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Abstract 
 The article pursues the analysis of balance thickness of the magnesium-carbon 
refractory lining of basic oxygen furnace during the campaign. Permanent increase in steel 
production has substantial influence to the refractory materials consumption in the worldwide 
scale. Development and innovation of the technologies of steel production is reflected also in 
increase of the requirements for magnesium-carbon refractory materials for basic oxygen 
furnace linings. Technological methods used in steel production at the present put high 
requirements to the quality parameters of used refractory building materials. Specific methods 
proceeding during refining process of scrap material as quick temperatures alternation, changes 
in slag composition or impacts of heavy pieces of scrap material, influence destructively to the 
basic lining of basic oxygen furnace. From such reason the high accent is put to the charge of 
refractory lining during the campaign what is connected with permanent increase of gunning 
repair refractory materials consumption. Continual increase of refractory bricks quality leads to 
the prolongation of time of the basic oxygen furnace campaigns. 
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Abstrakt 
 Článok sa venuje analýze vývinu zostatkovej hrúbky magnéziovo-uhlíkovej 
žiaruvzdornej výmurovky kyslíkového konvertora v priebehu trvania kampane. Neustále 
zvyšovanie produkcie ocele má v celosvetovom meradle výrazný vplyv na spotrebu 
žiaruvzdorných materiálov. Vývoj a zavádzanie nových technológií výroby ocele sa odráža aj vo 
zvyšovaní nárokov na magnéziovo-uhlíkové žiaruvzdorné materiály určené pre výmurovky 
kyslíkových konvertorov. Technologické postupy, ktoré sa v súčasnosti používajú na výrobu 
ocele, kladú vysoké požiadavky na kvalitatívne parametre používaných žiaruvzdorných stavív. 
Špecifické procesy prebiehajúce počas skujňovacieho procesu, ako sú rýchle striedanie teplôt, 
zmena zloženia trosky, či nárazy ťažkých kusov oceľového odpadu, pôsobia na zásaditú 
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výmurovku kyslíkového konvertora deštruktívne. Z toho dôvodu sa výrazný dôraz kladie na 
starostlivosť o žiaruvzdornú výmurovku v priebehu kampane, čo súvisí s neustálym zvyšovaním 
spotreby vrhacích opravárenských žiaruvzdorných hmôt. Kontinuálny nárast kvality tvarových 
žiaruvzdorných materiálov vedie k predlžovaniu trvania kampaní kyslíkových konvertorov.  
 
 

1. Úvod 
 Bázická žiaruvzdorná výmurovka kyslíkového konvertora sa z chemického hľadiska 
opotrebúva koróziou, penetráciou trosky a eróziou – odlupovaním zhutnených vrstiev. 
 
 

Korózia 
 Rozpúšťanie žiaruvzdorného materiálu oxidickými taveninami patrí medzi najvýzna-
mnejšie interakcie [1]. Korózny proces a jeho mechanizmus podstatne určujú mieru opotrebenia 
konvertorového staviva. Mechanizmus korózie žiaruvzdornej magnéziovouhlíkovej výmurovky 
je charakteristický tým, že sa uhlík troskou nezmáča. Do vnútra staviva preniká troska len do 
takej miery, do akej sa uhlík vo väzbe, resp. grafit odbúrava. Uhlíková zložka vplýva na koróziu 
i tým, že redukuje oxidy železa [2]. Po stránke kinetiky je korózia závislá od rýchlosti, ktorou 
troska z výmurovky odčerpáva MgO. Preto je sýtenie trosky s MgO jednoduchým spôsobom, 
ako znížiť potenciál rozpúšťania majoritnej zložky výmurovky, zmenšiť jej opotrebenie 
a predĺžiť tak životnosť staviva. Z pohľadu chemizmu sú pre amortizáciu bázickej výmurovky 
smerodajné fázové pomery v sústave MgO – SiO2 – R2O3 – RO – (P2O5). S troskou s CaO/SiO2 
< 1 je periklas nekoexistentný a preto sa v nej rozpúšťa. So zvyšujúcim sa CaO/SiO2 sa rozpus-
tnosť periklasu znižuje výrazne a pri CaO/SiO2 > 2 sa už mení len nepodstatne. 
 
 

Penetrácia trosky a odlupovanie vrstiev 
 Troska, ktorá prechádza cez pórovitú štruktúru muriva sa vo svojom prieniku zastaví 
v hĺbke zodpovedajúcej teplote kryštalizácie pevnej fázy. Túto fázu tvorí troska a zložka staviva 
[2]. Prienikom trosky trhlinami a pórmi do periklasuhlíkového staviva dochádza k degradácii 
povrchovej vrstvy staviva vytvorením oduhličenej vrstvy. Cez túto vrstvu prechádza troska až 
do hĺbky 5 mm, avšak pod touto vrstvou je stavivo mechanicky degradované až do hĺbky 10 mm 
[3]. Prechod medzi napojenou pracovnou vrstvou a pôvodným nezmeneným črepom je ostrý. 
Kryštalizáciou tuhej fázy vzniknú na rozhraní napätia, ktoré vedú k tvorbe trhlín a pri zmene 
teploty k odlúpeniu napojenej vrstvy a taktiež k odhaleniu napojeného črepu [2]. Filtrovaná 
troska reaguje s MgO stavivom za vzniku ľahkotaviteľných fáz kremičitanom horečnatých, 
zmesných kremičitanov Ca a Mg s bodom tavenia od 1320 °C do 1580 °C [4]. Penetráciou 
trosky sa utvorí zónová štruktúra, ktorá je príčinou odlupovania. Hĺbka napojenej vrstvy a tým aj 
vytvorenie zónovej štruktúry sa dá zmenšiť prídavkom protizmáčavých látok, akými sú napr. 
uhlík, SiC alebo spinelové častice [2]. Penetráciu a cyklus rozpúšťania žiaruvzdornej výmurovky 
vyjadruje obr.1. 
 
 

Použité materiály a údaje 
 Analyzovaná kampaň sa začala v roku 2003 a skončila v roku 2005, pričom sa v jej 
priebehu vykonalo 17669 tavieb. Počas kampane sa previedlo 751 meraní žiaruvzdornej 
výmurovky bezkontaktovým laserovým zariadením.  
 Skúmanie opotrebenia MgO-C výmurovky kyslíkového konvertora sa sústredilo vo 
vertikálnom smere na zónu medzi 75° – 105° (resp. 90° – 3. hodina) a pásmo v rozmedzí 255° – 
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285° (resp. 270° – 9. hodina). V horizontálnom smere sa rozbor orientoval na rozmedzie 4 – 5,2 
m (oblasť čapov) a pásmo 5,2 – 6,2 m (oblasť troskovej čiary). Z celkového počtu 751 meraní 
výmurovky bolo vybraných 160 takých, ktoré obsahovali merania zo sledovaných oblastí. 
Náhodný výber bol realizovaný tak, aby zvolených 160 meraní z časového hľadiska pokrývalo 
celú kampaň a aby bolo časové rozmedzie medzi vyberanými údajmi v priebehu trvania 
kampane približne rovnaké. 
 
 

Vývin hrúbky staviva v sledovaných oblastiach výmurovky 
 Zmena hrúbky magnéziovo-uhlíkovej žiaruvzdornej výmurovky v priebehu 
analyzovanej kampane v oblasti čapov (3. hodina a 9. hodina) je graficky vyobrazený na obr.2. 
Namerané hodnoty vyjadrujú skutočnosť, že hrúbka MgO-C staviva v obidvoch sledovaných 
zónach mala počas kampane približne rovnakú hodnotu. Na obr.3 sa nachádza vývoj hrúbky 
výmurovky počas kampane v zóne troskovej čiary (3. a 9. hodina). Z grafu je zrejmé, že sa 
oblasť troskovej čiary na 90° (3. hodina) opotrebúvala viac, než v zóne 270° (9.hodina). 
 

 
Fig.1 Penetration and period of solvent of refractory lining 

 
 

Diskusia 
 Nárysné rezy kyslíkového konvertora na obr.4 a obr.5 vyjadrujú genézu tvaru 
vnútorného profilu MgO-C výmurovky kyslíkového konvertora počas sledovanej kampane. Ako 
je možné vidieť z obr.4 a obr.5, hrúbka žiaruvzdorného staviva mala z časového hľadiska 
v každej zo sledovaných oblastí rozdielny vývin. 
 

 

Sledované pásmo č apov 
 Na opotrebenie sledovanej magnéziovo-uhlíkovej výmurovky v zóne obidvoch čapov 
mala zo štatistického hľadiska najväčší vplyv spotreba dolomitického vápna, vápna a kyslíka. 
Z logického hľadiska by však nemala mať spotreba troskotvorných prísad vplyv na amortizáciu 
žiaruvzdornej výmurovky v oblasti čapov. Pokiaľ sa však pozrieme na problematiku 
z technologického a prevádzkového pohľadu, zistíme, že trosky, ktorých viskozita bola zvýšená 
pridávaním vápna a dolomitického vápna vo veľkých množstvách, spôsobujú vznik nadmerných 
nárastov na žiaruvzdornom materiále, ktoré je možné v oblasti čapov odstrániť len za pomoci 
20-otvorovej kyslíkovej trysky, čo však oxiduje aj MgO-C stavivo [5].  
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 Z časového hľadiska dochádzalo v zóne čapov k tvorbe najväčších nárastov hlavne ku 
koncu životnosti výmurovky kyslíkového konvertora, kedy sa začala zvyšovať spotreba vrhacích 
opravárenských hmôt. 
 

 
Sledované pásmo troskovej č iary 
 Zo štatistického pohľadu má na opotrebenie žiaruvzdornej výmurovky kyslíkového 
konvertora v pásme troskovej čiary 90° hlavný vplyv celková spotreba kyslíka, spotreba 
dolomitického vápna a bazicita trosky. 
 

 
Fig.2 Change of thickness of refractory lining in the trunnion rings area 

 
 

 
Fig.3 Change of thickness of refractory lining in the slag lines area 
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Fig.4 Evolution of inside contour of magnesium-carbon refractory lining in BOF; 

  1 Trunnion rings area, 2 Slag lines area 
  A)  Heat 28 – 4441, B)  Heat 4441 – 9253 

 

 

 
Fig.5 Evolution of inside contour of magnesium-carbon refractory lining in BOF; 

   1 Trunnion rings area, 2 Slag lines area  
   A)  Heat 9253 – 13609, B)  Heat 13609 – 17669 
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 Výraznejšie ako fúkaný, resp. voľný kyslík v oceli sa však presadzuje pôsobenie 
kyslíka vo forme oxidov kovov v troske. V oblasti troskovej čiary 90° majú troskotvorné prísady 
obzvlášť významné postavenie. Okrem chemického vplyvu totiž pôsobia na stavivo aj 
mechanicky. Na hodnotu bazicity trosky má hlavný vplyv množstvo pridávaného troskotvorných 
prísad, pričom platí, že čím väčšie množstvo troskotvorných prísad sa pridá, tým je hodnota 
bazicity trosky vyššia. Tak však vzniká aj väčšie množstvo nárastov na stavive, ktoré je nutné 
odstrániť. To spôsobuje nadmernú oxidáciu výmurovky. Z obr.4 a obr.5 je zjavné, že k tvorbe 
najmasívnejších nárastov voči pôvodnej hrúbke staviva dochádzalo v oblasti troskovej čiary 
v priebehu prvej tretiny trvania kampane. Následne produkcia nárastov klesá. 
 V zóne troskovej čiary 270° majú na amortizáciu výmurovky najväčší vplyv spotreba 
vápna, obsah kremíka v surovom železe a celková spotreba kyslíka. 
 Vápno, ako troskotvorná prísada, opotrebúvalo stavivo v tejto oblasti hlavne cez 
tvorbu nárastov, ktoré bolo potrebné odstrániť sfúkavacou tryskou. To spôsobilo koróziu 
výmurovky v tejto zóne. Kremík je kyslou zložkou, ktorá po oxidácii kyslíkom prechádza do 
trosky, kde spôsobuje zvyšovanie viskozity trosky. Vplyv SiO2 v troske je len krátkodobý, 
pretože prídavkom zásaditých troskotvorných prísad sa účinok kremíka a jeho zlúčenín výrazne 
eliminuje. Zvýšená spotreba kyslíka spôsobuje oxidáciu zložiek žiaruvzdorného staviva. 
V prípade troskovej čiary 270° pôsobí kyslík na stavivo hlavne vo forme oxidov kovov. 
Najväčšie opotrebenie MgO-C staviva v pásme troskovej čiary 270° bolo zaznamenané 
v rozmedzí tavieb 9253 – 11349. Na protiľahlej strane došlo k najväčšej amortizácii výmurovky 
medzi tavbami 14739 – 16400. Od tohto okamihu sa zostatková hrúbka staviva zväčšovala na 
svoju finálnu úroveň len vďaka masívnemu torkrétovaniu.  
 
 

Záver 
 Analýza priebehu opotrebenia magnéziovo-uhlíkovej žiaruvzdornej výmurovky kyslí-
kového konvertora počas kampane významným spôsobom napomáha pri výbere vhodného 
žiaruvzdorného staviva a podieľa sa aj na voľbe adekvátneho konštrukčného riešenia výmurovky 
konvertora. Detailná znalosť procesu opotrebenia periklas-uhlíkového staviva je tiež 
indikátorom optimálnosti konvertorového procesu, pretože akýkoľvek odklon od štandardného 
stavu skujňovania surového železa sa prejaví na úžitkových vlastnostiach MgO-C výmurovky 
kyslíkového konvertora.  
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