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Nowy rodzaj bezchromowych,
zasadowych wyrobów ogniotrwa³ych
Ze wzglêdu na szkodliwe dzia³anie na organizm ludzki zwi¹zków chromu na
+6 stopniu utlenienia, od lat prowadzone s¹ badania maj¹ce wyeliminowaæ
tlenek chromu z technologii zasadowych materia³ów ogniotrwa³ych.
Poszukiwanie tworzyw alternatywnych umo¿liwi³o opracowanie materia³ów
o zbli¿onych w³asnoœciach i w perspektywie ograniczenie zakresu
stosowania wyrobów zawieraj¹cych chrom. Niemniej w wielu ga³êziach
przemys³u, a zw³aszcza w metalurgii miedzi i o³owiu, a tak¿e w niektórych
procesach pozapiecowej obróbki stali, nadal stosowane s¹ niemal wy³¹cznie
tworzywa magnezjowo-chromitowe zawieraj¹ce do ponad 30% Cr O!.
Celem podjêtych badañ by³o opracowanie nowych tworzyw ceramicznych
mog¹cych stanowiæ alternatywê materia³ow¹ dla klasycznych wyrobów
magnezjowo-chromitowych tam, gdzie odgrywaj¹ one role dominuj¹c¹,
a wiêc w przemyœle miedziowym. W badaniach nad nowego typu tworzywami ogniotrwa³ymi jako sk³adnik spinelotwórczy zastosowano kasyteryt (SnO ).
Wyniki badañ zale¿noœci fazowych tworzyw z uk³adu MgO-Al O!-SnO oraz
podstawowych w³asnoœci otrzymanych wyrobów próbnych ³¹cznie z rezultatami laboratoryjnych testów odpornoœci korozyjnej prezentowano we
wczeœniejszych publikacjach [1, 2]. W niniejszej pracy zaprezentowano wybrane wyniki dalszych badañ w³asnoœci nowych tworzyw spinelowo- i magnezjowo-cynianowych. Przedstawione rezultaty potwierdzaj¹ prawid³owoœæ
wyboru kierunku poszukiwañ alternatywnych wyrobów bezchromowych,
zw³aszcza do zastosowania w procesach niskotemperaturowych w metalurgii miedzi.
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1. Wprowadzenie
W ostatnich dwóch dekadach coraz szerzej podejmowane s¹ dzia³ania w kierunku wyeliminowania b¹dŸ te¿ ograniczenie stosowania wyrobów ogniotrwa³ych
zawieraj¹cych chrom – pierwiastek, który w okreœlonych warunkach stanowi
istotne zagro¿enie dla œrodowiska i zdrowia cz³owieka. Wyniki dotychczasowych badañ nad opracowaniem tworzyw alternatywnych do ró¿nych zastosowañ wskazuj¹, ¿e ma³o prawdopodobne jest odnalezienie sk³adnika równie uniwersalnego co Cr O!. W zwi¹zku z tym w prowadzonych dzia³aniach ca³¹ uwagê skupiono na opracowaniu nowych, alternatywnych tworzyw bezchromowych do konkretnych zastosowañ.
Wczeœniejsze badania tworzyw magnezjowo-kasyterytowych (MgO-SnO ) i spinelowo-kasyterytowych (MgAl O"-SnO ) wykaza³y, ¿e w uk³adzie MgO-Al O!-SnO
obok spinelu magnezjowo-glinowego wystêpuje tylko jeden zwi¹zek: ortocynian
magnezu (Mg SnO"). Dodatkowo stwierdzono wystêpowanie serii roztworów
sta³ych MgAl O"-Mg SnO", natomiast w próbkach zawieraj¹cych wolny tlenek
magnezu obserwowano obecnoœæ znacznych iloœci fazy amorficznej o nieznanej
bli¿ej naturze. Rezultaty wstêpnych badañ wyrobów magnezjowych i spinelowych, zawieraj¹cych dodatek tlenku cyny, wskazywa³y na ich zadowalaj¹ce w³asnoœci w porównaniu do typowych wyrobów magnezjowo-chromitowych [2].
W niniejszej pracy zaprezentowano wyniki dalszych badañ obejmuj¹cych charakterystykê procesu parowania SnO oraz charakterystykê mikrostruktury próbnych
wyrobów spinelowych i magnezjowych modyfikowanych SnO . Uwzglêdniaj¹c
wyniki dotychczasowych badañ, wyroby magnezjowo-kasyterytowe wytypowano
do przeprowadzenia prób w stosowaniu nowych tworzyw w skali przemys³owej.

2. Czêœæ eksperymentalna
Materia³y wyjœciowe
Do badañ mikrostruktury i podstawowych w³asnoœci nowych tworzyw wytypowano trzy rodzaje surowców:
• topiony spinel magnezjowo-glinowy zawieraj¹cy 72% Al O!;
• klinkier magnezjowy zawieraj¹cy 98%MgO;
• techniczny tlenek cyny zawieraj¹cy 90% SnO .
Do analizy termicznej procesów wysokotemperaturowych w uk³adzie MgOAl O!-SnO wykorzystano proszkowe mieszaniny nastêpuj¹cych tlenków:
• czysty MgO, zawieraj¹cy 95% MgO po wypra¿eniu w 500°C/1h;
• topiony spinel magnezjowo-glinowy, zawieraj¹cy 72% Al O!;
• ekstra czysty SnO , zawieraj¹cy ponad 99% SnO .
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Przygotowanie próbek i zakres badañ
Próbki do analizy termicznej (mieszaniny py³ów) otrzymano przez homogenizacjê
sk³adników na mokro w alkoholu etylowym przez 2 h w temperaturze 70÷75°C.
Po wysuszeniu mieszanin w temperaturze 110°C, w celu usuniêcia pozosta³oœci
substancji organicznych, preparaty wygrzano w 500°C/1h. Nastêpnie z zastosowaniem urz¹dzenia NETZSCH-STA 409 rejestrowano efekty cieplne i zmiany masy przygotowanych próbek podczas ich wygrzewania w 1500°C/5h.
Próby do badañ podstawowych w³asnoœci oraz mikrostruktury otrzymano w warunkach przemys³owych, mieszaj¹c frakcje ziarnowe poszczególnych surowców
ze spoiwem (3,5÷4,0% roztworu ³ugu posulfitowego). Nastêpnie z przygotowanych mieszanin przy ciœnieniu 120 MPa formowano dwa rodzaje wyrobów: spinelowo-kasyterytowe i magnezjowo-kasyterytowe. Po suszeniu wyroby wypalano
w temperaturze odpowiednio 1600 i 1650°C. Badania mikrostruktury wypalonych tworzyw obejmowa³y obserwacje w mikroskopie optycznym (REICHERT
– MeF2) oraz skaningowym JEOL-ISM-35 z mikrosond¹ typu WDS. Rozk³ad
wielkoœci porów oznaczono przy pomocy porozymetru AUTOPORE IV 9500
firmy MICROMERITICS, natomiast sk³ad fazowy otrzymanych tworzyw wyznaczono metod¹ XRD z zastosowaniem dyfraktometru Philips-X’Change z wykorzystaniem metody Rietvelda.
Próbki do badañ odpornoœci na korozje wycinano z wyrobów próbnych otrzymanych w warunkach przemys³owych. Przygotowane w ten sposób tygle by³y
nape³nione czynnikiem korozyjnym (¿u¿el konwertorowy z przemys³u miedziowego) i nastêpnie wypalone w 1400°C/6 h. Po przeprowadzonych testach dla
badanych tworzyw wyznaczono wskaŸnik odpornoœci korozyjnej (CRI), stosuj¹c typowy wyrób magnezjowo-chromitowy (MC) jako materia³ odniesienia.
Dodatkowo, stosuj¹c taki sam czynnik korozyjny w laboratoryjnym piecu obrotowym, prowadzono testy odpornoœci korozyjnej metoda dynamiczn¹.

3. Wyniki badañ
Analiza termiczna
Wyniki analizy termicznej mieszanin proszkowych zawieraj¹cych SnO przedstawiono na ryc. 1.
Analiza krzywych DTA oraz zmian masy próbek wykaza³a, ¿e zjawisko parowania SnO w wysokiej temperaturze mo¿e byæ ograniczone dla sk³adów zawieraj¹cych wolne MgO, najprawdopodobniej w zwi¹zku z powstawaniem ortocynianu magnezu (Mg SnO!).
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a) MgO -50%, SnO2 -50%

T

TG
- 7,67%
DTA

b) MgAl2 O4 -70%, SnO2 -30%

T
TG
-12,03%
DTA

c) MgAl2 O4 -40%, MgO –30%, SnO2 -30%

T

TG
-5,38%
DTA

Ryc. 1. Wyniki analizy termicznej mieszanin proszkowych zawieraj¹cych SnO6

Badania podstawowych w³asnoœci i mikrostruktury
Przegl¹d wybranych w³asnoœci otrzymanych w warunkach przemys³owych wyrobów ogniotrwa³ych zawieraj¹cych SnO przedstawiono w tab. 1. Obok w³asnoœci fizycznych wyrobów spinelowo-kasyterytowych (MA-SnO ) i magnezjo-
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wo-kasyterytowego (MgO-SnO ) przedstawiono wyniki analizy sk³adu fazowego oraz rezultaty laboratoryjnych testów odpornoœci korozyjnej.
Tabela 1
Podstawowe w³asnoœci wyrobów z uk³adu MgO-Al O!-SnO
otrzymanych w warunkach przemys³owych
Typ wyrobu

MA-SnO

MgO-SnO

Surowce

spinel
MASnO

klinkier
MgO SnO

1600
+0,26
+0,09
15,6
3,07
51,7
9,8
3,9

1650
-0,26
-0,02
13,3
3,11
58,2
6,3
9,7

Liczba zmian
°C
T"#$

8
1700

7
1700

1/K ·10%$
[J/m ]
Nperm

8,8
32,2
4,02

13,5
80,0
4,11

++
+
+
++
-

+
++
++
+

1,1

1,3

Temperatura wypalania
Skurczliwoœæ wypalania
Porowatoœæ otwarta
Gêstoœæ pozorna
Wytrzyma³oœæ na ciskanie
Wytrzyma³oœæ na zginanie
Odpornoœæ na wstrz¹s cieplny
[1000°C/woda]
Ogniotrwa³oœæ pod obci¹¿eniem
Wspó³czynnik rozszerzalnoœci
cieplnej [20–1000°C]
Praca pêkania w 20°C [ã&'(]
Przepuszczalnoœæ gazowa

°C
a
l

[%]
[%]
[g/cm!]
[MPa]

20°
1450°

[MPa]

Sk³ad fazowy:
MgAl O)
SnO
CaSnO!
Mg SnO)
MgO
Faza amorficzna
WskaŸnik odpornoœci korozyjnej (CRI)
(dla typowego materia³u MC CRI=1)

Otrzymane w warunkach przemys³owych wyroby spinelowo-kasyterytowe
(MA-SnO ) i magnezjowo-kasyterytowe (MgO-SnO ) charakteryzuj¹ w³asnoœci
zbli¿one do typowych wyrobów magnezjowo-chromitowych. Analiza sk³adu fazowego potwierdzi³a rezultaty wczeœniejszych badañ [1, 2] oraz wykaza³a obecnoœæ niewielkich iloœci metacynianu wapnia (CaSnO!). Testy odpornoœci korozyjnej metod¹ statyczn¹ i dynamiczn¹ wykaza³y podwy¿szon¹ odpornoœæ opracowanych tworzyw na dzia³anie ¿u¿la konwertorowego.
Obrazy mikrostruktury oraz rozmieszczenia pierwiastków w nowego typu wyrobach ogniotrwa³ych zawieraj¹cych SnO przedstawiono odpowiednio na ryc.
2, 3 i 4.

!

"#$%& '(")*+ ,%)-*' "%./0*1+ "*2%1 3(.'#40/+ 5%4%)* '*,*

100µm

400µm

r. s. spineli
MA
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SnO

MA

40µm

MA

pory otwarte

MA

pory otwarte
r. s. spineli

pory otwarte

MA
r. s. spineli

b)

a)
400µm

100µm
MgO

osnowa

MgO
MgO

30µm
MgO
pory otwarte
pory zamkniête
MgO

Mg SnO!

MgO

d)

MA

c)

MgO
pory otwarte

pory otwarte

SnO

pory otwarte

MgO

Mg SnO!
pory otwarte

e)

f)

Ryc. 2. Mikrostruktura wyrobów otrzymanych w warunkach przemys³owych:
MA-SnO! (a, b, c) i MgO-SnO! (d, e, f)

100
µm

c)

Mg

d)

Al

e)

Sn

a)

30 µ m

b)
Ryc. 3. Obrazy SEM (a,b) i rozk³ad pierwiastków (c,d,e)
w mikrostrukturze wyrobu MA-SnO!

Mg SnO!

!"# $!%&'( )*&+,$!-!"#+,. &'/'%!"#+, "#$!)0" !1 2!3$"'4#+,

56

200 µm

c)

Mg

d)

Sn

a)
20 µm
+ 1
Wyniki analizy chemicznej:
1: Mg = 22 378
Sn = 36 102
2: Mg = 15 809
Sn = 4 162
3: Mg = 21 180
Sn =
0

+
2

+

b)

3

Ryc. 4. Obrazy SEM (a,b) i rozk³ad pierwiastków (c,d,e)
w mikrostrukturze wyrobu MgO-SnO7

Badania mikrostruktury wyrobów zawieraj¹cych dodatek SnO (mikroskopia
optyczna, SEM, WDS) potwierdzi³y rezultaty wczeœniejszych badañ XRD. Widoczna w wyrobie MgO-SnO strefa przejœciowa pomiêdzy peryklazem a obszarem o wy¿szym stê¿eniu Sn (ryc. 4 d) odpowiada prawdopodobnie fazie amorficznej, której obecnoœæ wykaza³a analiza XRD [2].
Badania z zastosowaniem porozymetrii rtêciowej wykaza³y, ¿e mediana wielkoœci porów opracowanych tworzyw nie przekracza³a 9ìm (tab. 2).
Tabela 2
Wyniki badañ porozymetrycznych tworzyw z uk³adu MgO-Al O!-SnO
otrzymanych w warunkach przemys³owych
Rodzaj wyrobu

W³asnoœci

MA-SnO

MgO-SnO

Mediana (objêtoœciowo)

[ìm]

8,42

7,45

Mediana (powierzchniowo)

[ìm]

0,37

2,63

Œrednia œrednica porów

[ìm]

2,51

3,97

3,62

3,70

Gêstoœæ pozorna

!

[g/cm ]

!
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Próby stosowania w warunkach przemys³owych
Uwzglêdniaj¹c wyniki badañ podstawowych w³asnoœci, mikrostruktury oraz laboratoryjnych testów odpornoœci korozyjnej, do przeprowadzenia prób stosowania w warunkach przemys³owych wytypowano wyroby peryklazowo-kasyterytowe (MgO-SnO ). W tym celu jedna tona wyrobów o wymiarach 350 × 75 ×
150 mm zabudowana zosta³a w strefie gazowej pieca anodowego do rafinacji
miedzi ok. 1,5 m powy¿ej linii k¹pieli metalicznej. W trakcie prób wykazano
trwa³oœæ testowanych wyrobów na poziomie obecnie stosowanych w tej strefie
wyrobów chromitowo-magnezjowych (12 miesiêcy lub 350 wytopów). Na rycinie 5 przedstawiono przekrój testowanego wyrobu po pracy z wyró¿nionymi
strefami o zró¿nicowanej infiltracji przez czynniki korozyjne. Dodatkowo zaznaczono wyjœciowy kszta³t wyrobu.
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Ryc. 5. Przekrój wyrobu bezchromowego MgO-SnO6 po pracy
z zaznaczonym kszta³tem wyjœciowym produktu
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Podsumowanie
1. Wyniki analizy termicznej potwierdzi³y wczeœniejsze przypuszczenia, ¿e obecnoœæ MgO wskutek reakcji syntezy Mg SnO! istotnie obni¿a straty SnO podczas parowania.
2. Badania mikrostruktury wyrobów MgAl O!-SnO i MgO-SnO wykaza³y, ¿e
w pierwszym materiale kasyteryt umiejscowiony jest g³ównie w osnowie, podczas gdy w drugim opracowanym tworzywie reaguje z MgO, przyczyniaj¹c siê
do zwiêkszenia iloœci zrostów bezpoœrednich.
3. W trakcie laboratoryjnych testów odpornoœci korozyjnej obydwa opracowane tworzywa zawieraj¹ce dodatek kasyterytu wykazywa³y siê ni¿szym stopniem
infiltracji przez czynnik korozyjny w porównaniu do magnezjowo-chromitowego materia³u odniesienia.
4. Testy stosowania w warunkach przemys³owych potwierdzi³y oczekiwania
zwi¹zane z opracowanym tworzywem magnezjowo-kasyterytowym jako prawdopodobn¹ alternatyw¹ dla wyrobów ogniotrwa³ych zawieraj¹cych chrom.
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NEW TYPES OF CHROME FREE BASIC REFRACTORIES
In the last decade one of the most important objectives of many researching
attempts in basic refractories was the elimination of chrome oxide due to environmental and human health protection reasons. However, there are still
areas where replacement of magnesite-chrome bricks is unattainable. Accordingly attempts were undertaken to develop new materials in which the
spinel creating agent was cassiterite (SnO ). Results of investigations into
phase compositions of materials from MgO-Al O!-SnO system and analysis
of fundamental factors having an effect on its practical application as well
as the results of corrosion resistance tests were presented earlier. In this paper further properties of the new, spinel- and magnesia-stannate materials
were examined. The results, which have been obtained so far seem to be
promising, especially those concerning the application of new refractories in
low temperature processes in copper industry.

