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STRESZCZENIE
Przy stałe rosnącym zapotrzebowaniu na koks szczególnego znaczenia, poza budową nowych baterii koksowniczych,
nabierają wszelkiego rodzaju działania przedłużające prace
już eksploatowanych baterii. Przemysł koksowniczy został
zmuszony do poszukiwania innych, dostatecznie tanich
materiałów ceramicznych do remontu obmurza komór
baterii koksowniczej, zdolnych zastąpić krzemionkę i jej naturalne niedomagania. W opracowaniu przedstawiono wymagania stawiane nowoczesnym materiałom ogniotrwałym, stosowanym do remontów komór, oraz przykłady
konkretnych rozwiązań technologicznych i materiałowych.
Przedstawiono też wstępne wyniki badań nad stworzeniem nowych materiałów ceramicznych wykorzystujących
krzemionkę amorficzną, realizowanych w ramach unijnego
programu badawczego.

słowa kluczowe: materiały ogniotrwałe, remont
głowic ścian grzewczych, krzemionka amorficzna.
1. Wprowadzenie

ABSTRACT
With a constant growing demand for coke, in addition to
the construction of new coke oven batteries, all kinds of
activities prolonging the operation of already used batteries take on a special importance. The coking industry was
forced to look for other cheap ceramic materials to repair
the brickwork of coke oven battery chambers, capable of
replacing silica and its natural shortcomings. The paper
presents the requirements for modern refractory materials used for renovation of chambers, and examples of
specific technological and material solutions. Preliminary
results of research on the development of new ceramic
materials using amorphous silica carried out under the EU
research program have also been presented.

keywords: Refractory materials, Heating wall heads
renovation, Amorphous silica.

1. Introduction

Przemysł koksowniczy, mimo wyraźnego spowolnienia The coking industry, despite a clear slowdown in deverozwoju, nadal jest i będzie nieodzownym elementem lopment, is still and will be an indispensable element
światowej gospodarki. Według ekspertów zapotrzebo- of the global economy. According to experts, the inwanie przemysłu na koks w perspektywie nawet kilku- dustry’s demand for coke in the perspective of even
nastu lat utrzyma się na co najmniej obecnym poziomie a dozen or so years will remain at least at the current
[1]. Tymczasem możliwości produkcyjne, przynajmniej level [1]. Meanwhile, production capacity, at least Eueuropejskiego koksownictwa, stopniowo maleją. Pro- ropean coke engineering, is gradually decreasing. The
ces inwestycyjnego ich odtworzenia został praktycz- investment process of their replacement has been pracISSN 1505-1269
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nie zahamowany ze względu na coraz większe koszty tically stopped due to the increasing costs of building
budowy nowych jednostek produkcyjnych, z których new production units, of which a significant part must
w dodatku znaczna część musi być wydatkowana na be spent on pro-ecological projects necessary due to
przedsięwzięcia proekologiczne niezbędne ze wzglę- legislative restrictions, and a long payback period. At
du na ograniczenia natury legislacyjnej, oraz długi czas the same time, used coke ovens are permanently shut
zwrotu poniesionych nakładów. Równocześnie wyeks- down from operation without plans to restart them.
ploatowane piece koksownicze są trwale wyłączane
In this situation, all kinds of activities take on special
z eksploatacji bez planów ich ponownego uruchomienia. significance, mainly renovation, aimed at extending the
W tej sytuacji szczególnego znaczenia nabierają wszel- life of the existing production potential. Only thanks
kiego rodzaju działania, w tym głównie remontowe, zmie- to constant monitoring of the condition and various
rzające do wydłużenia czasu eksploatacji istniejącego renovations carried out, including mainly coke oven
potencjału produkcyjnego. Tylko bowiem dzięki stałemu brickwork, it manages to extend beyond the standard
monitorowaniu stanu i prowadzonym różnorodnym re- the service life of operating coke oven batteries from
montom, w tym głównie obmurza komór koksowniczych, 20–30 years to 40 and more [2]. Hence the enormous
udaje się ponadstandardowo przedłużyć żywotność pra- challenge not only for repair companies, but also for
cujących baterii pieców koksowniczych z planowanych producers of materials for the renovation of coking
20–30 lat do 40 i więcej [2]. Stąd olbrzymie wyzwanie chambers, including mainly refractory ceramics.
nie tylko dla firm remontowych, ale również dla produHowever, the battery of coke ovens due to the
centów materiałów przeznaczonych do remontu komór construction and conditions of its operation requkoksowniczych, w tym głównie ceramiki ogniotrwałej.
ires a quite specific renovation approach and related
Bateria pieców koksowniczych ze względu na kon- specific properties of repair materials. One of the
strukcję i warunki jej eksploatacji wymaga jednak dość most important features of coke oven batteries, which
specyficznego podejścia remontowego i z nim zwią- results from the construction material used on the
zanych specyficznych właściwości materiałów remon- brickwork of its chambers in the form of silica, is the
towych. Jedną z najistotniejszych cech baterii pieców need to constantly maintain the temperature of its
koksowniczych, wynikających z zastosowanego kon- heating walls at a level of at least 900–1000 °C; once
strukcyjnie materiału na obmurze jej komór w postaci the coking battery is in operation, it works until it is
krzemionki, jest bowiem konieczność stałego utrzymy- completely shut down from operation in principle
wania temperatury jej ścian grzewczych na poziomie without interruption. This conditions both the necesco najmniej 900–1000 °C; raz uruchomiona bateria sity of maintaining gas-tightness connected with the
koksownicza pracuje do czasu jej całkowitego wyłącze- mortar of brick vaults (heated silica material guarannia z eksploatacji w zasadzie bez przerwy. Warunkuje tees constancy of linear dimensions at temperatures
to zarówno konieczność bezwzględnego utrzymania above 870 °C [3]) as well as fulfillment of conditions
gazoszczelności powiązanych zaprawą cegieł obmurza for self-ignition of gas in heating ducts surrounding the
komór (rozgrzany materiał krzemionkowy gwarantuje chamber (no access to the burner working in reverse
stałość wymiarów liniowych w temperaturach powyżej mode - gas is fed to it cyclically).
870 °C [3]), jak i spełnienie warunków dla samozapłonu
The second important feature of coke oven batgazu w kanałach grzewczych okalających komorę (brak teries is the nature of faults that require repair work
dostępu do palnika pracującego w trybie rewersyjnym and the durability of their removal. Even small losses
– gaz podawany jest do niego cyklicznie).
of individual fittings, cracks in the walls at the level of
Drugą istotną cechą baterii pieców koksowniczych several layers or splitting (Fig. 1) significantly impede
jest charakter usterek wymagających działań remon- the normal operation of furnaces burdened with them,
towych oraz trwałość ich usuwania. Nawet bowiem and the rate of failure growth with ineffective durability
drobne ubytki pojedynczych kształtek, pęknięcia ścian of repairs most often leads to rapid degradation of the
na wysokości kilku warstw, czy rozejścia spoin (Rys. 1) chamber brickwork and the need to shut them down
znacznie utrudniają prowadzenie normalnej eksplo- from exploitation.
atacji pieców nimi obarczonymi, a tempo narastania
However, ultimately, the choose of renovation meusterek przy nieskutecznej trwałości napraw najczęściej thod and materials used for the renovation is often deprowadzi do szybkiej degradacji obmurza komór i ko- termined, as in the case of many other devices, by the
nieczności wyłączenia ich z eksploatacji.
cost of the method and materials, as well as the costs
Ostatecznie często jednak o wyborze metody re- of lost production while the furnace is being repaired.
montowej i materiałów użytych do realizacji remontu
Until the mid-seventies of the last century, the comdecyduje, tak jak w przypadku wielu innych urządzeń, mon method of renovating ceramic brickwork, especial268
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koszt metody i materiałów, a także koszty utraconej ly in the early stages of faults, was the wet-mix shotcrete
produkcji na czas przekazania pieca do remontu.
process[4]. It consisted of spraying a damaged part of
Do połowy lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia the chamber brickwork with a refractory mortar duly
powszechną metodą renowacji ceramiki obmurza komór, mixed up with water. However, despite many modificaszczególnie we wczesnym stadium powstawania usterek, tions to the composition and grain size of the mortars
było tzw. torkretowanie na mokro [4]. Polegało ono na used, the durability of repairs did not exceed three
natryskiwaniu uszkodzonej części obmurza komór za- months. It was mainly the result of the high water conprawą ogniotrwałą z odpowiednią ilością wody. Mimo tent in the sprayed mass, which destructively acted
jednak wielu modyfikacji składu i uziarnienia stosowa- not only on the repaired site, but also on the adjacent
nych zapraw trwałość wykonanych napraw nie przekra- ceramics. This situation was improved only after the
czała trzech miesięcy. Był to głównie wynik działania technology of repairs and renovation materials was
dużej zawartości wody w natryskiwanej masie, która completely changed.
destrukcyjnie działała nie tylko na miejsce naprawiane,
Currently, shotcreting is carried out only with ceale również na sąsiadującą z nim ceramikę. Poprawa tej ramic masses with a hydraulic bond, which only require
sytuacji nastąpiła dopiero po całkowitej zmianie tech- wetting with water before being fed to the damaged
nologii napraw i materiałów renowacyjnych.
wall. As can be seen from the experiments [5], almost all
Obecnie torkretowanie wykonuje się wyłącznie ma- types of damage to the ceramics of the chamber walls
sami ceramicznymi o wiązaniu hydraulicznym, które wy- can be repaired. However, the durability of this repair is
magają jedynie zwilżenia wodą przed podaniem ich na still small; it ranges from 0.5 year to 1 year depending
uszkodzony mur. Jak wynika z doświadczeń [5] metodą on the materials used.
tą można naprawiać prawie wszystkie rodzaje uszkodzeń
A certain addition to the spraying, used especially
ceramiki ścian komór. Trwałość tej naprawy jest jednak to seal the surface of the restored walls, is spraying
nadal niewielka; w zależności od użytych materiałów with powder [6]. In this method, the quartz powder is
wynosi ona od 0,5 do 1 roku.
forced into a suitable prepared chamber by means of
Pewnym uzupełnieniem torkretowania, stosowanym compressed air, so that it settles on the walls.
szczególnie w celu doszczelnienia powierzchni odreThe repair possibilities of chamber ceramics have
montowanych ścian, jest napylanie ogniotrwałym prosz- changed dramatically with the appearance of the „cera-

a)

b)

Rys. 1. Obraz typowych usterek obmurza komór koksowniczych: a) wżery, b) spękania.
Fig. 1. Picture of typical damages of coking chambers refractory bricks: a) spalling, b) cracks.
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kiem [6]. W metodzie tej proszek kwarcowy wtłaczany
jest do odpowiednio przygotowanej komory przy pomocy sprężonego powietrza, po to aby osiadł na ścianach.
Możliwości remontowe ceramiki komór uległy diametralnej zmianie z chwilą pojawienia się na rynku metody „spawania ceramicznego”. Polega ona na nakładaniu na uszkodzoną ceramikę proszku ogniotrwałego
topiącego się w obecności tlenu oraz tlenków glinu i magnezu. Wytwarzana podczas tego procesu temperatura
rzędu 2000–3000 °C powoduje miejscowe nadtopienie
ceramiki naprawianej części obmurza, a stopiony w tych
warunkach proszek łączy się z nią w sposób trwały, tworząc jeden monolit (Rys. 2) [7]. Przemysłowe doświadczenia ze stosowania tej metody pozwalają stwierdzić,
że jej trwałość jest 5–10 razy większa od średniej trwałości torkretowania [8].
Mankamentem tej metody jest stosunkowo wysoki
koszt. Dlatego metodę tę póki co stosuje się w przypadku określonych typów pęknięć, rozwarstwień, czy
niedużych perforacji, szczególnie w miejscach trudno
dostępnych [9].
W miarę postępu degradacji wymurówki komór koksowniczych jedynym rozwiązaniem jest wymiana części
lub całości ceramiki pieca. Ten typ renowacji wymurówki jest oczywiście, pod pewnymi warunkami, najlepszą
metodą remontową [10], pozwalającą utrzymać ceramikę pieca koksowniczego w najlepszej kondycji technicznej, rokującej najdłuższą żywotność - rzędu 8–15
lat. Poważną wadą tego typu remontu jest jednak wysoki koszt, długi czas trwania (w zależności od zakresu
i przyjętych rozwiązań technologicznych od 30–60 dni),
znaczny wypad produkcji (obejmujący nie tylko komory
remontowane, ale również komory przylegające do nich,

mic welding” method on the market. It consists in applying to the damaged ceramics a refractory powder which
melts in the presence of oxygen and aluminium and
magnesium oxides. The temperature of 2000–3000 °C
produced during this process causes local melting of
the brickwork ceramic of the repaired part, and the
powder melted in these conditions permanently bonds
to it, creating one monolith (Fig. 2) [7]. The industrial
experience of using this method allows to state that its
durability is 5–10 times higher than the average durability of shotcreting [8].
The shortcoming of this method is the relatively high
cost. Therefore, this method is used for certain types of
cracks, delamination and small perforations, especially
in hard to reach places [9].
As the degradation of the coke oven lining progresses, the only solution is to replace some or all of
the furnace ceramics. Under certain conditions, this
type of refurbishment of lining is, of course, the best
method of repair [10], allowing to maintain the ceramics of the coke oven in the best technical condition,
which promises the longest service life of 8–15 years.
However, a serious disadvantage of this type of repair
is high cost, long duration (depending on the scope
and technological solutions adopted from 30–60 days),
a significant production output (including not only renovated chambers, but also chambers adjacent to them,
so-called buffer ones) and considerable complexity of
actions necessary to perform. It is necessary to take
into account at least a different expansion of the material of the newly restored part of the massif in relation to the material of the part left and the method of
mutual bonding of these parts and, most importantly,

a)
b)
Rys. 2. Widok tekstury spawanej kształtki krzemionkowej: a) szczegóły mikrostrukturalne widziane pod mikroskopem optycznym, b) obraz
ogólny widziany nieuzbrojonym okiem.
Fig. 2. A view of welded refractory brick texture: a) microstructural details seen under the optical microscope, b) general image seen
with the unaided eye.
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tzw. buforowe) i znaczne skomplikowanie działań ko- the risk resulting from at least partial cooling of the
niecznych do wykonania. Trzeba bowiem w przypadku ceramics left for further exploitation.
prowadzenia takiego remontu uwzględnić chociażby
Progress in the technology of exchanging ceramic
odmienną rozszerzalność materiału nowoodbudowanej elements appeared a few years ago with the use of
części masywu w stosunku do materiału części pozo- amorphous silica. Because this material is characteristawianej oraz sposób wzajemnego przewiązania tych zed by low expansion, it is not necessary to take into
części i, co najważniejsze, ryzyko wynikające z przynaj- account this technical parameter at the newly-renewed
mniej częściowego schłodzenia ceramiki, pozostawianej ceramic part and to determine the warm-up time. Thedo dalszej eksploatacji.
refore, it is possible to lay the lining continuously and
Postęp w technologii wymiany elementów ceramicz- shorten the warm-up time [11].
nych pojawił się kilka lat temu wraz z użyciem krzemionDespite the advancement of knowledge in the field
ki amorficznej. Ponieważ materiał ten charakteryzuje się of the repair of ceramic parts of a coke oven, it is a very
niską rozszerzalnością nie ma potrzeby uwzględniania difficult decision to choose the method and scope of
tego parametru technicznego przy nowowznoszonej the repair. There is no unambiguous recipe for removing
części ceramicznej oraz wyznaczania czasu rozgrzewa- any defects. The choice of the method of refurbishing
nia. W związku z tym możliwe jest układanie wymurów- the coking battery ceramic lining and the materials used
ki w sposób ciągły i skrócenie czasu rozgrzewania [11]. for it depends not only on the degree of its degradation,
Mimo postępu wiedzy w dziedzinie remontu części but also on the set goals (duration of renovation and
ceramicznych pieca koksowniczego wybór sposobu associated production fall, as well as required durability
jego prowadzenia i zasięgu jest bardzo trudną decy- and efficiency) and financial possibilities.
zją. Nie istnieje jednoznaczna recepta na usuwanie
zaistniałych usterek. Dobór metody remontu ceramicz- 2. The advantages and disadvantages of produced
nej wymurówki baterii koksowniczej i materiałów do materials for the renovation of coke oven
niego użytych zależy bowiem nie tylko od stopnia jej chamber ceramics
degradacji, ale również od postawionych celów (czas
trwania remontu i związany z tym wypad produkcji, Undisputable development of the ceramic industry led,
a także wymagana trwałość i efektywność) i możliwości among others, to the diversification of the production
finansowych.
of materials intended for the renovation of ceramics in
coking chambers. Currently, the market offers a whole
2. Wady i zalety produkowanych materiałów do
range of various repair materials ranging from caulking
remontu ceramiki komór koksowniczych
compounds to various types of refractory bricks. However, the condition for their use is primarily the cost of
Niezaprzeczalny rozwój przemysłu ceramicznego do- their use for the expected effectiveness and durability
prowadził m.in. do zróżnicowania produkcji materiałów of repairing specific defects. Many of the known and
przeznaczonych do remontu ceramiki komór koksow- produced ceramic materials have not been implemenniczych. Obecnie rynek oferuje całą gamę różnorod- ted in coke batteries until this day, among other things,
nych materiałów naprawczych, począwszy od mas due to this reason.
doszczelniających, a skończywszy na różnego rodzaju
In Polish coking plants, from many manufactured
cegłach ogniotrwałych. Warunkiem ich wykorzystania masses to remove small losses in ceramics, only those
jest jednak przede wszystkim koszt ich zastosowania developed in the eighties of the last century are basidla oczekiwanej skuteczności i trwałości naprawy ściśle cally used:
określonych uszkodzeń. Między innymi z tego powodu
– IMOLIT produced by the Institute of Ceramics and
wiele ze znanych i produkowanych materiałów cera- Building Materials in Gliwice,
micznych do dziś nie doczekało się wdrożenia w bate– GOPELIT produced by Lichtenberg Feuerfest
riach koksowniczych.
GmbH (Niemcy).
Z wielu produkowanych mas do usuwania drobnych
These are aluminosilicate masses with a similar
ubytków ceramiki na polskich koksowniach w zasadzie chemical composition (Table 1) [12]. These masses
używane są jedynie te opracowane w latach osiemdzie- are bonded with calcium aluminate cements in an
siąt ubiegłego wieku:
amount of (20–30)%, and to facilitate their connec– IMOLIT produkcji Instytutu Ceramiki i Materiałów tion with the lining, various additives such as H3BO3,
Budowlanych w Gliwicach,
Na5P3O10 or Na2CO3 are added to them. The basic
– GOPELIT produkcji Lichtenberg Feuerfest GmbH disadvantage of these masses is very low durability
(Niemcy).
(up to 6 months).
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Są to glinokrzemianowe masy o podobnym składzie
chemicznym (Tabela 1) [12]. Masy te wiązane są cementami glinowym w ilości (20–30)%, a dla ułatwienia
ich łączenia z wymurówką dodawane są do nich różnego rodzaju dodatki takie jak np.: H3BO3, Na5P3O10 czy
Na2CO3. Podstawową wadą tych mas jest bardzo niska
trwałość (do 6 miesięcy).
Próby wdrożenia innych mas takich jak COKSIL i BELSIL belgijskiej firmy PREMIER, sporządzonych na bazie
topionej krzemionki, mimo wykazanej trwałości powyżej
jednego roku, ze względu na wysoki koszt jak na razie
nie powiodły się. Należy jednak przypuszczać, że nadal istnieje zapotrzebowanie na nowoczesne i bardziej
trwałe masy do torkretowania, charakteryzujące się:
– dostatecznie wysoką odpornością na działanie
temperatury (> 1100 °C) i jej znacznych zmian w krótkim
czasie (dochodzących nawet do 800 °C w ciągu zaledwie
kilku lub kilkunastu minut);
– możliwie wysoką odpornością chemiczną na działanie wsadu węglowego i wydzielanych z niego lotnych
produktów koksowania, a także odpornością mechaniczną od strony sił ścierających, pochodzących od wypychanego z komór koksu;

Attempts to implement other masses such as COKSIL
and BELSIL by the Belgian company PREMIER, made
on the basis of fused silica, despite the demonstrated
durability of over one year, due to the high cost so far
failed. However, it must be assumed that there is still
a need for modern and more durable shotcreting masses, characterized by:
– sufficiently high temperature resistance (> 1100 °C)
and its significant changes in a short time (reaching up
to 800 °C in just a few or a dozen or so minutes);
– the highest possible chemical resistance to the
operation of coal charge and volatile coking products
emitted from it, as well as mechanical resistance from
the side of abrasive forces coming from the coke ejected from the chambers;
– high adhesion to the repaired brickwork, fast binding, at the same time allowing simultaneous leveling
and smoothing the surface after its application.
Sputtering masses for caulking the chamber’s brickwork are used sporadically in Polish coking plants
despite low prices and unquestionable needs. This is
due not so much to their availability and durability of
repairs as to the specific conditions enabling their use.

Tablica 1. Właściwości wybranych mas natryskowych stosowanych do usuwania drobnych ubytków ceramiki.
Table 1. Properties of selected spraying mass applied for removal of small defects of refractory bricks.
Nazwa masy /
Name of mass

Właściwości / Properties
Główny składnik / Ogniotrwałość
Skład chemiczny /
Main component
zwykła /
Chemical composition
Normal
[% wag.]
refractoriness
[sP]
Al2O3 SiO2
CaO Fe2O3

GOPELIT WKS/F

Kruszywo glinokrzemianowe /
Aluminosilicate
aggregate

175

COKSIL

Topiona
krzemionka /
Fused silica

170

BELSIL

Topiona
krzemionka /
Fused silica

170

<3,5

IMOLIT

Kruszywo glinokrzemianowe /
Aluminosilicate
aggregate

169

40

272

51,9

36,6

Wytrzymałość
na ściskanie
po konsolidacji
w 1200 °C /
Compressive
strength after
consolidation at
1200 °C
[N/mm2]

Rozszerzalność Uziarnienie /
liniowa po
Granulation
konsolidacji
[mm]
w 1200 °C /
Linear
expansion after
consolidation at
1200 °C
[%]

5,6

1,42

33

-0,8

0–1

<5

<0,8

30

+/-0,1

0–2

93–95

<

<0,3

30

+/-0,1

0–2

43–47

>5

<2,0

30

+/-0,5

0–1/3

11–13 80–84
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– wysoką przyczepnością do naprawianego obmu- The whole of the chamber’s brickwork before repairs
rza, odpowiednio szybkim wiązaniem, umożliwiającym must be thoroughly cleaned, which often requires longjednocześnie wyrównanie i wygładzenie powierzchni -term storage of the chamber from operation, while
po jej nałożeniu.
the effectiveness of this type of repairs is not entirely
Sporadycznie, mimo niskich cen i niewątpliwych po- guaranteed. The effectiveness of this type of repairs detrzeb, wykorzystuje się w polskich koksowniach masy pends not only on the not fully defined state of the bricnapylające do doszczelniania obmurza komór. Wynika kwork (the method allows only small brick wall decays
to nie tyle z ich dostępności i trwałości napraw, co ze to be removed, and always existing graphite inclusions
specyficznych warunków umożliwiających ich wykorzy- before the chamber is left to repair effectively mask
stanie. Całość obmurza komory przed naprawą musi the occurrence of larger damages), but also from the
bowiem być dokładnie oczyszczona, co wymaga często fulfillment of quite specific requirements for materials
długotrwałego odstawienia komory z eksploatacji przy used for this purpose.
nie do końca gwarantowanej skuteczności tego typu naThe basic feature of the mass used for spraying copraw. Skuteczność tego typu napraw zależy zaś nie tylko king chambers must be high-dust grain size not exceod nie do końca zdefiniowanego stanu obmurza (meto- eding 0.06 mm. In addition, the mass should be chada pozwala na usuwanie jedynie drobnych rozejść spoin racterized by a type of chemical-ceramic bonding with
murowych, a zawsze istniejące narosty grafitu przed the beginning of sintering at 700 °C and a maximum
odstawieniem komory do naprawy skutecznie maskują application temperature of 1400 °C. The high coefficient
występowanie większych uszkodzeń), ale również od of thermal expansion of this mass effectively secures
spełnienia dosyć specyficznych wymagań stawianych the smallest cracks and scratches.
materiałom używanym do tego celu.
The described technical requirements are met in an
Podstawową cechą masy stosowanej do napylania acceptable manner currently used by Polish mass coking
komór koksowniczych musi być bowiem wysokopyliste plants named PYROLUX ST - the company Lichtenberg
uziarnienie nie przekraczające 0,06 mm. Poza tym masa Feuerfest GmbH and the national mass IMOLUX produwinna charakteryzować się typem wiązania chemiczno- ced by the Institute of Refractory Materials in Gliwice.
-ceramicznego o początku spiekania w temperaturze They are used for the production of silica scrap and
700 °C oraz maksymalną temperaturą zastosowania fused quartz with an SiO2 content of (94–98)%.
równą 1400 °C. Wysoki współczynnik rozszerzalności
The masses, currently used by Polish coking plants,
cieplnej tej masy zabezpiecza skutecznie uszczelnianie named PYROLUX ST from Lichtenberg Feuerfest GmbH
także najdrobniejszych pęknięć i rys.
and the national mass IMOLUX produced by the InstiOpisanym wymaganiom technicznym odpowiadają tute of Refractory Materials in Gliwice, respond to the
w akceptowalnej mierze obecnie używane przez polskie technical requirements described in an acceptable mankoksownie masy o nazwie PYROLUX ST- firmy Lichtenberg ner. Silica scrap and fused quartz with a SiO2 content of
Tabela 2. Właściwości wybranych proszków do spawania obmurza komór koksowniczych.
Table 2. Properties of selected powders for coking chambers refractory bricks welding.
Właściwości / Properties

Fosbel

Sojuz

MAK

Ogniotrwałość / Refractoriness [°C]

-

-

1710–1730

Temperatura początku deformacji pod obciążeniem 2 kg/cm2/
Temperature of the beginning of the deformation under a load of
2 kg/cm2 [°C]

1645

1650

1645

Wytrzymałość na ściskanie / Compressive strength [N/mm2]

18

20

25–30

Porowatość / Porosity [%]

21,5

19,2

12–15

Gęstość / Density [g/cm3]

2,35

2,35

2,35–2,4

SiO2 [%]

94,9

-

>90

>3

> 2 – skrajne kanały
/ extreme channels
> 3 – środkowe
kanały / middle
channels

Trwałość [rok] / Durability [year]
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Feuerfest GmbH oraz krajowa masa IMOLUX produkowa- (94–98)% are used for their production.
na przez Instytut Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach.
The price is of lesser importance, when choosing
Do ich produkcji używane są złomy krzemionkowe oraz powders for ceramic welding. The guaranteed durakwarc topiony o zawartości SiO2 na poziomie (94–98)%. bility of the repair works carried out with their use is
Przy doborze proszków do spawania ceramicznego more important, as well as the efficiency of these works
mniejsze znaczenie ma cena. Istotniejsza jest gwaranto- (the amount of material losses during the application
wana trwałość przeprowadzonych za ich pomocą prac of powders on the repaired brickwork) and the scope
remontowych, efektywność tych prac (ilość strat mate- of use of the powders used to remove various defects
riałowych w czasie nakładania proszków na naprawiane in different places of the brickwork and in a different
obmurze), a także zakres możliwości wykorzystania za- range of temperatures occurring there. Considering the
stosowanych proszków do usuwania różnorakich uste- ever wider use of various types of ceramic materials
rek w różnych miejscach obmurza i w różnym zakresie used for construction and renovation, these powders
występujących tam temperatur. Biorąc równocześnie will necessarily have to give a permanent bond not
pod uwagę coraz szersze wykorzystywanie różnych ga- only with silica materials, but also with aluminosilicate,
tunków materiałów ceramicznych używanych do bu- chamotte and even concrete ones and materials made
dowy i remontów, proszki te będą musiały z koniecz- with the use of amorphous silica.
ności dawać trwałe wiązania nie tylko z materiałami
Unfortunately, ceramic powders available on the
krzemionkowymi, ale również z glinokrzemianowymi, market are generally only suited for welding of silica
szamotowymi, a nawet betonowymi i wykonanymi z wy- brickwork and preheated to a temperature of at least
korzystaniem krzemionki amorficznej.
900 °C. The best known are powders from FOSBEL (GerNiestety dostępne na rynku proszki ceramiczne ge- many), FIB-SERVICES S.A. (Belgium), Coal Processing
neralnie przystosowane są jedynie do spawania obmu- Consultants (CPC) and recently the Ukrainian company
rza krzemionkowego i to nagrzanego do temperatury co Ceramic Innovations MAK and the Russian company
najmniej 900 °C. Najbardziej znane to proszki firmy FOS- FCDT Soyuz.
BEL (Niemcy), FIB-SERVICES S.A. (Belgia), Coal ProcesThese powders, which are a mixture of various mosing Consultants (CPC) oraz ostatnio ukraińskiej firmy difications of silica and particulate aluminium or silicon
Ceramic Innovations MAK i rosyjskiej firmy FCDT Sojuz. powder, as well as their mixtures, do not differ much in
Proszki te, stanowiące mieszaninę różnych modyfikacji their chemical composition and properties (Table 2) [13].
krzemionki i rozdrobnionego metalicznego proszku gli- There is no unambiguous opinion on the effectiveness
nu lub krzemu, a także ich mieszanin, niewiele różnią się of using the powders in question. For example, some
swym składem chemicznym i właściwościami (Tabela of the users pay attention to obtaining full dissolution
2) [13]. Nie ma jednoznacznych opinii na temat sku- of Soyuz and MAK powders at the time of application,
teczności stosowania omawianych proszków. Niektórzy which protects the low porosity and high durability of
z użytkowników zwracają np.: uwagę na uzyskiwanie the coating [13]. Others believe that Fosbel powders
pełnego roztopienia proszków firm Sojuz i MAK w mo- outperform other materials of this type [14, 15]. This
mencie ich nanoszenia, co zabezpiecza niską porowa- is due to the high specific heat of selected metallic
tość i wysoką wytrzymałość pokrycia [13]. Inni uważają, components, which allow temperatures of the order of
że to proszki Fosbel przewyższają jakością i trwałością 2000–3000 °C to be obtained, required to initiate the
inne tego typu materiały [14, 15]. Wynikać to ma z wy- welding process and to melt the near-surface layer of
sokiego ciepła właściwego dobranych składników meta- refractory products.
licznych, umożliwiającego uzyskanie temperatur rzędu
Other of the available renovation materials, although
2000–3000 °C, wymaganych dla zainicjowania procesu important, are less important due to limited use. First
spawania i nadtopienia przypowierzchniowej warstwy of all, mention should be made of powders to fill ventriwyrobów ogniotrwałych.
cular floor cavities with the propagation of high-tempeInne z dostępnych materiałów remontowych choć rature synthesis [16]. Finely ground powders fuse with
istotne mają mniejsze znaczenie ze względu na ogra- the brickwork under the influence of the released heat
niczone zastosowanie. Należy tu przede wszystkim wy- as a result of chemical reactions occurring in them in
mienić proszki do wypełnienia ubytków podłogi komór the presence of oxygen, filling tightly the defects of the
metodą rozprzestrzeniającej się syntezy wysokotem- brickwork. The main component of these powders is
peraturowej [16]. Drobno zmielone proszki stapiają się iron oxide and metallic aluminium as well as fluxes that
z obmurzem pod wpływem wydzielonego ciepła w wy- reduce the viscosity of the fused reaction products and
niku reakcji chemicznych, zachodzących w nich w obec- thus give a smooth and flat surface of the filled cavity
ności tlenu, wypełniając szczelnie jego ubytki. Głównym when solidified.
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komponentem tych proszków jest tlenek żelaza i glin metaliczny oraz topniki, zmniejszające lepkość topionych
produktów reakcji i dające tym samym po zestaleniu
gładką i równą powierzchnię wypełnionego ubytku.
3. Wymagania stawiane innowacyjnym
materiałom do remontu ceramiki komór
koksowniczych i możliwości ich produkcji
Mimo niezaprzeczalnego rozwoju metod remontu
ceramiki obmurza komór i wdrożenia różnorodnych
materiałów do ich realizacji nadal poszukuje się innowacyjnych rozwiązań pozbawionych wykazywanych wad
przy ich stosowaniu. Stale udoskonalane są kompozycje
materiałów stosowanych do torkretowania, napylania
i spawania obmurza komór koksowniczych. W Polsce
wielkie zasługi w tej dziedzinie posiada Instytut Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach. Nie tylko prowadzi
badania nad stosownymi modyfikacjami poszukiwanych
materiałów ceramicznych, ale również zajmuje się ich
produkcją. Z tych najnowszych produktów na uwagę
zasługuje np. masa zwiększająca odporność na ścieranie
wyłożeń ogniotrwałych, szczególnie wcześniej remontowanych poprzez torkretowanie masami betonowymi,
nakładanymi metodą spawania ceramicznego [17].
Największe osiągnięcia w tej dziedzinie nadal jednak
odnotowują tacy światowi potentaci jak FOSBEL, FIB-SERVICES S.A. Nippon Steel Corporation czy ostatnio
FCDT SOJUZ.
FOSBEL rutynowo wykonuje spawanie ceramiczne,
stosując cały szereg kompozycji materiałów stosownie
do aktualnych potrzeb- rodzaju odnotowywanych usterek i miejsca ich występowania.
Firma FIB-SERVICES S.A. po wielu latach działalności
badawczo-rozwojowej wprowadziła zupełnie nowy proces obróbki mikropęknięć- RPR-SL [18]. Proces polega na
wdmuchiwaniu sprężonym powietrzem przez pokrywę
otworu w stropie komory ciekłej mieszaniny, która ulega
rozkładowi i spala się w gorącej atmosferze pieca. To spalanie powoduje wytworzenie dużej ilości gazów (CO2 i pary
wodnej) i mgiełki krzemionkowej, która rozprzestrzenia
się w całej objętości komory i przenika do mikropęknięć
dzięki nadciśnieniu spowodowanemu wydzielonymi gazami spalinowymi. Ponadto firma FIB-SERVICES S.A. zaprojektowała i opatentowała specjalną cegłę zwaną S-Bricks
przeznaczoną do naprawy dużych uszkodzeń w wykładzinie ogniotrwałej komory pieca koksowniczego, która wraz
ze spawaniem ceramicznym umożliwia usuwanie nawet
miejscowych perforacji obmurza komór koksowniczych.
Firma Nippon Steel Corporation do napraw ceramiki
komór swoich baterii koksowniczych użyła robota, który
na podstawie wcześniejszego dokładnego skanowania
powierzchni komory precyzyjnie wyrównywał drogą
MCCM, 70, 3, 2018 

3. Requirements for innovative materials for the
renovation of ceramic coke oven chambers and
the possibilities of their production
In spite of undeniable development of methods for the
renovation of ceramics in the brickwork of chambers
and the implementation of various materials to carry
them out, innovative solutions are still being sought without the indicated drawbacks in their application. The
compositions of materials used for shotcreting, sputtering and welding the coke oven brickwork are constantly
being improved. The Institute of Refractory Materials
in Gliwice has great merits in this field in Poland. It not
only conducts research on appropriate modifications
of sought-after ceramics, but also deals with their production. Amongst these latest products, attention should be paid to, for example, the mass increasing the
abrasion resistance of refractory liners, especially those
previously renovated by spraying with concrete masses,
applied by means of the ceramic welding method [17].
However, the biggest achievements in this field are
still noted by such global potentates as FOSBEL, FIB-SERVICES S.A. Nippon Steel Corporation or recently
FCDT SOJUZ.
FOSBEL routinely performs ceramic welding, using
a whole range of material compositions in accordance
with current needs, i.e. the type of faults reported and
the place where they occur.
After many years of research and development, FIBSERVICES S.A. has introduced a completely new process
of microcracks processing - RPR-SL [18]. The process
consists in blowing a liquid mixture through the opening in the roof of the chamber by means of compressed
air; the mixture decomposes and burns in the hot atmosphere of the furnace. This combustion generates
a large amount of gases (CO2 and water vapour) and
silica fume, which spreads throughout the entire volume of the chamber and penetrates into microcracks
due to the overpressure caused by the exhaust gases.
In addition, the company FIB-SERVICES S.A. designed
and patented a special brick called S-Bricks designed for
repairing large damages in the refractory lining of the
coke oven chamber, which together with the ceramic
welding allows removal of even local perforations of
the coke oven brickwork.
Nippon Steel Corporation used a robot to repair the
ceramics of its coke oven chambers, which, based on
previous accurate scanning of the chamber surface,
precisely evened out its losses by plasma welding; the
working powder before being applied to the damaged
part is melted with propane which burns in the presence of oxygen in the place of repairs.
The achievements of these companies are the result
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spawania plazmowego każde jej ubytki; podawany pro- of tedious research, the costs of which are most often
szek topiony jest przed naniesieniem go na uszkodzoną burdened by consumers. In this situation, many coking
część spalającym się w obecności tlenu podawanego plants, not only Polish, approach with great reserve
w miejsce dokonywanych napraw propanem [19].
to implement these achievements. Śvecov has shown
Osiągnięcia tych firm to wynik żmudnych badań, that with high costs of innovative repair materials, even
których kosztami obarczani są najczęściej konsumenci. after considering the costs of lost production, it is still
W tej sytuacji wiele koksowni, nie tylko polskich, pod- more profitable to rebuild the entire coke battery than
chodzi z dużą rezerwą do ich wdrażania. Śvecov wyka- to extend its viability through innovative preventive
zał wręcz, że przy wysokich kosztach innowacyjnych measures [20].
materiałów remontowych, nawet po uwzględnieniu
In the light of these statements, the method and
kosztów utraconej produkcji, nadal bardziej opłacalna materials can not only be effective, but they must be
jest przebudowa całej baterii koksowniczej niż prze- at the same time cheap enough and adapted to the
dłużanie jej żywotności drogą innowacyjnych zabiegów current state of the repaired item. Thus, the basic conprofilaktycznych [20].
dition for the production of materials for the renovation
W świetle tych stwierdzeń metoda i materiały nie mogą of ceramic coke oven chambers is to find a sponsor for
być li tylko skuteczne, ale muszą być równocześnie dosta- the necessary research conducted in order to develop
tecznie tanie i dostosowane do aktualnego stanu remon- innovative methods of renovation and materials for
towanego elementu. Tym samym zasadniczym uwarun- their implementation. One of the few examples of such
kowaniem dla produkcji materiałów przeznaczonych do activity is the launch under the “Intelligent Developremontu ceramiki komór koksowniczych jest znalezienie ment Operational Program 2014–2020” of the project
sponsora koniecznych badań prowadzonych tak dla opra- entitled “Development of a technological line for the
cowania innowacyjnych metod remontu, jak i materiałów production of innovative refractory materials for the
do ich przeprowadzenia. Jednym z nielicznych przykładów repair of the coke oven head parts”.
takiego działania jest uruchomienie w ramach „Programu
Considering the fact that the head parts of coking
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020” projektu chambers are most often damaged in relation to the
pt.: „Opracowanie linii technologicznej do produkcji inno- ceramic in a manner requiring replacement, as part of
wacyjnych materiałów ogniotrwałych przeznaczonych do this project, a search was made for material that could
remontu części głowicowej baterii koksowniczych”. Biorąc meet the following requirements:
pod uwagę fakt, że najczęściej uszkodzeniom ceramiki
– fire resistance under load not less than for typical
w sposób wymagający wymiany ulegają części głowico- siliceous materials in the SK-10 grade, i.e. above or equal
we komór koksowniczych, przystąpiono w ramach tego to 1610 °C;
projektu do poszukiwania materiału mogącemu sprostać
– thermal expansion at a level that can be compennastępującym wymaganiom:
sated by wall joints, i.e. no more than 0.4%;
– ogniotrwałość pod obciążeniem na poziomie nie
– resistance to sudden temperature changes comniższym niż dla typowych materiałów krzemionkowych parable to products resistant to such changes (e.g. chaw gatunku SK-10, tzn. powyżej lub równa 1610 °C;
motte), i.e. at least 30 water tests;
– rozszerzalność cieplna na poziomie możliwym do
– compressive strength not less than 30 MPa at
skompensowania przez spoiny murowe, tzn. nie więcej 20 °C;
niż 0,4%;
– open porosity not more than 22%;
– odporność na nagłe zmiany temperatur porów– thermal conductivity comparable to typical silicenywalna z wyrobami odpornymi na takie zmiany (np. ous materials, i.e. at the level of approx. 1.7 W/(m∙K) at
szamot), tzn. co najmniej 30 prób wodnych;
a temperature of 1000 °C.
– wytrzymałość na ściskanie w temperaturze 20 °C
The search for material meeting at least some of
nie mniejsza niż 30 MPa;
these requirements has been going on for a long time.
– porowatość otwarta nie więcej niż 22%;
For example, high-alumina and quartz-chamotte pro– przewodność cieplna porównywalna do typowych ducts have been tried. However, due to insufficient remateriałów krzemionkowych, tzn. na poziomie ok. 1,7 fractoriness under load, this solution was abandoned.
W/(m∙K) w temperaturze 1000 °C.
Silica-chromite and silica-carborundum products have
Poszukiwania materiału spełniającego przynajmniej proved to be irrelevant for this reason [21].
część z tych wymagań trwają od dawna. Próbowano np.
In 1985, the Americans proposed to exchange the
wykorzystać do tego celu wyroby wysokoglinowe i kwar- head part with amorphous silica bonded with white
cowo-szamotowe. Jednak ze względu na niedostateczną Portland cement [22]. However, the authors of this meogniotrwałość pod obciążeniem zrezygnowano z takie- thod have pointed out that there are limitations for the
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go rozwiązania. Nieskuteczne z tego powodu okazały
się wyroby krzemionkowo-chromitowe i krzemionkowo-karborundowe [21].
W 1985 Amerykanie do wymiany części głowicowej
zaproponowali krzemionkę amorficzną wiązaną białym
cementem portlandzkim [22]. Sami twórcy tej metody
zaznaczyli jednak, że dla zaproponowanego materiału
istnieją ograniczenia ze względu na ilość cementu portlandzkiego użytego do wiązania krzemionki amorficznej, który zawierając około 5% tlenku glinu znacznie
obniża ogniotrwałość pod obciążeniem wykonanych
w ten sposób cegieł. Obecnie mimo wielu zastrzeżeń
co do tak skomponowanego materiału (w tym całkowicie pomijanej przez jego twórców i użytkowników
dużo niższej niż tradycyjna krzemionka przewodności
cieplnej i jego bardzo wysokiej ceny- ok. 4 razy większej
niż cena tradycyjnej krzemionki) jest on powszechnie
używanym w wielu krajach materiałem do wymiany
części głowicowej pieca koksowniczego [23].
Inną koncepcję materiałową przedstawili Japończycy [24]. Zaproponowali oni formę pośrednią pomiędzy krzemionką amorficzną a krzemionką tradycyjną.
Przeprowadzone badania próbek tego typu cegieł po
sześciu latach użytkowania wykazały, że nie ma pęknięć, a moduł rozerwania - w odróżnieniu od krzemionki amorficznej - wzrósł do poziomu porównywalnego
z pozornym modułem sprężystości konwencjonalnych
cegieł krzemionkowych.
Realizatorzy projektu pt.: „Opracowanie linii technologicznej do produkcji innowacyjnych materiałów ogniotrwałych przeznaczonych do remontu części głowicowej
baterii koksowniczych” wychodząc z tych doświadczeń
zamierzają również wykorzystać do tego celu krzemionkę
amorficzną, modyfikując jednak skład mieszanki oraz
sposób jej wiązania, tak aby wszystkie wcześniej wspomniane wady cegieł z czystej krzemionki amorficznej
usunąć, jednocześnie obniżając cenę ich wytworzenia.
Wstępne badania dotychczas wykonanych cegieł z różnych kompozycji materiałów dają nadzieję na osiągnięcie zakładanego efektu. Gotowe próbki bazowe cechuje
bowiem również prawie zerowa rozszerzalność cieplna
i duża odporność na szoki temperaturowe (> 30 prób
wodnych), dostateczna wytrzymałość na ściskanie (powyżej 30 MPa) i niska porowatość (poniżej 22%), a uzyskiwana ogniotrwałość pod obciążeniem, mieszcząca
się w granicach 1500–1600 °C, daje podstawę do opracowania wyrobu spełniającego również to kryterium.

proposed material due to the amount of Portland cement used to bind amorphous silica, which, containing
about 5% aluminum oxide, significantly reduces the fire
resistance under the load of bricks made in this way.
Currently, despite many objections to such a composed material (including completely omitted by its
creators and users much lower than traditional silica
thermal conductivity and its very high price - about 4
times greater than the price of traditional silica) it is
a material commonly used for replacing the head part
of the coke oven in many countries [23].
Another material concept was presented by the
Japanese [24]. They proposed an intermediate form
between amorphous silica and traditional silica. Conducted tests of samples of this type of bricks after six
years of use showed that there are no cracks, and the
tear module- unlike amorphous silica- increased to a level comparable to the apparent modulus of elasticity
of conventional silica bricks. Tests of samples of this
type of bricks, carried out after six years of use, showed
that there are no cracks, and the tear module - unlike
amorphous silica - increased to a level comparable to
the apparent modulus of elasticity of conventional silica
bricks.
Implementers of the project: “Development of
a technological line for the production of innovative
refractory materials for the repair of coke battery head
parts” starting from these experiments also intend to
use amorphous silica for this purpose, however modifying the composition of the mixture and the method of
its binding, to remove all previously mentioned shortcomings of bricks made of pure amorphous silica, at
the same time lowering the price of their production.
Initial studies of bricks made from various composition
materials give hope for achieving the desired effect. The
finished base samples are also characterized by almost
zero thermal expansion and high resistance to temperature shocks (> 30 water tests), sufficient compressive
strength (above 30 MPa) and low porosity (less than
22%), and obtained fire resistance under load, within
the limits of 1500–1600 °C, gives the basis for developing a product that also meets this criterion.
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