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Streszczenie
Zbadano zdolno do spiekania si dolomitu triasowego z Zbkowic Bdzi skich w porównaniu do aktualnie uywanego przez rm
ArcelorMittal Refractories dolomitu z Brudzowic (okolice Siewierza). Stwierdzono, e dolomit z Zbkowic moe by potencjalnym surowcem pod warunkiem selektywnej jego eksploatacji ze wzgldu na zmienno skadu chemicznego i porowatoci. Stwierdzono, e porowate dolomity triasowe spiekaj si znacznie atwiej w przypadku zastosowania metody dwustopniowej polegajcej na dekarbonatyzacji,
rozdrabnianiu, prasowaniu i spiekaniu wyprasek w porównaniu do jednostopniowej metody spiekania bry surowca. Metoda dwustopniowa powinna przynie popraw jakoci klinkieru dolomitowego i ewentualnie obniy temperatur jego spiekania. Prace w tym zakresie
s kontynuowane w rmie ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o.
Sowa kluczowe: dolomit Zbkowice, dolomity triasowe, klinkier ogniotrway dolomitowy

SUITABILITY OF DOLOMITE FROM ZBKOWICE FOR REFRACTORY PRODUCTION
The sinterability of Triassic dolomite from Zbkowice Bdzi skie was studied in comparison with the dolomite from Brudzowice (near
Siewierz) which is currently used at ArcelorMittal Refractories. It was found that the dolomite from Zbkowice can be a potential raw
material providing its selective exploitation due to changeability of the chemical composition and porosity. It was found that the porous
Triassic dolomite sinters much easier if the two-stage method is used consisting in the decarbonization, crushing, pressing and sintering
the compacts (pellets), compared to the single-stage method of sintering of the raw material lumps. The two-stage method should result
in the improvement of the dolomite clinker quality and possibly the reduction of the sintering temperature. This work will be continued at
ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o.
Keywords: Zbkowice dolomite, Triassic dolomites, Refractory dolomite clinker

1. Wstp
Od duszego czasu obserwuje si w hutnictwie wyrany wzrost zainteresowania materiaami ogniotrwaymi dolomitowymi. Wynika to z cennych waciwoci tych materiaów, jak równie znacznego wzrostu cen materiaów ogniotrwaych magnezjowych. Cennymi waciwociami materiaów dolomitowych jest najbardziej zasadowy charakter chemiczny sporód materiaów ogniotrwaych powszechnego
uycia i wynikajca std dua odporno na dziaanie uli silnie zasadowych, jak równie uli kwanych, ze wzgldu na wysokie temperatury topnienia zasadowych krzemianów wapnia. Kolejn cenn waciwoci jest wiksza w porównaniu z tworzywami magnezjowymi odporno na nage
zmiany temperatury. Jednake materiay dolomitowe odznaczaj si znacznie mniejsz w porównaniu z magnezjowymi odpornoci na dziaanie uli elazistych. Dalsz wad
materiaów dolomitowych jest bardzo dua skonno do hydratacji ograniczajca dopuszczalny okres magazynowania.
W przypadku materiaów ogniotrwaych, zarówno magnezjowych jak i dolomitowych, obserwuje si tendencj do
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wzrostu wymaga w zakresie czystoci chemicznej surowców, to znaczy ograniczenia zawartoci skadników akcesorycznych takich jak krzemionka, tlenek glinu i tlenki elaza.
W przypadku materiaów dolomitowych tendencja ta objawia si stosunkowo niedawno, poniewa wczeniej uwaano, e pewna zawarto tlenków elaza jest niezbdna dla
dobrego spieczenia klinkieru dolomitowego.
Podstaw do uzyskania dobrej jakoci wyrobów dolomitowych, zarówno niewypalanych jak i wypalanych, jest otrzymanie dobrze spieczonego klinkieru dolomitowego na drodze wysokotemperaturowego spiekania dolomitu surowego. Poniewa jak wspomniano wczeniej klinkier dolomitowy powinien odznacza si wysok czystoci chemiczn,
uzyskanie dobrze spieczonego produktu jest spraw bardzo
trudn. Wiadomo dobrze, e domieszki, szczególnie elaziste znacznie uatwiaj proces spiekania dostarczajc fazy
ciekej w stosunkowo niskich temperaturach. Dlatego uzyskanie duego stopnia spieczenia przy maej zawartoci domieszek stanowi powany problem. Duy stopie spieczenia
klinkieru dolomitowego jest niezbdny zarówno ze wzgldu
na konieczno zapewnienia dostatecznej odpornoci na
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hydratacj, jak równie dla uzyskania odpowiedniej odpornoci na korozj chemiczn poprzez ograniczenie porowatoci ziaren klinkieru.
Dla rozwizania powyszych problemów konieczny jest
niezwykle staranny dobór surowców dolomitowych. Dolomit
surowy powinien charakteryzowa si nie tylko wysok czystoci chemiczn, to znaczy du zawartoci po dekarbonatyzacji gównych skadników tj. CaO i MgO i ma zawartoci domieszek w postaci SiO2, Al2O3 i Fe2O3, ale równie
odpowiedni tekstur i mikrostruktur. Biorc pod uwag tekstur to niepodana jest porowato dolomitu surowego,
która wprawdzie uatwia proces dekarbonatyzacji, ale utrudnia proces zagszczania tworzywa w toku wysokotemperaturowego spiekania przy maym udziale fazy ciekej. Istotny
wpyw wywiera równie mikrostruktura. Wiadomo dobrze,
e dolomity drobnokrystaliczne spiekaj si lepiej w porównaniu do grubokrystalicznych. Jednake w wikszoci dolomitów surowych wystpuj obszary rónice si wymiarami
krysztaów. Jeeli przejcia pomidzy obszarami grubiej krystalicznym a drobniej krystalicznymi maj charakter stopniowy, gradacyjny, to mona liczy na dobre spieczenie dolomitu. W przeciwnym przypadku sprawa jest znacznie trudniejsza. W nawizaniu do skadu chemicznego warto równie
zwróci uwag na pierwiastki ladowe. Wprawdzie nie maj
one wikszego wpywu na proces wysokotemperaturowego
spiekania, ale ich emisja do atmosfery moe wpywa niekorzystnie na rodowisko naturalne. Dlatego na przykad w
przypadku dolomitów szczególnie kruszcononych, naley
zwróci uwag na zawarto metali cikich, takich jak Zn,
Pb czy Cd, nawet w ilociach ladowych.
Jedynym producentem wyrobów dolomitowych w Polsce na bazie klinkieru dolomitowego jest rma ArcelorMittal
Refractories Sp. z o.o. Produkcj wyrobów podjto w roku
1965 [1] w nowo wybudowanym oddziale w ramach Wydziau Zasadowego. Produkcja wyrobów jest oparta na dolomicie triasowym ze zoa Brudzowice (koo Siewierza). Do wytwarzania klinkieru dolomitu s uywane dolomity w gatunku DK (mniejsza zawarto domieszek) i w gatunku DWH
(wiksza zawarto domieszek, a szczególnie zwizków elaza). Odpowiednio dobrana mieszanina powyszych dolomitów jest spiekana jednostopniowo w wysokotemperaturowym piecu obrotowym w temperaturze okoo 1900°C. Po
odpowiednim rozdrobnieniu klinkieru wyroby z dodatkami
spoiwa polimerowego s formowane pod wysokimi naciskami na prasach typu Laeis, a nastpnie ulepszane cieplnie
w specjalnie skonstruowanym piecu typu Mendheim. Ulepszanie cieplne ma na celu usunicie atwo parujcych substancji organicznych. Spoiwo polimerowe jest tak dobierane, aby w wyrobach pozostao wglowa bya moliwie jak
najwiksza. Ma to bardzo istotne znaczenie ze wzgldu na
ograniczenie procesu korozji wyrobów dolomitowych przez
elaziste ule. Wiadomo dobrze, e najbardziej agresywne s zwizki elaza trójwartociowego, a zawarty w wyrobach wgiel umoliwia ich redukcj, a tym samym ograniczenie procesu korozji. Po ulepszaniu cieplnym wyroby dolomitowe s paletyzowane i zabezpieczane foli przed szybk hydratacj. W cigu ostatnich 45 lat technologia produkcji
wyrobów dolomitowych bya w rmie ArcelorMittal Refractories systematycznie rozwijana i ulepszana. Aktualnie wyroby
pracuj dobrze w rónych urzdzeniach hutniczych, gównie kadziach stalowniczych. Przeprowadzone w roku 2010
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badania w kilku Hutach na terenie Europy wykazay, e lepiej pracuj w kadziach wyroby dolomitowe odznaczajce
si du czystoci chemiczn w porównaniu z wyrobami
konwencjonalnymi [2]. Jest to zgodne z ogóln tendencj
wzrostu czystoci materiaów ogniotrwaych zasadowych,
sformuowan na pocztku niniejszego artykuu. Dlatego
celem obecnego opracowania bya ocena przydatnoci surowców dolomitowych, znajdujcych si w zoach w pobliu miejscowoci Zbkowice Bdzi skie, do produkcji wyrobów ogniotrwaych wysokiej jakoci, oraz metod przeróbki
tych surowców na klinkier dolomitowy.

2. Metody i wyniki bada
Wedug opracowania Pa stwowego Instytutu Geologicznego, Oddzia Karpacki w Krakowie wykonanego w roku
2008 na zlecenie rmy ArcelorMittal Refractories [3], w Polsce wystpuje de cyt zasobów wysokiej jakoci dolomitów
hutniczych mogcych znale zastosowanie do produkcji
materiaów ogniotrwaych. W zwizku z tym postanowiono
sign po stosunkowo dobrze poznane zoa dolomitów
triasowych z rejonu lsko-krakowskiego w pobliu miejscowoci Zbkowice Bdzi skie. W pobliu tej miejscowoci znajduj si interesujce, potencjalne zoa dolomitów,
a mianowicie Chruszczobród i Chruszczobród I, o podobnych waciwociach. W zwizku z tym pobrano próbki dolomitów ze zoa Zbkowice oznaczone numerami 1, 2, 3 i
4. Dla porównania pobrano te próby dolomitów triasowych
ze zoa Brudzowice (Siewierz) oznaczone symbolami DK i
DWH, które aktualnie s wykorzystywane przez rm ArcelorMittal do produkcji klinkieru dolomitowego.
Przeprowadzono nastpujce badania:
– oznaczenie skadu chemicznego metod spektraln XRF
za pomoc spektrometru ARL ADVANT ‘XP w laboratorium FERROCARBO,
– oznaczenie porowatoci cakowitej, otwartej, zamknitej, gstoci i gstoci pozornej przy pomocy analizatora gstoci Geo-Pyc 1360 i piknometru helowego Accu-Pyc 1330 w laboratoriach AGH,
– pomiary powierzchni waciwej metod BET przy pomocy wielofunkcyjnej automatycznej aparatury ASAP 2010
w laboratoriach AGH.
– oznaczenie odpornoci na hydratacj na drodze obserwacji próbek przechowywanych na powietrzu w pomieszczeniu zamknitym przy temperaturach w zakresie 18-25°C i wilgotnoci wzgldnej w zakresie 55-80 %.
Odporno na hydratacj okrelano arbitralnie w liczbie
dni do powstania wyranych objawów zniszczenia próbek,
– oznaczenia porowatoci otwartej i gstoci pozornej
zgodnie z obowizujcymi normami PN/EN w laboratorium FERROCARBO.
Wyniki badania dolomitów surowych zestawiono w Tabeli 1.
Do bada technologicznych wybrano próbk dolomitu
Zbkowice Bdzi skie oznaczon numerem 1 jako najbardziej typow dlatego dolomitu.
Badania technologiczne polegay na charakterystyce metody jedno i dwustopniowej procesu spiekania. W przypadku
metody jednostopniowej próbki dolomitów surowych w postaci „bryek” o rednicy kilkudziesiciu milimetrów spieka-
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Tabela 1. Waciwoci dolomitów surowych.
Table 1. Properties of the raw dolomites.
Zbkowice Bdzi skie

Brudzowice

1

2

3

4

DK

DWH

Strata pra.

[%]

48,23

48,31

45,52

47,32

48,3

46,7

SiO2

[%]

0,59

0,54

2,12

0,81

0,08

1

Al2O3

[%]

0,42

0,11

0,53

0,17

0,09

0,21

Fe2O3

[%]

0,61

0,83

0,86

0,96

0,92

2,34

CaO

[%]

30,2

31,5

31,4

30,5

30,6

32

MgO

[%]

20,2

18,9

19,7

20,4

20,2

17,9

Cr2O3

[%]

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

MnO

[%]

0,07

0,06

0,09

0,1

0,12

0,24

K2 O

[%]

0,03

0,02

0,1

0,04

0,02

0,04

P2O5

[%]

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

SO3

[%]

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

Na2O

[%]

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

TiO2

[%]

0,03

0,01

0,03

0,01

0,01

0,02

ZrO2

[%]

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

Porowato
otwarta

[%]

16,3

19,1

18,2

12,1

5,69

3,13

Gsto pozorna

[g/cm3]

2,385

2,287

2,347

2,475

2,66

2,74

no w piecu elektrycznym superkanthalowym w temperaturach 1400 i 1600°C przez 2 godziny. W przypadku metody
dwustopniowej próbki dolomitów w postaci „bryek” najpierw
zdekarbonatyzowano w piecu elektrycznym w temperaturze 1000°C przez 2 godziny, nastpnie rozdrobniono i uformowano, na prasie hydraulicznej pod cinieniem 200 MPa,
próbki w ksztacie walców o rednicy i wysokoci wynoszcej okoo 30 mm. Próbki te nastpnie spiekano w temperaturach 1400 i 1600°C przez 2 godziny. Wyniki badania dolomitów po dwugodzinnej dekarbonatyzacji w temperaturze
1000°C podano w Tabeli 2. Do oblicze porowatoci cakowitej przyjto, e gsto rzeczywista dolomitów po dekarbonatyzacji wynosi 3,3 g/cm3.
Jak wida z danych zawartych w Tabeli 2, porowato
cakowita wszystkich próbek dolomitów po dekarbonatyzacji bya dua i wynosia okoo 60 %. Do znaczna bya równie powierzchnia waciwa próbek dolomitów, co wiadczy
o ich aktywnoci zyko-chemicznej.
Waciwoci próbek dolomitów po wypaleniu w temperaturach 1400 i 1600°C w postaci „bryek” (metoda jednostopniowa) i uformowanych na drodze prasowania „walców”

(metoda dwustopniowa) zestawiono w Tabeli 3.
Jak wida z danych zawartych w Tabeli 3, próbki dolomitów w postaci sprasowanych walców spiekaj si znacznie lepiej w porównaniu do próbek w postaci bryek. Daje to
moliwoci obnienia temperatury spiekania, poniewa próbki w formie walców, nawet po ogrzewaniu w temperaturze
1400°C, charakteryzuj si znacznie mniejsz porowatoci cakowit w porównaniu do próbek tych samych dolomitów ogrzewanych w postaci bryek w temperaturze 1600°C.
Próbki spieczonych dolomitów, pozostawionych na powietrzu w okresie letnim roku 2010, hydratyzoway w sposób
zrónicowany w zalenoci od stopnia spieczenia wynikajcego z rodzaju dolomitu, metody spiekania (bryki lub walce)
i temperatury spiekania. Próbki o zwartej teksturze hydratyzoway dajc w efekcie pkanie, natomiast próbki porowate
„proszkowanie”. Mechanizm niszczenia zmienia si w toku
hydratacji. Wyniki obserwacji zestawiono w Tabeli 4, oceniajc w sposób arbitralny liczb dni upywajcych do powstania wyranych objawów niszczenia próbek.

Tabela 2. Gsto pozorna, porowato i powierzchnia waciwa, SBET, próbek dolomitów po dekarbonatyzacji w temperaturze 1000°C
przez 2 godziny.
Table 2. Bulk density, total porosity and specic surface area, SBET, of the dolomite samples after decarbonization at the temperature of
1000°C for 2h.

Dolomit
Zbkowice Bdzi skie 1

Brudzowice DK
Brudzowice DWH

212

Gsto pozorna
[g/cm3]

Objto porów
[cm3/g]

Porowato
cakowita [%]

SBET [m2/g]

Objto mezoporów
[cm3/g]

1,2536 ± 0,0007
1,3894 ± 0,0025

0,4946
0,4166

62,0
58,0

5,1

0,010

1,4201 ± 0,0019
1,4018 ± 0,0018

0,4011
0,4103

57,0
57,5

3,8

0,009

1,3378 ± 0,0016
1,3302 ± 0,0016

0,4444
0,4487

59,5
59,7

3,5

0,006
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Tabela 3. Waciwoci próbek dolomitów w formie „bryek” i „walców” spiekanych w temperaturach 1400°C i 1600°C przez 2 godziny.
Table 3. Properties of the dolomite samples in the form of “pieces” (one step method) and “pellets” (two step method)after sintering for 2
h at the temperatures of 1400°C and 1600°C.
Zbkowice Bdzi skie 1

Brudzowice DWH

Brudzowice DK

3,439

3,297

3,447

1400°C, „bryki”
Gsto [g/cm3]
3

Gsto pozorna [g/cm ]

2,018

2,409

2,064

Porowato cakowita [%]

41,3

27,2

40,1

Gsto [g/cm3]

3,234

3,309

3,324

1400°C, “walce”

3

Gsto pozorna [g/cm ]

3,169

3,164

3,063

Porowato cakowita [%]

2,0

4,4

7,9

Gsto [g/cm3]

3,363

3,374

3,447

Gsto pozorna [g/cm ]

3,007

2,386

2,455

Porowato cakowita [%]

10,5

29,3

28,8

1600°C “bryki”

3

1600°C “walce”
3

Gsto [g/cm ]

3,236

3,195

3,322

Gsto pozorna [g/cm3]

3,175

3,158

3,162

Porowato cakowita [%]

1,9

1,3

1,8

Tabela 4. Odporno na hydratacj próbek dolomitów w formie
„bryek” i „walców” po spiekaniu w temperaturach 1400°C i 1600°C
przez 2 godziny.
Table 4. Hydration resistance of the dolomite samples in the form of
“pieces” and “pellets” after sintering at the temperatures of 1400°C
and 1600°C.
Odporno na hydratacj [doba]
Zbkowice
Bdzi skie 1

Brudzowice DWH

Brudzowice DK

1400°C “bryki”
7

18

7

1400°C “walce”
41

41

18

1600°C “bryki”
18

41

18

1600°C “walce”
powyej 41

powyej 41

powyej 41

Jak wida z danych zawartych w Tabeli 4, odporno na
hydratacj jest cile zwizana ze stopniem spieczenia próbek dolomitów. W zwizku z tym próbki spiekane metod
dwustopniow w postaci „walców” odznaczaj si znacznie
wiksz odpornoci na hydratacj w porównaniu do próbek spiekanych w postaci „bryek”.

3. Podsumowanie i wnioski
Przeprowadzone badania wykazay, e dolomit z Zbkowic Bdzi skich (próbka 1), spieka si podobnie w porównaniu do dolomitu Brudzowice w gat. DK. Wynika to z podobnego skadu chemicznego, jak równie podobnej tekstury i mikrostruktury. Potwierdzaj to te wczeniej przeprowadzone
próby w skali przemysowej, kiedy dolomit z Zbkowic stosowany by zamiennie w stosunku do dolomitu Brudzowice

w gat. DK przy produkcji wyrobów dolomitowych. Przeprowadzone badania wykazay te, e w przypadku omawianych
dolomitów triasowych znacznie bardziej odpowiednia dwustopniowa metoda spiekania polegajca na dekarbonatyzacji, rozdrabnianiu, prasowaniu pod cinieniem i ponownym
spiekaniu w wysokiej temperaturze. W kadym przypadku
uzyskano znaczny wzrost gstoci pozornej, obnienie porowatoci cakowitej a w konsekwencji wzrost odpornoci na
hydratacj. Powysza poprawa waciwoci klinkieru powinna si przeoy na popraw waciwoci wyrobów dolomitowych a w rezultacie spowodowa wiksz trwao eksploatacyjn w warunkach pracy.
Przyczyn znacznej poprawy spiekalnoci próbek dolomitów w przypadku zastosowania dwustopniowej metody
spiekania jest niewtpliwie redukcja znacznej porowatoci
w stanie surowym. Rozdrabnianie po dekarbonatyzacji i zagszczanie w toku prasowania powoduje znaczne zmniejszenie powyszej porowatoci. Powoduje te wyrównanie stopnia zagszczenia, poniewa porowato dolomitów w stanie surowym jest bardzo zmienna. W konsekwencji nastpuje znaczna poprawa waciwoci klinkieru dolomitowego.
Dolomit z Zbkowic Bdzi skich niezalenie od
zmiennoci w zakresie porowatoci w stanie surowym charakteryzuje si te wiksz w porównaniu do dolomitu z Brudzowic zmiennoci skadu chemicznego. Wymaga to selektywnej eksploatacji zoa przy staej kontroli zawartoci podstawowych skadników CaO i MgO oraz domieszek w postaci SiO2, Al2O3 i Fe2O3. Ma to szczególne znaczenie obecnie,
kiedy jest bardzo due zapotrzebowanie na dolomit w charakterze kruszywa dla budownictwa, szczególnie drogowego.
Wymagania jakociowe w tych przypadkach s wielokrotnie
mniejsze w porównaniu do wczeniej omówionych bardzo
wysokich wymaga dla surowców ogniotrwaych. W przypadku budownictwa dotycz one przede wszystkim moliwie duej wytrzymaoci mechanicznej i moliwie maej nasikliwoci. Odmienne i znacznie nisze s te wymagania
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dotyczce dolomitów dla hutnictwa stosowanych w charakterze topników. O ile bowiem w przypadku surowców ogniotrwaych chodzi o uzyskanie klinkieru dolomitowego o duej
czystoci chemicznej odznaczajcego jak najmniejsz reaktywnoci, to w przypadku topników hutniczych celem jest
uzyskanie dolomitu praonego o duej aktywnoci szybko
rozpuszczajcego si w ulu.
Prace w zakresie poprawy jakoci klinkieru i wyrobów
dolomitowych s nadal kontynuowane w rmie ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o.
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