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Abstract 
 Processes which are present at the boundary of solid refractory and melt (steel, slag 
etc.) are very important for the right estimation of the type of refractories for application. The 
static crucible corrosion test, as a simple experiment is very useful for study of these processes, 
because a direct observation of refractory – slag reactions in real systems is impossible. In the 
case of refractories with carbon content using of protective atmosphere is necessary. In the 
typical oxidizing (air) atmosphere at the temperature range 1400 – 1500 °C is present the 
intensive carbon oxidation of the carbon in magnesia – chrome refractory and ceramics body 
degradation is present, too. But it doesn’t correspond to the real conditions of the using of these 
refractories. For that reason were corrosion crucible tests adapted so that, carbon basic 
refractories was isolated from the atmosphere by high alumina castable cover.  
 The experimental conditions and method of evaluation of results are described. The 
results are documented by macro and micrographs.    
 According to these preliminary tests is possible to realize the corrosion test of 
refractories with carbon content by using of ceramic cover. It is necessary to estimate real 
condition of sample preparation by further experiments.     
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Abstrakt 
 Znalosť  pochodov prebiehajúcich na rozhraní žiaruvzdorná vymurovka – tavenina 
(oceľ , troska) je veľ mi dôležitá pre správny výber žiaruvzdorného materiálu. Vzhľ adom na 
veľ ké problémy pri priamych sledovaniach reálnych procesov sa prvotné skúšky realizujú 
laboratórnymi koróznymi skúškami. Jednou z najjednoduchších je statická tégliková korózna 
skúška, ale v prípade uhlíkatých stavív je nutné zabezpeč i ť  primeranú ochrannú atmosféru. 
V klasickej oxidač nej atmosfére (vzduch) dochádza pri používaných teplotách (1400 – 1500°C) 
k intenzívnej oxidácii uhlíka z staviva a degradácii staviva, ktorá neodpovedá reálnym 
podmienkam v praxi. Je zrejmé, že v prípade koróznych skúšok uhlíkatých žiaruvzdorných 
materiálov je prvotnou úlohou znížiť  oxidáciu uhlíka zo staviva. Na Katedre keramiky HF TU 
v Košiciach sme sa pokúsili tento problém riešiť  izoláciou uhlíkatého žiaruvzdorného materiálu 
od okolitej atmosféry. Vzorky pre statické téglikové korózne skúšky sa pripravili klasickým 
spôsobom, ale po naplnení otvoru troskou sa tento otvor uzavrel uhlíkovou zátkou a celá vzorka 
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sa zaliala do žiarobetónu na báze Al2O3. Podmienky a metodika vyhodnocovania koróznych 
skúšok sú uvedené v príspevku. Výsledky sú dokumentované makro a mikroštruktúrami.   
 Na základe úvodných skúšok je reálna možnosť  realizácie koróznych skúšok 
uhlíkatých žiaruvzdorných materiálov téglikovou koróznou skúškou v ochrannom keramickom 
obale. Získané poznatky je nutné overiť  na ď alších vzorkách, definovať  parametre a podmienky 
prípravy vzoriek.       
 
 

Metodika  koróznych  skúšok  a  ich  vyhodnotenie 
 Pre realizáciu koróznych skúšok sa vybrali statické téglikové skúšky. Do tvarovky bol 
vyvŕ taný otvor o priemere 35 mm a hĺ bky  40 - 42 mm, ktorý sa vyplnil koróznym médiom 
a uzavrel grafitovým vieč kom. Takto pripravená vzorka bola obalená vrstvou žiarobetónu, ktorý 
sa vibrovaním zbavil prebytoč ných vzduchových bublín. Vzorky sa nechali 48 hodín 
vytvrdzovať  voľ ne na vzduchu aby došlo k vytvoreniu hydraulických väzieb. Zvyšková vlhkosť  
sa odstránila sušením pri 110 °C / 24 hod, po vysušení sa vzorka umiestnila do elektrickej 
odporovej pece, vyhriala na teplotu koróznej skúšky (1450°C) s výdržou 36 hod. Po vypnutí 
vzorka voľ ne chladla v peci až na teplotu okolia, po vybratí z pece sa odstránil zo vzoriek 
žiarobetonový obal (obr.1), vzorky sa rozrezali a makroskopicky vyhodnotili. Pripravili sa 
vzorky na sledovanie mikroštruktúry v optickom mikroskope. 
 

 
Fig.1 The magnesium-forsterite-carbon sample (3O) in castable cover after the corrosion test 

 
 

 Korózna skúška sa robila na šiestich typoch uhlíkatých stavív, ktorých materiálové 
zloženie je uvedené v tabuľ ke 1. 
 
    Table 1  Material composition of tested MgO-C brick 

Material composition  [wt. %] 
Sample 

MgO fused MgO sinter Spinel Fors. – per. Carbon 

2 T 70 % (Č ína) - - 20 % 10 % 
3 O 65 % (Č ína) - - 20 % 15 % 
E 65 % (Č ína) 20 % (Č ína) - - 15 % 

5 T - 70 %(NedMag) - 20 % 10 % 
O 70 % (Č ína) - 20 % - 10 % 

4 T 50 % (Č ína) - 20 % 20 % 10 % 
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 Pre korózne skúšky boli použité rôzne kombinácie žiaruvzdorných surovín a uhlíka. 
Ako magnéziová zložka sa použila tavená magnézia a magnéziový slinok; prísady tvoril spinel  
(MgAl 2O4); forsterit-periklas  (Mg2SiO4 - MgO)  a syntetická živica ako uhlíkaté spojivo.  
 Pre korózne skúšky sa použila oxidická troska z výroby ocele (LF 3), ktorej teplota 
tavenia bola 1360 °C a jej chemická analýza je uvedená v tab. 2. Po ukonč ení koróznych skúšok, 
rozobratí žiarobetónovej škrupiny boli v otvoroch vzoriek prachové zvyšky, tieto prachové 
vzorky (index - a) boli odobraté na chemickú analýzu a ich zloženie je v tabuľ ke 2.  
 
      Table 2  Chemical analysis of slags for corrosion tests LF 3 and the powder in samples after the corrosion test 

Chemical  analyze [wt. %]  
Sample CaO MgO Al2O3 SiO2 MnO FeO/Fe2O3 Cr2O3 

LF 3 50,09 6,56 30,02 11,81 0,32 - /1,04 0,48 

2 T –a 41,1 33,95 3,87 13,66 0,28 - /5,62 0,54 

3 O -a 53,42 18,98 7,63 13,88 0,21 1,62/2,03 0,35 

E -a 48,34 25,45 6,67 12,54 0,31 3,59/1,99 0,54 

5 T -a 41,35 32,21 6,54 12,99 0,24 1,26/3,22 0,41 

O -a 42,61 28,98 6,18 12,09 0,29 3,23/4,6 0,66 

4 T -a 43,91 30,55 3,38 13,88 0,2 - /7,48 0,42 

 
 

 V priebehu koróznej skúšky dochádza k prieniku vzdušnej atmosféry cez 
žiarobetonovú škrupinu na povrch MgO-C stavív, dochádza k postupnej oxidácii uhlíka z č repu.  
Opač ným smerom prebieha infiltrácia troskovej taveniny, troska preniká č repom MgO-C staviva 
a v penetrovanej vrstve stabilizuje uhlík. Súč asne dochádza k rozpúšť aniu zŕ n periklasu vo 
vápenato-aluminátovej troske ako aj k difúzii iónov hliníka do č repu magnéziovo - uhlíkatého 
staviva (tab.2). Na potvrdenie tohto predpokladu, sme u vzoriek E a O, jednu polovicu vzorky 
po koróznej skúške uložil do muflovej pece, vyhriali na teplotu 1000°C s výdržou 36 hod. vo 
vzdušnej atmosfére. Na obrázku 2 je vidieť  porovnanie korodovanej vzorky pred a po žíhaní. 
Zhutnená oblasť  vo vzorkách po žíhaní má rovnaký tvar a rozmery ako infiltrovaná oblasť  č repu 
s uhlíkom.  
 

 
Fig.2 Macrostructure of sample E after the corroding test (on the left) and after annealing of this sample at 1000°C 

during 36 hours (on the right) 
 
 

Makroskopické vyhodnotenie 
 Vyhodnotenie vzoriek sa robilo makroskopicky a mikroskopicky, pri 
makroskopickom hodnotení sa sledovala hĺ bka a rovnomernosť  penetrácie troskovej taveniny do 
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č repu MgO-C vzoriek (obr. 1). V tabuľ ke 3 je vyhodnotenie infiltrácie taveniny do boč nej steny 
a dna vzoriek stavív.   
 
      Table 3  Macroscopic evaluation corrosion test MgO-C sample  

Penetration [mm] 

Side-wall Shaft foot 

 
Sample and 
proportions 

[mm] 
Mean 
value 

Interval 
Mean 
value 

Interval 
 

Comment 

2 T   [ 97x100] 24,4 8 - 30 43,7 20 - 57 expressive asymmetric  infiltration 

3 O   [100x78] 22 13 - 31 22,5 18 - 26 gentle asymmetric  infiltration 

E      [100x105] 25,7 22 - 32 55,4 54 - 58 symmetric  infiltration 

5 T   [98x100] 22,3 18 - 25 42,2 41 - 44 symmetric  infiltration 

O     [99x100] 23,4 12 - 32 50,8 45 - 53 asymmetric infiltration 

4 T   [ 97x100] 16,8 8 - 30 37,1 25 - 45 symmetric  infiltration 

 
 

 Z makroskopického vyhodnotenia šiestich druhov MgO-C vzoriek vyplýva, že 
najmenšia hĺ bka infiltrácie bola pozorovaná u vzorky 4 T a 5 T, kde bol aj profil infiltrovanej 
oblasti najsymetrickejší. U vzorky 4 T došlo pri jej vylupovaní zo žiarobetónovej škrupiny 
k deštrukcii, impregnovaná vrstva sa v jednej č asti vzorky oddelila od pre oxidovaného č repu. 
Symetrická a relatívne malá hĺ bka infiltrácie bola pozorovaná na reze vzorky 3 O, ale pri 
odoberaní vzorky pre mikroskopickú analýzu sa zistila výrazná asymetria infiltrácie v prieč nom 
smere (na pôvodný rez). Väč šia vyrovnanosť  hĺ bky infiltrácie na reze vzorky 3 O oproti vzorke 
5 T môže byť  spôsobená aj väč ším stupň om zhutnenia, vzhľ adom na menšiu výšku. 
 Výrazná asymetria penetrovanej oblasti v č repoch MgO-C stavív skresľ uje niektoré 
výsledky koróznych skúšok. Táto asymetria môže byť  spôsobená technológiou výroby týchto 
stavív ako aj výberom miesta pre odber vzorky (okraj, resp. stred tvarovky). Z uvedeného je 
zrejmé, že pre komplexné posúdenie koróznej odolnosti testovaných stavív je bezpodmieneč ne 
nutné poznať  spôsob prípravy testovaných stavív a vzorky musia byť  odoberané z rovnakého 
miesta tvarovky. 
 Troska LF 3 predstavuje oceliarenskú trosku sústavy CaO-Al2O3-SiO2-MgO, ktorá sa 
vyznač uje veľ mi nízkou viskozitou (102-103 mNs.m2- ) [1]. 
 

 
Fig.3 Viscosity values in the system CaO-Al2O3-SiO2-MgO at 1500°C [1] 
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 Nízko viskózna troska intenzívne preniká aj minimálnymi pórmi a  trhlinkami, ktoré 
vznikli v priebehu pyrolýzy uhlíkatého spojiva. Z fázového diagramu CaO – MgO – SiO2- Al2O3 
vyplýva, že troska sa nachádza na rozhraní oblastí stability 2CaO.SiO2-3CaO.SiO2-MgO [1], č omu odpovedá aj teplota tavenia trosky. Zvyšovanie obsahu MgO v tavenine výrazne zvyšuje 
jej teplotu tavenia a znižuje viskozitu. Nahradzovanie iónov AlII v tavenine iónmi MgII 
zjednodušuje štruktúru taveniny, lebo sieť otvorný oxid je nahradzovaný amfoterným oxidom 
nižšieho mocenstva. Zjednodušovanie štruktúry taveniny znižuje jej viskozitu. Výsledná 
viskozita oxidickej taveniny bude teda závislá od jej chemického zloženia a teploty taveniny. 
Existencia dikalciumsilikátu v troske môže spôsobovať  samorozpadavosť  týchto trosiek pri ich 
ochladení na teplotu okolia.   
 
 

Mikroskopické vyhodnotenie 
 Zo vzoriek po koróznych skúškach sa odobrali vzorky pre mikroskopické 
pozorovanie v optickom mikroskope  NEOPHOT 32. Pozorovania sa robili pri odrazenom a 
polarizovanom svetle. Na obr. 4 je na ilustráciu dokumentovaná mikroštruktúra MC staviva E 
(zv. 25x), ktoré je tvorené taveným zrnom MgO a slinkom MgO (99 hm. % MgO) a cca 15 hm. 
% zvyškového uhlíka.  
 

     
Fig.4 Microstructure sample E (ex. 25x), boundary impregnated and carbon-free zone, second light and polarized light 

 
 

 Na mikroštruktúrach bola dokumentovaná oblasť  impregnovaná troskovou taveninou, 
rozhranie impregnovaná - zoxidovaná oblasť  (obr. 4) a zoxidovaná oblasť . Impregnovaná oblasť  
predstavuje č rep staviva E, ktorá bola v priebehu koróznej skúšky penetrovaná troskovou 
taveninou (LF 3). Troska preniká do objemu č repu a dochádza k difúzii zložiek trosky do zŕ n 
MgO. Potvrdzujú to makroštruktúry a mikroštruktúry vz. E (obr. 2 a 4), zrná periklasu sú sivé, 
prič om v pôvodných stavivách si zrná MgO zachovávajú bielu farbu. Na základe 
mikroskopických pozorovaní, možno predpokladať , že troska preniká po hraniciach zŕ n 
periklasu. Z chemickej analýzy trosky po koróznej skúške vyplýva, že v priebehu koróznej 
skúšky došlo k výraznej zmene jej chemického zloženia. Zníženie obsahu Al2O3 poukazuje na 
intenzívny prienik iónov hliníka do č repu staviva, opač ným smerom prebieha difúzia iónov 
horč íka.  
 Koexistencia MgO s uhlíkom v magnézio-uhlíkatých stavivách má svoje osobitosti. 
Pri vysokých teplotách a priaznivých podmienkach môže byť  MgO s uhlíkom nekompatibilný, 
napr. podľ a rovnice : 
 

 MgO(s) +  C(s) = Mg(g) + CO(g) (1) 
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 Ióny horč íka prenikajú do troskovej taveniny, menia skupenstvo a vstupujú do 
štruktúry taveniny. Zmena chemického zloženia posúva teplotu primárnej kryštalizácie taveniny  
k nižším hodnotám a tavenina zač ína postupne tuhnúť . 
 Môžeme predpokladať , že vplyvom redukč ných podmienok dochádza aj k redukcii 
komplexných aniónov hliníka z taveniny a ich mobilizácii do č repu uhlíkatého staviva, napr. 
podľ a rovnice: 
 

 AlxOy
z
(s) + aC(s) = zAlIII (g) + aCO(g)   (2) 

 

 Ióny hliníka difundujú k vonkajšej č asti č repu a na rozhraní uhlíkatej a zoxidovanej č asti č repu oxidujú za vzniku Al2O3. Tento predpoklad bude nutné potvrdiť  lokálnou chemickou 
mikroanalýzou na elektrónovom mikroskope. 
 Redox – reakciami sa narušuje č rep pracovnej vrstvy staviva, rýchlosť  i rozsah tohto 
procesu závisí okrem teploty a zloženia atmosféry od vlastností výrobku (pórovitosti, povrchu 
pórov, priepustnosti pre plyny, hutnosti magnézie, obsahu a druhu sprievodných látok 
v magnézii i grafite). Látky, ktoré sa v prostredí redukujú za vzniku plynných alebo kvapalných 
produktov reakcie, sú škodlivinami, ktoré „zrieď ujú“ č rep staviva a uvoľ ň ujú cesty na 
pokrač ovanie redox - reakcií. 
 Uhlík na rozhraní impregnovaný a zoxidovaný č rep vytvára urč itú „vláknitú“ 
štruktúru (obr.4a.). Opač ným smerom prebieha oxidácia uhlíka, vplyvom oxidač nej atmosféry 
v peci. V zoxidovanej oblasti č repu si zrná MgO zachovávajú svoju pôvodnú farbu, z č oho je 
zrejmé, že tu nedochádzalo k difúzii zložiek troskovej taveniny. Zoxidovaná oblasť  č repu 
staviva E vykazuje zvýšenú pórovitosť , č o bolo spôsobené vyhorením uhlíka v tejto vrstve č repu. Aby sme potvrdili predpoklad o impregnovaní MgO-C staviva vz. E troskovou taveninou, 
vzorku po koróznej skúške a jej rozrezaní, sme umiestnili do elektrickej odporovej pece. Vo 
vzdušnej atmosfére bola vzorka žíhaná pri 1 000°C s výdržou 36 hod. Na obr.2 je vidieť , že 
došlo k oxidácii uhlíka prítomného v impregnovanej oblasti vzorky, ale táto č asť  č repu je 
hutnejšia ako vonkajšia vrstva a zrná MgO sú tmavé t.j. difundované zložkami trosky (Fe, Mn 
a Cr).           
 Podobne boli vyhodnotené a zdokumentované aj ostatné vzorky zo statických 
koróznych skúšok magnéziovouhlíkatých stavív.   
 
  

Záver 
 Toto sú len prvé poznatky získané realizáciou navrhnutej metódy koróznych skúšok 
uhlíkatých žiaruvzdorných materiálov oxidickými taveninami.  
 Na základe vyhodnotenia statických koróznych skúšok magnéziovouhlíkatých 
žiaruvzdorných materiálov oceliarenskou troskou (LF3) sme zistili, že navrhovaná metodika je 
realizovateľ ná a poskytuje relevantné údaje na hodnotenie koróznej odolnosti uhlíkatých 
žiaruvzdorných materiálov.  
 V priebehu skúšky sa získali poznatky o  korózii magnéziovouhlíkatých 
žiaruvzdorných materiálov taveninou sústavy CaO-Al2O3-SiO2-MgO.  Predpokladáme, že pri 
korózii magnéziovouhlíkatých žiaruvzdorných stavív s nízko viskóznou oceliarenskou troskou, 
dochádza k jej prenikaniu do č repu stavív po hraniciach zŕ n MgO. Na povrchu zŕ n môže 
dochádzať  k redukcii MgO na ióny Mg, ktoré sa rozpúšť ajú v troskovej tavenine. Súč asne 
prebieha difúzia jednotlivých zložiek taveniny do zŕ n periklasu.  



Acta Metallurgica Slovaca, 13, 2007, 2 (269 - 275)                                                                                                         275 

 

 

 Získané poznatky bude nutné overiť  ď alšími koróznymi skúškami a pri 
vyhodnocovaní vzoriek použiť  aj špeciálne identifikač né metódy (napr. RTG, alebo  REM 
s mikroanalyzátorom).      
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