
Tűzállóanyagok korróziója üvegolvasztó 

berendezésekben. 

Korszerű cirkon és mullit alapú Rath minőségek.  
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KORRÓZIÓ TÍPUSOK  

Mechanikai 
 deformáció 

 feszültség 

 erózió 

 

Tűzállóanyag 
Korrózió 

Termikus 
 lágyulás 

 olvadás 

 

Vegyi 
 átalakulás 

 üvegfázis képződés 

 gázzal vagy  egyéb vegyületekkel 

való reakciók 

 

salak képződés 

reakciósebesség 

olvadáspont csökkenés 

 

dilatáció 

termikus hősokk 
szilárdságcsökkenés 

repedés, törés 



Üveghibák  és  a tűa. korróziója  

Felhasznált 

alapanyagok 

Üveg Tűzállóanyagok 

Szennyeződések 

Szemcse eloszlás 

Konzisztencia 

Kémiai és fázis (mineralógiai) 

 tulajdonságok 

Üveg 
hibák 

Üzemelési 
tényezők 

Leválások 

Alkália párolgás (gőzölés) 

Olvadáspont csökkenés  

Reakció- 

sebesség 
Üvegképződés 

Fázis átalakulások 
Salakosodás, 

 lerakodás 



Vegyi korrózió 

- Tűa. 5 elem oxidjaiból épülnek fel: Al2O3, SiO2, ZrO2, MgO, Cr2O3 

- Az üveg: SiO2, Na2O, CaO és egyéb: B2O3, Na2SO4, KNO3 stb 

- Tűa. kémiai  tulajdonságuk szerint: 

 
Savas Rath S Amfoter , 

semleges 
Rath A Bázikus  

Silica - Timföld Korrath, Alurath Magnezit 

Zircon Zirrath  Zircon  Zirrath  Krom-magnesit 

Mullite  Alurath, Silrath M  Krómoxid Alurath  Magnezit-króm  

Silimanite  Silrath AK 

Samott Suprath, Durrath  



Vegyi korrózió 
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Tűa. korróziója üvegolvasztó berendezésekben  

- Tűa. megfelelő kiválasztása és minősége lényegesen befolyásolja a 

berendezések élettartamát, üveghibákat és nem utolsó sorban a berendezés 

termelékenységét.  

 

Vegyi korrózió  :  

- üveg olv. ( l-g-s fázisok) 

- alkália gőz és gázok ( g-s ) 

- inkomplett  batch olv.  és kondenzált (kicsapódott) komponensek 

 által okozott korróziók.  



Olvadt üveg által okozott korrózió (kád , csatorna rendszerben)  

 tűzálló anyagok ,,oldódása,, az üveg réteg alatt egy egyszerű diffúziós 

folyamat, erősen hőmérséklet függő 

 

 egy diffúziós ,,védő,, réteg jön létre az üveg és tűzálló anyag felületén (nagyon 

víszkózús , egyensúlyban lévő az üveg- tűa. között) 

 

 bármilyen zavar pld.: sűrűség, anyag inhomogénítás , erős konvekciós áramlás, 

gázbuborék stb. növeli a korrózió sebességét 



Olv. üveg által okozott korrózió 

 Egyik legkritikusabb pont az ún. ,,flux line,, üvegszint&feletti zóna 

 3 fázis találkozási zónája,  Marangoni effektus- konvekció- drilling 



Alkália gőz és gázok által okozott korrózió -  

regenerátorban 

 Korróziós reakciók hőmérsékleti zónái : 

 

 Kamra felső része és az felső néhány sor, 

1450-1600C  

 Középső kamra rész , ahol kicsapódnak az 

alkáli komponensek – főleg alkália oxidok 

/szulfátok és SO3  

 Kamra hidegebb zónái 400-600 C 

 

Kemence típus, üvegminőség stb. függvényében , 

zónánként más és más korróziós folyamatok 

zajlanak, zónánként más  tűa. kerülnek 

beépítésre. 



Korróziós vizsgálati lehetőségek  

Statikus vagy dinamikus. 

 - tégely teszt  

 

   

  

- finger teszt  

 

   



Korszerű cirkon alapú Rath tégla minőségek. 

ε25,1450C

↑ ↑↑ 



Korszerű AZS- bonded- kerámia kötésű alapú Rath 

minőségek. 

ε25,1400/ 

1500

↑ ↑↑ ↑↑↑ 

↑↑↑ ↑↑↑ ↑↑↑ 



Korszerű mullit alapú Rath minőségek. 
Fázis 

ε25-50/1550

↑↑ ↑↑↑ ↑↑↑ 



Korszerű mullit alapú Rath minőségek. 
Creep értékek 

ε25,1500

↑↑ ↑↑↑ ↑↑↑ 

Creep, 1550 0 C /0,2 Mpa, 20-50h

Minőség Égetési hőfok, 0 C ε 20-50h 

AK75M 1560 0,073%

AK75M 1600 0,061%

AK75 M super 1560 0,067%

AK75M super 1600 0,047%

Konkurenz  <0,15%

Creep, 1550 0 C /0,2 MPa, 5-25h

Minőség Égetési hőfok, 0 C ε 5-25h 

AK75M 1560 0,181%

AK75M 1600 0,088%

AK75 M super 1560 0,055%

AK75M super 1600 0,052%



Köszönöm megtisztelő figyelműket !!!! 
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