MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 69, 3, (2017), 238-242
1984

www.ptcer.pl/mccm

Doświadczenia w zakresie wytwarzania
i zastosowania topionych kruszyw magnezjowych
Małgorzata Skalska*, Wiesław Zelik
Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A.
*e-mail: Malgorzata.Skalska@ropczyce.com.pl

Streszczenie
Kruszywa topione magnezjowe stanowią podstawę surowcową współczesnej technologii produkcji wyrobów magnezjowo-węglowych dla stref najwyższego zużycia urządzeń przemysłu stalowego. Zakłady Magnezytowe ,,ROPCZYCE” S.A. przy współudziale
Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie w efekcie realizowanego wspólnie projektu POIG Działanie 1.4 „Zastosowanie kruszyw otrzymanych z krajowych surowców alternatywnych w materiałach ogniotrwałych”, opracowały technologię i uruchomiły
linię technologiczną dla procesu topienia. W referacie przedstawiono doświadczenia z wdrażaniem technologii topienia komercyjnego
koncentrując się na właściwościach otrzymywanych kruszyw topionych magnezjowych w zależności od zastosowanego wsadu. Równocześnie wskazano uzyskane efekty eksploatacyjne dla wyrobów magnezjowo-węglowych wyprodukowanych w oparciu o otrzymane
kruszywa topione.
Słowa kluczowe: wielkość kryształów peryklazu, wsad, magnezja topiona, stopiony blok, część magnezjowa

THE EXPERIENCE WITH MANUFACTURING AND APPLICATION OF FUSED MAGNESIA AGGREGATES
Fused magnesia aggregates constitute the raw materials base of modern production technology of magnesia-carbon products for
zones of the highest wear of steel industry installations. Zakłady Magnezytowe ,,ROPCZYCE” S.A. in partnership with the Faculty of
Materials Engineering and Ceramics AGH-UST Kraków, as a result of a together realized project POIG Działanie 1.4 „Zastosowanie
kruszyw otrzymanych z krajowych surowców alternatywnych w materiałach ogniotrwałych”, developed the technology and set working
a technological line of fusion. The experience of implementation of commercial fusion technology is shown in the paper, concentrating
on properties of the obtained magnesia fused aggregates depending on the charge used. Exploitation effects for magnesia-carbon
products are also indicated, when the products have been manufactured by using the fused aggregates under consideration.
Keywords: Periclase crystal size, Batch, Fused magnesia, Ingot, Magnesia part

1. Wstęp
Wielkość kryształów peryklazu w surowcach tlenkowych,
tworzących część magnezjową zasadowych wyrobów niewypalanych zawierających węgiel, odgrywa główną rolę
w kształtowaniu odporności korozyjno-erozyjnej wyłożeń
ogniotrwałych podstawowych urządzeń przemysłu stalowego [1–4]. Potwierdzają to zarówno dane literaturowe, jak
również prowadzone własne badania w Zakładach Magnezytowych ,,ROPCZYCE” S.A., obejmujące testy odporności
na korozję oraz badania po pracy wyrobów magnezjowo-węglowych zróżnicowanych składami części magnezjowych. Typowo dostępne są magnezje topione i spiekane
zróżnicowane jednak pod względem czystości chemicznej
i stabilności pozostałych właściwości [5]. Wielkość kryształów peryklazu jest obecnie standardowo określaną właściwością surowców magnezjowych oferowanych przez
ich światowych producentów. W magnezjach spiekanych
zawierających powyżej 98% MgO kształtuje się w zakresie
od 80 µm do 100 µm maksymalnie. W przypadku magnezji
spiekanych zawierających MgO od 96% do 97%, wielkość
kryształów peryklazu może osiągnąć maksymalne rozmia-
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ry do 170 µm. Największe rozmiary kryształów peryklazu
są charakterystyczne wyłącznie dla magnezji topionych,
wynosząc typowo od 400 µm do nawet kilku tysięcy µm.
W referacie opisano doświadczenia z wdrażania technologii produkcji magnezji topionych w Zakładach Magnezytowych ,,ROPCZYCE”S.A. Przedstawiono także właściwości
otrzymanych magnezji topionych i efekty ich zastosowania
w wyłożeniach ogniotrwałych podstawowych urządzeń
przemysłu stalowego.

2. Wdrażanie technologii topienia
W Zakładach Magnezytowych ,,ROPCZYCE” S.A. przy
współudziale Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
AGH w Krakowie w efekcie realizowanego wspólnie projektu POIG Działanie 1.4 „Zastosowanie kruszyw otrzymanych z krajowych surowców alternatywnych w materiałach
ogniotrwałych” opracowano technologię i uruchomiono linię
produkcyjną dla procesu topienia. Pierwsze testy topienia
rozpoczęto w 2013 r.
Zainstalowano piec łukowo oporowy z możliwością
obrotu o 180°, umożliwiający realizację procesu topienia
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jednorazowo około 23 ton wsadu. Na Rys. 1 przedstawiono fotografię pieca, Rys. 2 przedstawia widok ogólny hali
z wytopionym wsadem po zdjęciu kołpaka, zaś Rys. 3
pokazuje stopiony blok po wstępnym kruszeniu mechanicznym.
Wdrażając technologię topienia szczególną uwagę
zwracano na parametry procesu, dążąc do osiągnięcia jak
największego uzysku z wytopu. Przeprowadzając kolejne
wytopy, optymalizowano:
– rodzaje wsadu,
– sposób dozowania wsadu podczas trwania procesu,
– rozstaw elektrod,
– kąt obrotu stołu,
– czas trwania procesu,
– zużycie elektrod,
– zużycie energii.

Rys.1. Fotografia pieca do topienia.
Fig. 1. A photograph of the melting furnace.

Rys. 2. Widok ogólny hali z wytopionym wsadem po zdjęciu
kołpaka.
Fig. 2. General view of the plant with an ingot after taking a cap.

Rys. 3. Fotografia stopionego bloku po wstępnym kruszeniu mechanicznym.
Fig. 3. A photograph of the ingot after preliminary mechanical
crushing.

Równocześnie po każdym wytopie:
– sprawdzano zakres przetopienia wsadu, w tym wymiary i ciężar stopionego bloku;
– pobierano kontrolne próbki z przekroju otrzymanego
stopu;
– wykonywano badania właściwości pobranych próbek
wraz z obserwacją ich mikrostruktury po kątem wielkości
kryształów peryklazu;
– przeprowadzano obserwacje mikrostruktury reprezentatywnych próbek, w tym określano wielkości kryształów
peryklazu przy pomocy mikroskopu optycznego firmy ZEISS model Axioskop 40;
– opracowywano szczegółowe raporty z badań pobieranych próbek, uzupełniając je dokumentacją fotograficzną
dla możliwości właściwej segregacji jakościowej przez pracowników na podstawie oceny wizualnej;
– wykonywano ocenę wizualną, która obejmowała wygląd zewnętrzny, stopień przetopienia, kolor, przejrzystość
poszczególnych kawałków otrzymywanych w wyniku rozbijania stopionych bloków;
– sortowano typowo na dwa gatunki zróżnicowane jakościowo, opierając się na ocenie wizualnej;
– przygotowywano frakcje ziarnowe 0–6 mm z wysortowanych kruszyw topionych w gatunku I oraz w gatunku II
i pobierano do badań;
– typowo wykonywano oznaczenia porowatości otwartej i gęstości pozornej, strat prażenia, składu chemicznego
oraz obserwacje mikrostruktury.

2.1. Analiza właściwości wsadów
i produktów ich stopienia
W wyniku prowadzonych analiz i obserwacji stwierdzono
bardzo istotny związek pomiędzy właściwościami wsadu
i właściwościami otrzymanej z niego magnezji topionej. Im
wyższa czystość chemiczna wsadu tym wyższej jakości
pod względem składu chemicznego i właściwości jest otrzymany z niego stop zakwalifikowany jako gatunek I. Równocześnie podkreślić należy istotną zależność pomiędzy
zasadami sortowania i właściwościami wysortowanego
gatunku I jako głównego. W przełamie stopionego bloku
występuje znaczące zróżnicowanie we właściwościach
w zależności od jego strefy. Typowo najwyższe wielkości
kryształów peryklazu i zawartości MgO (98–99)% występują w strefach brzegowych dolnej i bocznych bloku.
Równocześnie przylegające części zewnętrzne są bardzo
trudne do oddzielenia i ich pozostałości pogarszają skład
chemiczny, gdy pozostaną na sortowanych kawałkach kwalifikowanych w gatunek I. W części niestopionej, centralnie
znajdującej się bezpośrednio pod elektrodami, w przypadku
każdego rodzaju wsadu stwierdzono najwyższe porowatości otwarte (do 15%), najniższe gęstości pozorne (maks.
2,7 g/cm3) oraz bardzo niski poziom czystości chemicznej
(MgO – poniżej 90%). Główna część otrzymanego stopu
właściwego charakteryzuje się składem chemicznym odpowiadającym zastosowanemu wsadowi. W Tabelach 1–3
przedstawiono składy chemiczne wsadów obejmujących
trzy rodzaje magnezji kaustycznych od różnych dostawców
zróżnicowane jakościowo oraz składy chemiczne otrzymanych z nich kruszyw topionych w gatunku I.
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Tabela 1. Składy chemiczne wsadów z magnezji typu A od różnych dostawców i składy chemiczne kruszywa magnezjowego po ich
stopieniu.
Table 1. Chemical compositions of batches from magnesia of the A type originated from various suppliers, and chemical compositions
of magnesia aggregate after melting them.
Zawartość
MgO

Udział [%]
Wsad 1

Po stopieniu

Wsad 2

Po stopieniu

Wsad 3

Po stopieniu

96,9–97,29

97,8

96,72–96,84

97,55

96,50–96,29

96,90

Al2O3

0,13–0,14

0,18

0,11–0,15

0,16

0,05–0,02

0,02

SiO2

0,69–0,70

0,50

0,40–0,53

0,42

0,97–1,05

0,79

CaO

1,18–1,48

1,60

1,71–1,73

1,21

2,20–2,21

1,94

Fe2O3

0,5–0,56

0,55

0,66–0,71

0,44

0,23–0,34

0,29

Tabela 2. Składy chemiczne wsadów z magnezji typu B od różnych dostawców i składy chemiczne kruszywa magnezjowego po ich
stopieniu.
Table 2. Chemical compositions of batches from magnesia of the B type originated from various suppliers, and chemical compositions
of magnesia aggregate after melting them.
Zawartość

Udział [%]
Wsad 1

Po stopieniu

Wsad 2

Po stopieniu

Wsad 3

Po stopieniu

MgO

97,09–97,23

96,68

96,93–96,94

97,00

95,75–96,31

96,69

Al2O3

0,14–0,15

0,18

0,14–0,16

0,20

0,15–0,18

0,20
0,65

SiO2

0,82–0,92

0,76

0,72–0,79

0,61

0,65–0,97

CaO

1,11–1,15

1,53

1,33–1,47

1,38

1,99–2,25

1,65

Fe2O3

0,45–0,51

0,66

0,55–0,63

0,54

0,64–0,64

0,63

Tabela 3. Składy chemiczne wsadów z magnezji typu C od różnych dostawców i składy chemiczne kruszywa magnezjowego po ich
stopieniu.
Table 3. Chemical compositions of batches from magnesia of the C type originated from various suppliers, and chemical compositions
of magnesia aggregate after melting them.
Zawartość

Udział [%]
Wsad 1

Po stopieniu

Wsad 2

Po stopieniu

Wsad 3

Po stopieniu

MgO

94,55

95,73

94,33

96,48

95,35–95,83

96,90

Al2O3

0,14

0,17

0,17

0,18

0,07–0,10

0,10

SiO2

1,31

1,00

0,84

1,05

1,98–2,33

1,22

CaO

2,20

1,78

1,99

1,51

1,74–1,77

1,31

Fe2O3

1,51

1,08

0,45

0,56

0,34–0,41

0,39

2.2. Produkcja magnezji topionej i jej
kwalifikacja jakościowa
Na Rys. 4 przedstawiono sukcesywny wzrost ilości magnezji topionej wyprodukowanej w latach 2014, 2015, 2016
w Zakładach Magnezytowych ,,ROPCZYCE” S.A.
Dla wyprodukowanych kruszyw topionych przyjęto dwa
kryteria do kwalifikacji jakościowej. Jako podstawowe kryterium przyjęto poziom zawartość MgO. Jako drugie kryterium przyjęto wielkość kryształów peryklazu. W ten sposób
wyprodukowaną magnezję opisano gatunkami:
– FM98LC – zawartość MgO od 98% do 99% i typowa
wielkość kryształów peryklazu 1500–4000 µm;
– FM97,5LC – zawartość MgO od 97% do 97,5% i typowa wielkość kryształów peryklazu 800- 2500 µm;
– FM97 – zawartość MgO od 96,5% do 97% i typowa
wielkość kryształów peryklazu 500–800 µm;
– FM95 – zawierająca MgO od 94,5% do 95% i typowa
wielkość kryształów peryklazu od 200 do 400 µm.
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Rys. 4. Ilości magnezji topionej wyprodukowanej w Zakładach
Magnezytowych ,,Ropczyce” S.A. w latach 2014, 2015, 2016.
Fig. 4. Amounts of fused magnesia produced at Zakłady Magnezytowe “Ropczyce” S.A. in years 2014, 2015, 2016.
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Na Rys. 5 przedstawiono fotografie wyprodukowanych
magnezji topionych w różnych gatunkach jakościowych. Na
Rys. 6 przedstawiono w ujęciu jakościowym ilości wyprodukowanej magnezji topionej w latach 2014- 2016.

3. Zastosowanie wyprodukowanej magnezji
topionej i uzyskane efekty eksploatacyjne
Wyprodukowane magnezje topione zastosowano jako
części magnezjowe wyrobów magnezjowo-węglowych
przeznaczonych na wyłożenia ogniotrwałe stref najwyż-

szego zużycia w podstawowych urządzeniach przemysłu
stalowego. W Tabeli 4 wyszczególniono cztery rodzaje wyprodukowanej magnezji topionej zróżnicowanej jakościowo, wskazano miejsca zastosowań wyrobów magnezjowo-węglowych z jej udziałem oraz uzyskane efekty podczas
eksploatacji.
Przeprowadzone testy przemysłowe z wyrobami zawierającymi wyprodukowane kruszywa topione magnezjowe
w Zakładach Magnezytowych ,,Ropczyce” S.A. zagwarantowały nie tylko równomierny profil zużywania się wyłożenia ogniotrwałego, ale umożliwiły uzyskanie wyższych jego
trwałości nawet w najtrudniejszych warunkach. Dotyczyło to

a)

b)

c)

d)

Rys. 5. Fotografie przedstawiające typowy wygląd otrzymanych magnezji topionych: a) FM98LC, b) FM97,5LC, c) FM97, d) FM95.
Fig. 5. Photographs presenting typical appearance of received fused magnesias: a) FM98LC, b) FM97,5LC, c) FM97, d) FM95.
Tabela 4. Zastosowanie wyprodukowanej magnezji topionej i uzyskane efekty.
Table 4. Application of produced fused magnesia and obtained effects.
Rodzaj magnezji topionej

Miejsce zastosowania

Efekty

Strefa najwyższego zużycia łukowego
pieca elektrycznego

Uzyskano 694 wytopy podczas trudnej kampanii
(wg opinii stalowni dla standardowych gatunków
możliwy do uzyskania wynik byłby maksymalnie
około 500 wytopów) i równocześnie obniżono
zużycie mas na wytop ze standardowo 76 kg do
tylko 58kg.

Zestawy otworowe dolnego spustu
łukowego pieca elektrycznego

Uzyskano 263 wytopy a tym samym wzrost
żywotności otworu o 30 wytopów w stosunku do
gatunku wcześniej standardowo oferowanego.

Dennice sferyczne oraz czopy i rynny
żużlowe konwertorów tlenowych

Uzyskano równomierny profil zużycia wyłożenia
ogniotrwałego konwertorów i ograniczenie
wskaźników zużycia dennic sferycznych.

Strefy żużla kadzi stalowniczych

Uzyskano trwałości stref żużla kadzi na
porównywalnym poziomie jak dla wyrobów
produkowanych na bazie magnezji topionych
importowanych.

FM98LC

FM97,5LC

FM97, FM95
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