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Przedsibiorstwo Materiaów
Ogniotrwaych „KOMEX”
Cz. II. Sytuacja obecna i perspektywy rozwoju
KUNAL DALMIA, CZESAW GOAWSKI
Przedsibiorstwo Materiaów Ogniotrwaych KOMEX Sp. z o.o., ul. Ujastek1, 30-969 Kraków

Wstp
Przedsibiorstwo Materiaów Ogniotrwaych „KOMEX”
jest jednym z najwikszych producentów tworzyw ogniotrwaych w Polsce. wiadczy o tym wielko produkcji materiaów
ogniotrwaych w roku 2007 wynoszca 230 865 Mg, co daje
pierwsze miejsce w kraju.
Cech szczególn rmy s bardzo cise zwizki, jakie
cz j z gównym u ytkownikiem materiaów ogniotrwaych
a mianowicie z hutnictwem elaza i stali ju od momentu
powstania w roku 1953. Powstaa ona jako cz kombinatu
metalurgicznego zaopatrujca go w ró norodne materiay ogniotrwae niezbdne dla produkcji hutniczej. W zwizku z tym
zostaa nawizana bardzo cisa wspópraca ceramików
z metalurgami, która wesza do tradycji zakadu. Umo liwia
to szybkie dopasowywanie jakoci materiaów ogniotrwaych
do potrzeb procesów metalurgicznych. Ju w roku 2001 PMO
„KOMEX” uzyskao Certykat Jakoci ISO 9001/2001.
Tradycja cisej wspópracy z przemysem hutniczym jest
jeszcze intensywniej realizowana po przejciu rmy w roku
2003 przez ARCELOR MITTAL jednego z najwikszych
producentów stali na wiecie. Umo liwio to wspóprac
z przemysem metalurgicznym w skali globalnej. Firm zarzdzajc przedsibiorstwem PMO „KOMEX” jest Lindsay
International Ltd. w Kalkucie. Ambicj rmy zarzdzajcej
byo uczynienie z PMO „KOMEX” czoowego producenta
materiaów ogniotrwaych w Europie.
Realizacja tego celu postulowana wczeniej [1], wymagaa znacznych nakadów inwestycyjnych dla modernizacji
zakadu. Stao si to mo liwe dopiero po wspomnianym
przejciu rmy w roku 2003 przez ARCELOR MITTAL.
Z t chwil rozpoczto zakup nowoczesnych urzdze
oraz modernizacj ju istniejcych. Dotyczyo to przede
wszystkim urzdze do dokadnego namiarowania skadników surowcowych oraz ich mieszania dla uzyskania jak
najlepszej jednorodnoci (homogenizacji) mas. Powy sze
jest niezbdne w nowoczesnej technologii materiaów ogniotrwaych, poniewa czsto konieczne jest wprowadzanie
do mas niewielkich dodatków, które musz by idealnie
wymieszane z pozostaymi skadnikami. Kolejn inwestycj
byo zakupienie nowych, nowoczesnych pras pozwalajcych
na du e i jednorodne zagszczenie mas w toku procesu
formowania. Modernizacji ulegy te istniejce w przedsibiorstwie piece. W rezultacie na przestrzeni ostatnich dwóch
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lat znacznej poprawie ulega jako produkowanych wyrobów
i rozszerzono ich asortyment.
Popraw jakoci ilustruj systematyczne badania
waciwoci póproduktów i produktów prowadzone przez
niezale n, zewntrzn rm „Ferrocarbo” dziaajc na
terenie przedsibiorstwa. Firma ta jest bardzo dobrze wyposa ona w aparatur pomiarow do badania materiaów
ceramicznych i jako jedyne prywatne laboratorium w Polsce
posiada akredytacj.
Rozwój technologii materiaów ogniotrwaych wymaga
prowadzenia prac rozwojowych w zakresie metod wytwarzania
ulepszonych i nowych materiaów oraz procesów ich korozji
u u ytkowników na przykad w urzdzeniach hutniczych.
Firma PMO „KOMEX” dziaa na terenie Krakowa, który jest
du ym orodkiem uniwersyteckim. Std tradycja wspópracy
z orodkami badawczymi a szczególnie z Wydziaem In ynierii
Materiaowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH
University of Science and Technology). Tradycja ta jest stale
kontynuowana, o czym wiadczy formalne podpisanie w dniu
3 grudnia 2007 roku Umowy o cisej wspópracy pomidzy
Akademi Górniczo-Hutnicz a Przedsibiorstwem Materiaów Ogniotrwaych „KOMEX”. PMO wspópracuje równie z
innymi orodkami badawczymi na terenie kraju jak na przykad
z Instytutem Szka, Ceramiki, Materiaów Ogniotrwaych i Budowlanych, Oddzia Materiaów Ogniotrwaych w Gliwicach.
Przedsibiorstwo Materiaów Ogniotrwaych „KOMEX”
produkuje wikszo wytwarzanych wspóczenie tworzyw
ogniotrwaych. Produkcja ta jest zlokalizowana na trzech
wydziaach produkcyjnych, a mianowicie:
• Wydzia Materiaów Glinokrzemianowych,
• Wydzia Materiaów Zasadowych,
• Wydzia Materiaów Nieformowanych.
Wydzia Materiaów Glinokrzemianowych
Na Wydziale produkowane s nastpujce rodzaje materiaów ogniotrwaych glinokrzemianowych:
• kwarcowo-szamotowe i kwasoodporne,
• szamotowe z mas plastycznych,
• szamotowe z mas sypkich i wieloszamotowe,
• szamotowe o zwikszonej zawartoci Al2O3 (44–60 %),
• andaluzytowe, mulitowe i boksytowe,
• wysokoglinowe chemicznie wizane z dodatkiem wglika
krzemu,
• izolacyjne perlitowe,
• masy korytowe i masy zatykarkowe dla wielkich pieców.
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dobrze pracuj w strefach silnego oddziaywania alkaliów
w piecach obrotowych przemysu cementowego [2].

Fot. 1. Prasa hydrauliczna Laeis HPF III 1600 na Wydziale
Glinokrzemianowym

Jak wiadomo materiay glinokrzemianowe nale  do najbardziej tradycyjnych odmian tworzyw ogniotrwaych. W zwizku
z tym wyposa enie wydziau glinokrzemianowego miao charakter tradycyjny i nie zapewniao dostatecznej powtarzalnoci
waciwoci zykochemicznych oraz dokadnoci wymiarowych
produkowanych ksztatek. Konsekwencj byy nadmierne braki
produkcyjne a zatem nadmierne koszty produkcji. Ponadto
niektóre surowce odznaczay si nadmiern zawartoci domieszek elazistych, co równie powodowao braki produkcyjne.
Dlatego zainstalowane efektywne separatory elektromagnetyczne z wypeniaczami neodymowymi oraz automatyczn lini
do dokadnego namiarowania wagowego. Ponadto zakupiono i
zainstalowano dwa mieszada do intensywnego mieszania rmy
Eirich, typ RV15. Na formowni zainstalowano nowoczesn pras hydrauliczn rmy Laeis typ HPF III 1600 (powy sz pras
przedstawiono na Fot. 1 (P1000709)). oraz zmodernizowano
dotychczas istniejce prasy w zakresie wyposa enia hydraulicznego i elektronicznego. Oprócz tego przebudowano jeden
z istniejcych pieców tunelowych wprowadzajc nowoczesne,
szybkowypywowe palniki oraz hybrydowy, w peni automatyczny system ogrzewania pieca pozwalajcy na wykorzystanie
zarówno gazu ziemnego jak i koksowniczego. Zdjcie wózka
pieca tunelowego z ustawionymi na nim wyrobami znajduje si
na Fot. 2 (P1000715).
Powy sze zmiany pozwoliy na lepsze wyrównanie rozkadu temperatur w przestrzeni roboczej pieca, atwiejsz
kontrol procesu wypalania a zatem na znaczn popraw
jakoci wyrobów. Na przykad wyroby kwarcowo-szamotowe produkowane na wydziale glinokrzemianowym bardzo

Wydzia Materiaów Zasadowych
Wydzia Materiaów Zasadowych obejmuje trzy oddziay:
– oddzia materiaów magnezjowych,
– oddzia materiaów dolomitowych,
– oddzia wapna metalurgicznego.
Wydzia produkuje nastpujce rodzaje i gatunki materiaów ogniotrwaych zasadowych:
• magnezjowe wypalane, magnezjowo-spinelowe i magnezjowo-chromitowe,
• magnezjowo-wglowe wizane ywicami,
• glinowo-magnezjowo-wglowe wizane ywicami,
• dolomitowe i dolomitowo-magnezjowe wizane na gorco
polimerami,
• magnezjowe wizane na gorco polimerami.
Szczególne znaczenie dla rmy ma oddzia materiaów
magnezjowych, a specjalnie magnezjowo-wglowych stanowicych wizytówk przedsibiorstwa. Materiay te stanowi
aktualnie podstawowy asortyment dla przemysu metalurgicznego. Dlatego linie produkcyjne zostay w ostatnim
okresie uzupenione zakupami inwestycyjnymi i gruntownie
zmodernizowane. Mianowicie zainstalowano nowoczesne
przesiewacze czteropokadowe z automatycznym odbiorem
poszczególnych frakcji ziarnowych. Zdjcie przesiewacza
pokazano na Fot. 3. Urzdzenia przekazujce te frakcje do
zbiorników sterowane s laserowo. Pozwala to na atwe projektowanie krzywych skadu ziarnowego dla poszczególnych
mas. Do tego celu su y linia automatycznie dozujca surowce o okrelonym uziarnieniu i odpowiednie dodatki w postaci
antyutleniaczy i substancji wspomagajch. Powy sz lini
przedstawiono na Fot. 4. Mo liwe jest równie wprowadzanie
dodatków o wymiarach nanometrycznych.
Po precyzyjnym zestawieniu skadu mas przy pomocy
powy szej linii, niezbdne jest ich dokadne wymieszanie.

Fot. 2. Wózek pieca tunelowego na Wydziale Glinokrzemianowym
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Fot. 3. Przesiewacz czteropokadowy na Wydziale Zasadowym

dolomitowy) uzyskiwany na drodze wysokotemperaturowego
spiekania odpowiednio dobranej mieszaniny dolomitów triasowych. Spiekanie mieszaniny dolomitów ma miejsce w jedynym w Polsce wysokotemperaturowym piecu obrotowym.
W ramach programu modernizacji wymieniono w tym piecu
palnik olejowy na gazowy opalany gazem ziemnym. Pozwolio to na popraw jakoci dolomitu spieczonego (wzrost
gstoci pozornej) oraz zwikszenie jego jednorodnoci [4].
Ponadto zmniejszono zu ycie ciepa, co ma istotny wpyw
na koszty produkcji klinkieru dolomitowego.
Przygotowane „na gorco” masy formowane s na prasach
Laeis typ HPF 2000 pod bardzo wysokimi cinieniami. Proces
zasypywania form i odbierania sformowanych wyrobów jest
cakowicie zautomatyzowany. Po sformowaniu wyroby kierowane s do pieca do „ulepszania cieplnego” rmy Mendheim.
W toku niskotemperaturowej obróbki cieplnej (300oC) nastpuje oddestylowanie czci lotnych, skoksowanie pozostaoci wglowej i „utwardzenie” wyrobów. Wyprodukowane na
oddziale wyroby dolomitowe pracuj bardzo dobrze, midzy
innymi jako obmurze kadzi stalowniczych.
Kolejnym oddziaem na Wydziale Zasadowym jest oddzia
produkujcy wapno metalurgiczne na potrzeby stalowni konwertorowej kombinatu. Oddzia obejmuje cztery piece szybowe, w których odbywa si wypalanie kamienia wapiennego.
Podstawowymi surowcami s wapienie z kamienioomów
w okolicy Kielc i Krakowa. Wapno metalurgiczne jest produkowane od wielu lat i spenia wymagania metalurgów.
Wydzia Materiaów Nieformowanych
Jak dobrze wiadomo od wielu lat obserwuje si stay
wzrost zapotrzebowania na materiay ogniotrwae nieformo-

Fot. 4. Linia dozujca skadniki surowcowe na Wydziale
Zasadowym

Do tego celu su  nowo zainstalowane dwa mieszada
Eiricha do intensywnego mieszania typu RV15. Praca
tych mieszade i uzyskane dobre wyniki zostay omówione
w publikacji [3].
Bardzo wa nym czynnikiem wpywajcym na wasnoci
u ytkowe materiaów magnezjowo-wglowych jest ich jak
najlepsze zagszczenie w toku formowania. Dlatego zainstalowano nowoczesn pras rmy Laeis typ HPF III 2500 .
Zdjcie powy szej prasy znajduje si na Fot. 5 (P6204602)
Prasa ta daje mo liwo formowania wyrobów w pró ni
a zatem dalsz popraw stopnia zagszczenia niezale nie
od bardzo wysokiego cinienia formowania. Ponadto na
Wydziale Zasadowym zmodernizowano wszystkie pozostae
prasy w zakresie wyposa enia elektronicznego i hydraulicznego. Efektem powy szych zmian jest znaczna poprawa
jakoci wyrobów magnezjowych.
Szczególne znaczenie dla rmy ma te oddzia materiaów dolomitowych i dolomitowo-magnezjowych. Do
niedawna oddzia ten by jednym z najnowoczeniejszych
w przedsibiorstwie i w dalszym cigu pozostaje jedynym
w kraju produkujcym wyroby na bazie dolomitu spieczonego. Przygotowanie mas odbywa si „na gorco” z dodatkiem
specjalnie spreparowanego spoiwa polimerowego. Jednym
z podstawowych surowców jest dolomit spieczony (klinkier
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Fot. 5. Prasa hydrauliczna próniowa Laeis HPF III 2500 na
Wydziale Zasadowym
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wane w postaci ró nego rodzaju mas, betonów ogniotrwaych
i elementów betonowych prefabrykowanych. Nawet w okresach, kiedy produkcja wyrobów ogniotrwaych w postaci
ksztatek o okrelonym ksztacie geometrycznym pozostawaa na niezmienionym poziomie lub nawet zmniejszaa
si, produkcja materiaów nieformowanych systematycznie
wzrastaa. Dlatego ju w 1996 roku podjto w PMO „KOMEX”
produkcj materiaów nieformowanych w postaci betonów
ogniotrwaych tradycyjnych a pó niej niskocementowych,
ultraniskocementowych i wreszcie bezcementowych. Do
tego celu wykorzystano hal produkcyjn gdzie wczeniej
wytwarzano wkady izolacyjne do wlewnic. Hal t stopniowo wyposa ano w urzdzenia niezbdne do wytwarzania
materiaów ogniotrwaych nieformowanych. Zainstalowano
mianowicie lini do dokadnego nawa ania surowców i specjalnych komponentów oraz mieszado Eiricha typ RV15 do
intensywnego mieszania. Zaprojektowano i wybudowano
trzy piece okresowe do obróbki cieplnej prefabrykatów betonowych. Dalsze inwestycje znajduj si w toku realizacji.
Aktualnie wydzia materiaów nieformowanych produkuje
nastpujce rodzaje materiaów nieformowanych:
• tradycyjne betony ogniotrwae,
• betony ogniotrwae nisko i ultraniskocementowe,
• betony ogniotrwae bezcementowe.
Wydzia Materiaów Nieformowanych specjalizuje si
w wytwarzaniu du ych elementów betonowych prefabrykowanych o ró norodnym przeznaczeniu, jak na przykad
skrzynie z betonu korundowego dla pieców tunelowych do
produkcji elementów gratowych. Skrzynia taka zostaa
pokazana na Fot. 6 (P1000698).

Podsumowanie i perspektywy dalszego
rozwoju rmy
Przedstawione powy ej dane wiadcz, e Przedsibiorstwo Materiaów Ogniotrwaych „KOMEX” w cigu ostatnich
kilku lat ulego znacznemu unowoczenieniu i modernizacji.
Nastpio to wskutek przejcia rmy w roku 2003 przez ARCELOR MITTAL jednego z najwikszych producentów stali
na wiecie. Umo liwio to du e inwestycje oraz modernizacj
wszystkich wydziaów. W konsekwencji nastpia znaczna
poprawa jakoci produkowanych materiaów i rozszerzenie
ich asortymentu.
Planuje si kontynuacj prac modernizacyjnych i dalszy
szybki rozwój przedsibiorstwa. Okolicznoci niezwykle
korzystn s bardzo cise zwizki z przemysem hutniczym
w ramach koncernu ARCELOR MITTAL oraz bardzo dobr
wspóprac z innymi u ytkownikami materiaów ogniotrwaych. Bardzo owocna jest te wspópraca z licznymi orodkami badawczymi, a szczególnie Akademi Górniczo-Hutnicz
w Krakowie. Prowadzonych jest mianowicie szereg projektów
badawczych, które zmierzaj do dalszej poprawy jakoci
obecnie wytwarzanych materiaów i opracowywanie nowych
odmian o lepszych waciwociach.
W zakresie materiaów glinokrzemianowych a szczególnie wysokoglinowych, zmierza si do korekty skadu fazowego w celu zwikszenia zawartoci mulitu przy zmniejszonej
zawartoci fazy szklistej. Pozwolio to popraw waciwoci
termomechanicznych wyrobów i ich trwaoci eksploatacyjnej
na przykad w piecach szybowych. Zmierza si te do poprawy waciwoci teksturalnych, a szczególnie zmniejszenia

Fot. 6. Skrzynia z betonu korundowego wyprodukowana na
Wydziale Materiaów Nieformowanych

porowatoci otwartej produkowanych wyrobów..
Specjalne zainteresowanie kierownictwa PMO „KOMEX”
budz wyroby magnezjowo-wglowe produkowane z bardzo
czystej magnezji topionej z dodatkami tworzyw ywicznych
polimerowych. Powy sze wyroby wytwarzane na wydziale
zasadowym odznaczaj si wysok jakoci i bardzo dobr
trwaoci w warunkach pracy. Niemniej jednak prowadzone
s dalsze prace w zakresie doboru skadu ywic, warunków
polimeryzacji i zachowania si osnowy w toku obróbki cieplnej. Interesujce okazao si równie wprowadzanie niewielkich dodatków o nanometrycznych wymiarach ziaren.
Przedmiotem szczególnej uwagi kierownictwa PMO
„KOMEX” jest od dawna wytwarzanie wyrobów dolomitowych
i dolomitowo-magnezjowych wypalanych. Warunkiem uzyskania takich wyrobów jest opracowanie metody wytwarzania
wysokiej jakoci klinkieru o dobrej odpornoci na hydratacj.
W zwizku z tym prowadzone s badania nad ró nymi wariantami technologicznymi spiekania lub topienia wybranych
surowców dolomitowych. Uzyskano w tym zakresie interesujce rezultaty. Przewiduje si budow specjalnego pieca na
Wydziale Zasadowym do wypalania wyrobów zawierajcych
wolny tlenek wapniowy.
Planowana jest te dalsza rozbudowa Wydziau Materiaów Nieformowanych. Szczególnie dotyczy to materiaów
ultraniskocementowych i bezcementowych. Prowadzone
s z dobrymi wynikami prace zmierzajce do zastpienia
cementu glinowego innymi rodkami wi cymi.
Podsumowujc, perspektywy dalszego, szybkiego rozwoju Przedsibiorstwa Materiaów Ogniotrwaych „KOMEX”
s obiecujce. Wkrótce powinno ono zosta jednym z czoowych europejskich zakadów produkujcych wysokiej jakoci
materiay ogniotrwae.
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