedną
z metod poprawy adhezyjności napieku jest wprowadzanie
dodatkowego składnika. Zaproponowany dodatek spinelu
właściwego (MgAl2O4) spełnia tę rolę i poprawia odporność
na nagłe zmiany temperatury.
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