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Przedsibiorstwo Materiaów
Ogniotrwaych „KOMEX” w Krakowie
Cz I. Zarys historii
ZYGMUNT PIOTROWSKI, CZESAW GOAWSKI
Przedsibiorstwo Materiaów Ogniotrwaych KOMEX Sp. z o.o., 30-969 Kraków, ul. Ujastek 1

Przedsibiorstwo Materiaów Ogniotrwaych „KOMEX”,
aktualnie jedno z najwikszych tej brany w Polsce, powstao
w 1953 roku. Na wydzielonym kilkunastuhektarowym terenie
rozpoczto budow kompleksu obiektów, które utworzyy Zakad Materiaów Ogniotrwaych Huty im. Tadeusza
Sendzimira. Zakad ten decyzj kierownictwa Huty zosta
zbudowany jako jeden z pierwszych; przyjto, bowiem
susznie, e w pierwszym okresie zakad dostarcza bdzie
materiay ogniotrwae dla potrzeb inwestycyjnych, a w okresie
póniejszym dla celów eksploatacyjnych urzdze cieplnych
i energetycznych w kombinacie.
Jako pierwszy, bo ju w roku 1953, uruchomiony zosta
Wydzia wyrobów glinokrzemianowych wraz z oddziaem
specjalnych mas i zapraw.
Pocztkowo produkowano prostki normalne i kliny o maym stopniu skomplikowania. Stopniowo wprowadzano do
produkcji coraz trudniejsze asortymenty i gatunki wyrobów.
Wymieni tutaj naley kompleks wyrobów wieloszamotowych
przeznaczonych do wyoenia ogniotrwaego wielkich pieców w hutach Sendzimira, Katowice, Czstochowa, wyroby
specjalne dla nagrzewnic wielkich pieców, a w póniejszym
okresie wyroby wysokoglinowe andaluzytowe i boksytowe,
a take kwarcowo szamotowe, które byy stosowane na
szerok skal w przemy le stalowniczym i odlewniczym.
Wprowadzanie nowych asortymentów wyrobów spowodowao konieczno  modernizacji urzdze produkcyjnych,
w tym gównie pras formierskich. Dotychczas stosowane
prasy o napdzie mechanicznym wymienione zostay na
prasy hydrauliczne o nacisku formowania 650–900 ton
i automatycznym odpowietrzaniu, co korzystnie wpyno
na jako  produkowanych wyrobów. Zainstalowane zostao
równie automatyczne mieszado krnikowe dla przygotowania mas formierskich.
W oddziale zapraw opracowano i wprowadzono do
produkcji metod wytwarzania specjalnej bezwodnej masy
do zatykania otworów spustowych w wielkich piecach.
Opracowany i wykonany zosta specjalny cig produkcyjny
do wytwarzania powyszej masy. Mas t zastosowano
w Hutach Sendzimira, Katowice, Czstochowa i wielu innych,
co spowodowao wyeliminowanie jej importu. Masa uzyskaa
wiadectwo patentowe.
Wydzia krzemionkowy zosta uruchomiony w roku 1954
produkujc wyroby krzemionkowe dla pieców martenowskich.

56

MATERIA£Y CERAMICZNE 2/2008 • tom LX

Po okoo 13 miesicach produkcja wyrobów krzemionkowych
zostaa zatrzymana, poniewa zdecydowano zastosowanie
wyrobów zasadowych w sklepieniach pieców stalowniczych
w tym martenowskich wyrobów. Ten typ wyrobów pozwala
na zwikszenie intensy kacji procesu wytapiania stali, a tym
samym na zwikszenie jej produkcji. Adaptacja wydziau
krzemionkowego na wydzia produkujcy wyroby zasadowe
realizowana bya z duym rozmachem.
Z pocztkiem lat 60-tych przygotowano nowe skadowisko surowców i zbudowano piec tunelowy do wypalania
wyrobów zasadowych przy temperaturze 1650 o C. W latach
80-tych nastpi dalszy, bardzo intensywny rozwój wydziau
zasadowego. Przeprowadzono remont modernizacyjny
pieca tunelowego umoliwiajc wypalanie w nim wyrobów
przy temperaturach do 1750 o C. Zainstalowano te nowe
prasy hydrauliczne Firmy Laeis w tym bardzo nowoczesn
pras 1600 tonow, sterowan mikroprocesorem przemysowym. Uruchomiono równie szereg nowych asortymentów
wyrobów zasadowych, z których wymieni naley wyroby
chemicznie wizane, magnezjowo-chromitowe w otulinach
stalowych z wewntrznym zbrojeniem dla sklepie pieców
martenowskich, wysokiej jako ci wypalane wyroby magnezjowo-chromitowe dla pieca tandem, wyroby magnezjowe
dla mieszalników surówki, wyroby magnezjowo-wglowe,
oraz wyroby magnezjowo-spinelowe dla pieców obrotowych
przemysu cementowego.
Nowym wydziaem, który zosta uruchomiony w 1965
roku, jako pierwszy i do tej pory jedyny w Polsce, by wydzia
dolomitowo-wapienny dostarczajcy wyroby dolomitowe
dla stalowni konwertorowej. Dolomit surowy spiekany jest
w piecu obrotowym przy temperaturze ok. 1900oC na klinkier dolomitowy, który nastpnie po odpowiedniej przeróbce z dodatkiem specjalnego lepiszcza technologicznego
formowany jest na prasach hydraulicznych na ksztatki
suce do wyoenia ogniotrwaego konwertorów tlenowych. Dla udoskonalenia jako ci wyrobów dolomitowych
zainstalowano, wspólnie z rm Mendheim, piec, w którym
przy odpowiednio dobranych warunkach prowadzi si ulepszanie cieplne wyrobów dolomitowych. Wyroby dolomitowe
po ulepszeniu cieplnym wykazay znacznie korzystniejsze
parametry jako ciowe. Naley doda, e formownia wydziau
dolomitowego wyposaona zostaa w automatyczn pras
hydrauliczn o nacisku 2000 ton, na której formowane byy
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i s wyroby o dugo ci 100 cm dla konwertorów tlenowych.
Drug cz ci wydziau dolomitowego jest oddzia wapienny,
gdzie w piecach szybowych produkowane jest wapno palone
o odpowiedniej aktywno ci chemicznej przeznaczone do
produkcji stali w konwertorach tlenowych.
W roku 1978 uruchomiona zostaa produkcja specjalnych wkadów izolacyjnych do wlewnic. Pocztkowo wkady te produkowano w wydziale szamotowym i zasadowym
na bazie wasnej, opracowanej w Przedsibiorstwie metody.
Wskutek konieczno ci zwikszenia produkcji wkadów uruchomiono wspólnie z rm FOSECO nowy cig produkcyjny
wkadów o rónych gabarytach. Wkady te stosowane byy
przez prawie cae hutnictwo polskie.
W roku 2000 rozwinito produkcj betonów ogniotrwaych. Cig technologiczny betonów wyposaony zosta
w trzy specjalne piece do obróbki cieplnej prefabrykatów
betonowych. Naley zaznaczy, e piece te zostay wykonane w oparciu o wasn dokumentacje i przez wasnych
pracowników. Wprowadzenie obróbki cieplnej prefabrykowanych elementów betonowych zwikszyo znacznie ich
zastosowanie. W ramach tej metody opracowano nastpujce asortymenty: prefabrykaty dla przepychowych pieców
walcowniczych, prefabrykaty korundowo-karborundowe dla
pieców w przecigarniach drutów, elementów do odcinania
ula konwertorowego, lanc do argonowania i odsiarczania
stali. Prefabrykaty z ultraniskocementowych betonów stosowane s jako elementy konstrukcyjne w takich urzdzeniach
jak kadzie stalownicze, piece grzewcze do obróbki cieplnej
w stalowniach, wyoenie pieców grzewczych w przemy le
obróbki cieplnej gra tu itd.
Przedstawiajc w duym skrócie rozwój zakadu materiaów ogniotrwaych przy kombinacie Huty im. T. Sendzimira
naley zaznaczy, e czas jego pracy wynosi cznie 55 lata.
Przez okres ten przepracowao w nim wielu pracowników
i to zarówno z dozoru technicznego, jak równie robotników,
którzy swoj prac i wasn inicjatyw wnie li duy wkad w
dziaalno  zakadu. Wzrost produkcji w latach 1960-1980
w porównaniu do roku 1954 wyniós 1445 %. Rekordowy
poziom produkcji zanotowano w 1980 roku, kiedy cznie
wyprodukowano 729 970 ton tworzyw ogniotrwaych i wapna
metalurgicznego
Nie bez wpywu na wielko  produkcji byo równie
przejcie przez zakad caoksztatu gospodarki materiaami
ogniotrwaymi w Kombinacie Huty im. Sendzimira, poczwszy od pieców zaponowych przez kompleks wielkich pieców,
pieców stalowniczych oraz pieców grzewczych walcowni.
Std systematycznie prowadzone byy obserwacje i analizy
pracy wyoe ogniotrwaych w poszczególnych urzdzeniach cieplnych. Mona za tym przyj, e powstao swoiste
centrum badawcze o bardzo szerokim zakresie dziaania,
które funkcjonuje po dzie dzisiejszy. Wysoko specjalistyczna kadra inynierska prowadzia i nadal realizuje szeroki
zakres prac badawczych i rozwojowych w zakresie wpywu
czynników metalurgicznych na trwao  wyrobów ogniotrwaych w miejscach ich zabudowy.
Naley wspomnie, e opracowania wykonane przez
zespoy pracowników inynieryjno technicznych znalazy
uznanie w postaci nagród i wyrónie, w ród których naley
wymieni: Nagrod Pastwow II stopnia, Nagrod Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyszego, Nagrod Naczelnej Organizacji Technicznej, Nagrod Prezydenta Miasta Krakowa.

Realizowane prace badawcze byy i s nadal wykonywane
równie przy udziale zewntrznych jednostek badawczych,
w ród których naley wymieni: Wydzia Inynierii Materiaowej i Ceramiki Akademii Górniczo Hutniczej, Instytut
Materiaów Ogniotrwaych w Gliwicach, Instytut Chemicznej
Przeróbki Wgla w Zabrzu i inne. Utrzymywano równie
wspóprac z rm MAGNESITA Brazylia w zakresie produkcji wyrobów zasadowych i ich zastosowania.
Prowadzono równie szerok wspóprac z rmami
produkujcymi urzdzenia dla przemysu materiaów ogniotrwaych jak; Laeis, Foseco, Mendheim. Tego typu wspólne
dziaania pozwalay na szybkie rozwizywanie problemów
inynieryjno - technicznych.
Dekada lat 90-tych to trudny okres dla przemysu materiaów ogniotrwaych w Polsce. Przedsibiorstwo Materiaów Ogniotrwaych „Komex” w Krakowie odczuo ten fakt
najdotkliwiej. W lecie roku 1991 zostaje, niemal z dnia na
dzie zostaa zatrzymana stalownia martenowska w Hucie
T. Sendzimira, bdca gównym odbiorc materiaów ogniotrwaych produkowanych przez przedsibiorstwo. 1 stycznia
1993 roku dochodzi do przeksztacenia Zakadu Materiaów
Ogniotrwaych Huty im. T. Sendzimira w Przedsibiorstwo
Materiaów Ogniotrwaych S.A. Powstaje Spóka z kapitaem
akcyjnym wynoszcym 320.000 z, zatrudniajca ponad 1000
pracowników i dzierawica majtek na obszarze ok. 38 ha.
49% kapitau akcyjnego objli pracownicy wykupujc akcje,
a 51% naleao do Skarbu Pastwa. Pomimo trudnej sytuacji,
rma dziki olbrzymiemu wysikowi Zarzdu prowadzia dalej
dziaalno . Zakupiono nowoczesn pras hydrauliczn rmy
Laeis o nacisku 2000 Ton. Uruchomiono lini do produkcji
wyrobów magnezjowo-wglowych. Wdroono nowe asortymenty produktów midzy innymi nowoczesne materiay
magnezjowo-spinelowe dla pieców obrotowych przemysu
cementowego.
Pocztek pierwszej dekady XXI wieku to dalszy, gboki
kryzys polskiego hutnictwa. Utrata pynno ci nansowej
przez Hut, gównego klienta brany materiaów ogniotrwaych (ok. 85 % sprzeday) powoduje w styczniu 2003 roku
ogoszenie upado ci PMO S.A.
Dziaalno  produkcyjn przejmuje spóka KOMEX
Sp. z o.o. i zmienia si nazw spóki na Przedsibiorstwo
Materiaów Ogniotrwaych KOMEX Sp. z o.o. Obecnie PMOKOMEX naley w 100% do koncernu ArcelorMittal Poland
S.A., Oddzia Kraków.

i

MATERIA£Y CERAMICZNE 2/2008 • tom LX

57

