
Üvegolvasztó kemencék jellemző korróziós 
kopásai  



Befektetés 
legdrágább része Az olvasztó kád élettartama függ:

• A beépített tűzálló anyag minőségétől(AZS)

• A Talpaláshoz használt AZS vagy Krómoxid 
anyagok minőségétől

• Kádhűtéstől 

A javítások célja:

Hosszabb élettartam elérése 
a Minőségi és Mennyiségi 

termelés biztosításával

Elért élettartamok:

Csomagoló üveg:  12-16 év

Float sík üveg:      14-18 év

Asztali termékek:    6-8 év

Az élettartamot elsősorban a 
KÁD állapota határozza meg



Hosszabb élettartam, 
növekvő teljesítmény

A befektetés legköltségesebb 
része az olvasztó kemence:

Cél

• Minél hosszabb élettartam

Mára elértük a 12-16 évet

(Meleg javításokkal)

• Minél jobb olvasztási 
teljesítmény

Jelenleg <3,8MJ/kg olv.üveg

900kcal/kg olv.üveg

(70-80% üvegcserép)



Kádkövek korróziós 
kopásai



Hogyan óvjuk az 
üzemelő 

kemencéinket

• Optimális olv. tervezés

• Jó minőségű tűzálló anyag

• Optimális üzemelés

• Rendszeres kemence 
szemle(Napló)

• 3 havi-havi éjszakai szemle

• Endoszkópos ellenőrzés

• Termovíziós ellenőrzés

• A szemlék és mérési 
eredmények analízise (team)

Kijelölni a problémák 
kijavításáért  felelős személyt és 

a végrehajtás határidejét 
ellenőrizni kell.



Milyen főbb 
problémákkal 

találkozhatunk 

Az ábrán azokat a gyakori 
problémákat gyűjtöttük össze, 
mely az olvasztókemencéken a 
normál üzemelés mellett is 
előfordulhatnak

Természetesen mindegyik ellen 
lehet védekezni, és lehet 
késleltetni.



Ellenőrzések

ELLENŐRZÉS 

• Olvasztási paraméterek

• Égők működése , lángkép

• Kemence szemlék

• Éjszakai szemlék

• Endoszkópos vizsgálatok

• Termovíziós felvételek

KIÉRTÉKELÉS

AKCIÓTERV(Mit? Mikorra? Ki?)

VÉGREHAJTÁS ELLENŐRZÉSE



Endoszkópos 
ellenőrzés

• Általános tájékozódás a 
kemence belső állapotáról

• Előkészíti az üzemeltetési 
paraméterek esetleges 
átalakítását

• Előkészíti a belső 
javításokat

• Előkészíti az új(következő) 
kemence tervezését

Fontos az adatok archiválása 
és kiértékelése 



Termo fotók

Ezek a felvételek pontosan 
mutatják a kádkövek és 
hűtés állapotát

Segítségével pontosan 
megállapíthatók a helyi 
elvékonyodások, 
problémák.

Lehetőség van a javítások 
pontos tervezéséhez



Kádfenék 

A meghibásodást többnyire az 
olvasztótérbe bejutó fém 
darabok okozzák, vagy 
anyaghibás fenék idomok

Kritikus pontok az elektródák 
és bubblingok környezete



Fenék átlyukadása

Az olvasztókemence 
átlyukadásának valószínűségét 
előre lehet látni. A termovíziós
mérésekkel és a 
személyes(éjszakai) 
ellenőrzéssekkel  a problémás 
hely behatárolható és a 
probléma megelőzhető  

Fenék átlyukadásakor a kifolyó 
üveget csak vízzel nem lehet 
megállítani.

A keletkezett nyílás alá fém 
támasztékot kell behelyezni és 
alulról a fémlapot kell hűteni, 
hogy az üveg „ráfagyjon”. Ha 
elég közel van a nyíláshoz, 
akkor talán eltömíti önmagát.

Ehhez a művelethez előre fel 
kell készülni az ellenőrzéssen
tapasztaltak szerint



Bubbling és fenék 
elektróda AZS

• Bubbling és elektróda AZS 
kövei vastagabb, 
robosztusabb kövek, mert a 
környezetükben magasabb 
a hőmérséklet, így a 
korróziós kopás nagyobb 
mértékű.



Doghouse
Adagolónyílás

• Töredezett boltozat ív

• Kopott sarokkövek mindkét 
oldalon



Kádoldal

(KIS) KÖZEPES

olvasztó kem

Teljes ciklus: 500 000 tonna

(42000t/év, 110t/nap, 12 év)

Korrózió miatt többszöri javítás 
(talpalás) szükséges

Elsőként az üvegszint 
magasságában, aminek az 
ideje az üvegszint körüli 
hűtéssel szabályozható 
(kitolható)



Kádoldal

Az Üzemelési idő 
növekedésével a nagyobb 
mérvű korrózió a kádkövek 
egész felületére kiterjednek, 
elvékonyodnak, így a teljes 
kádkő felületét AZS blokkokkal 
kell borítani.



Kádoldal

Kádoldali korrózió:

Üvegszint környezetében a 
legnagyobb mértékű

Szabályozható:

• Olvadék hőmérséklet

• Üvegszint magasságában a 
kádkő intenzív hűtése 

Fontos: nem túlhűtés



Kádoldal
talpalása

Borítás(talpalás):

Több éves üzemelés után a 
kádköveken jelentős korróziós 
kopások jelentkeznek.

A továbbüzemelés érdekében a 
kádköveket meg kell 
vastagítani részben, vagy a 
teljes kádat. Ez általában 
normál működés közben 
történik AZS blokkokkal.



Felépítmény
Égőnyakak

A leállás után szakadt le a 
kiégett rész, amikor a kemence 
nagyjavításra állt le. 



Kerámia 
felszórással 

javítható részek

Meghibásodott égőnyak .

Ez a fajta probléma kerámia 
felszórással javítható.



Boltozat
Beltér

Endoszkópos vizsgálattal a 
pontos hely behatárolható, és

Kerámia felszórással javíthatók 
a kitört részek. 

Felszórás esetén a javítandó 
rész anyagával azonos felszóró 
por használandó

(AZS   Silica Mulite Alumina)



Boltozat 

• Kiégett boltozat éjjel

• Ugyanaz nappali 
ellenőrzésnél

• A kiégett boltozati rész 
javítás után

• Ha nagy a javítandó terület 
célszerű az egész felület új 
borítása



Átfolyó

A meghibásodás fő okai

• Anyaghiba

• Hűtés

• Korrózió



Átfolyó

A hosszú idejű üzemidő után 
előfordul, hogy az üveg kifolyik

A meghibásodott rész 
beborítása(koporsó) és hűtése 
lehetőség a további 
üzemelésre



Regenerátor rács 
elzáródás,tisztítás

A felső képen látható, hogy a 
rács nagy része már nem 
működik, mert eldugult



Gát



Köszönöm a figyelmüket


