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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania wyrobów formowanych peryklazowo- 

-perowskitowo-spinelowych na wyłożenia ogniotrwałe znajdujących zastosowanie w przemyśle hutni-

czym z przeznaczeniem do budowy obmurzy urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperatu-

rach, między innymi w przemyśle cementowym, wapienniczym, chemicznym, ceramicznym i innych. 

Znany jest powszechnie sposób wytwarzania wyrobów zasadowych na bazie magnezji spieka-

nej i topionej i/lub spineli oraz węgla przeznaczonych na obmurza urządzeń cieplnych pracujących 

między innymi w przemysłach cementowym, wapienniczym, szklarskim, stalowym i innych. Wyroby 

ogniotrwałe narażone są na działanie wysokich temperatur, które przekraczają 1600°C, nagłe zmiany 

temperatury i silne oddziaływania korozyjne. Przez długi okres czasu w obiektach cieplnych instalo-

wano wyroby magnezjowo-chromitowe, jednak ich wykorzystanie ograniczone zostało ze względu na 

tworzenie się toksycznego chromu (VI) w środowisku pracy. Alternatywę stanowią wyroby magnezjo-

wo-węglowe, magnezjowo-spinelowe i magnezjowo-cyrkonowe, przy czym współczynnik rozszerzal-

ności cieplnej MgO, C i MgAl2O4 znacznie się różnią. Ponadto węgiel charakteryzuje się bardzo małą 

zwilżalnością przez ciekły metal i żużle. Wprowadzenie do wyrobów magnezjowych między innymi C, 

MgAl2O4 i ZrO2 poprawia ich odporność korozyjną oraz pozwala na otrzymanie korzystnej mikrostruk-

tury determinującej odporność wyrobów na nagłe zmiany temperatury. Przykładem może być spinel 

właściwy wprowadzany do wyrobów w różnej formie: przez dodatek AI2O3 – formowanie się spinelu  

in situ bądź jako wcześniej spiekany lub topiony i wprowadzany na etapie mieszania składników. 

Znany jest z amerykańskiego opisu patentowego US4954463 sposób wytwarzania wyrobów 

magnezjowo-spinelowych, gdzie spinel (MgAl2O4) tworzy się in situ. Materiał otrzymuje się z magnezy-

tu w ilości 65–99% masowych o zawartości MgO nie mniejszej niż 92% masowych i kalcynowanego 

boksytu w ilości 35–1% masowych o zawartości AI2O3 nie mniejszej niż 83% masowych i zawartości 

SiO2 nie większej niż 7% masowych, a zawartość krzemionki w mieszance nie może przekraczać 4% 

masowych. Z otrzymanej mieszanki formuje się kształtki, które wypala się w zakresie temperatur 

1480–1760°C. 

Natomiast z amerykańskiego opisu patentowego US5565390 znany jest sposób otrzymywania 

tworzywa ogniotrwałego na bazie MgO, które zawiera 3–23% masowych wcześniej syntetyzowanego 

spinelu MgAl2O4 o zawartości AI2O3 w ilości 75–95% masowych. Spinel reaguje z AI2O3 i CaO tworząc 

gliniany wapnia o stosunkowo niskiej temperaturze topnienia. Ogranicza to jego zastosowanie na 

przykład jako składnika tworzyw ogniotrwałych w strefie spiekania pieca obrotowego do produkcji klin-

kieru portlandzkiego. 

W amerykańskim opisie patentowym US 6261983 B1 ujawniono sposób wytwarzania tworzyw 

magnezjowo-spinelowych o wydłużonym czasie pracy, dobrych właściwościach termomechanicznych 

i o zredukowanej tendencji do reagowania z tlenkiem wapnia obecnym w środowisku pracy. Polega on 

na przebiegu powolnej lub opóźnionej reakcji spinelu, tlenku wapnia i tlenku cyrkonu, przy czym tlenek 

cyrkonu reaguje z tlenkiem wapnia obecnym w mieszaninie reakcyjnej tworząc cyrkonian wapnia, 

a dodatek ZrO2 niweluje problemy związane z obecnością spinelu w tworzywach ogniotrwałych. 

Z polskiego opisu patentowego PL 212579 B1 znany jest sposób wytwarzania zwartego two-

rzywa wysokoogniotrwałego z dolomitu o maksymalnej zawartości domieszek 2%, będącego źródłem 

CaO oraz MgO oraz z tlenku cyrkonu. Proces wypalania prowadzi się jedno- lub dwustopniowo  

w zakresie temperatur 1200 do 1600°C. Otrzymane w ten sposób tworzywo składa się głównie z MgO 

i CaZrO3 oraz charakteryzuje się ono korzystną mikrostrukturą. 

Z publikacji: E. Śnieżek i in.pt. „Tworzywa ogniotrwałe z układu cztero- składnikowego CaO- 

-MgO-AI2O3-ZrO2”, MATERIAŁY CERAMICZNE (CERAMIC MATERIALS), 65, 4, (2013), 476–480 

znany jest sposób wytwarzania tworzyw, których głównymi składnikami są tlenek magnezu (MgO) 

w ilości 66%–85% obj. i cyrkonian wapnia (CaZrO3) w ilości 15% i 30% obj. oraz monoglinian wapnia 

(CaAl2O4) w ilości 0–4% obj., spinel właściwy magnezowo-glinowy (MgAl2O4) w ilości, 0%–4% obj. 

i cement glinowo-wapniowy w ilości 0–4% obj. Związki te rozdrobniono do uziarnienia o medianie roz-

kładu ziarnowego d0,5 od 2,9 do 33,8 m i homogenizowano na sucho przez 2 h w cyrkonowym młyn-

ku wibracyjnym. Następnie z mieszanki zaformowano walce o wymiarach 50x50 mm pod ciśnieniem 

45 MPa, które wypalano w temperaturze 1580°C, przetrzymując je w tej temperaturze 10 godzin,  

a następnie chłodzono z piecem, przy czym możliwe jest wytworzenie tych tworzyw w procesie jedno-

stopniowego spiekania w powyższej temperaturze. 
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Istota sposobu wytwarzania wyrobów peryklazowo-perowskitowo-spinelowych na wyłożenia 

ogniotrwałe, zawierających w swoim składzie tlenek magnezu, cyrkonian wapnia oraz spinel magne-

zowo-glinowy, polegający na formowaniu kształtek ze zhomogenizowanej na sucho masy, które pod-

daje się jednostopniowej obróbce cieplnej, polega na tym, że klinkier magnezjowy spiekany i/lub to-

piony o zawartości MgO powyżej 95% masowych we frakcjach ziarnowych z przedziału od 0 do 6 mm 

w ilości 50–96% masowych miesza się z wcześniej syntetyzowanym drogą spiekania i/lub topienia 

cyrkonianem wapnia we frakcjach ziarnowych z przedziału od 0 do 5 mm w ilości 1–30% masowych, 

ze spiekanym i/lub topionym syntetycznym spinelem, zawierającym jako główny składnik fazowy 

MgAl2O4 o uziarnieniu do 5 mm w ilości 1–20% masowych oraz ze środkiem wiążącym wprowadza-

nym w ilości od 0 do 5% masowych, przy czy najpierw najgrubsze frakcje klinkieru magnezjowego 

miesza się z gruboziarnistym cyrkonianem wapnia i syntetycznym spinelem, a następnie wprowadza 

się część środka wiążącego i pozostałą część drobnoziarnistego klinkieru magnezjowego, a potem 

pozostałą część środka wiążącego, po czym z uzyskanej masy formuje się kształtki pod ciśnieniem  

80–200 MPa stosując trzykrotne odpowietrzenie, które suszy się, a następnie poddaje obróbce ciepl-

nej prowadzonej w zakresie temperatur 1600–1700°C. 

Jako środek wiążący stosuje się ług posulfitowy, ług posiarczynowy lub dekstrynę. 

Sposobem według wynalazku otrzymuje się wyroby o kontrolowanej porowatości wynoszącej 

od 2 do 20%, która uzależniona jest od ilości poszczególnych składników masy i ich uziarnienia. Po-

nadto w wyniku syntezy ogniowej uzyskuje się tworzywo o bardzo dobrej odporności na wstrząsy 

cieplne i właściwościach termomechanicznych oraz korzystnych cechach użytkowych związanych 

z jego podwyższoną odpornością korozyjną na działanie wysokiej temperatury i czynników chemicz-

nych występujących podczas pracy wyłożenia pieca. 

P r z y k ł a d  1. Do sporządzenia wypalanego tworzywa w postaci wyrobów peryklazowo- 

-perowskitowo-spinelowych o wiązaniu ceramicznym wykorzystano jako kruszywo spiekany klinkier 

magnezjowy, otrzymany drogą prażenia magnezytu, o zawartości MgO powyżej 97% masowych, we 

frakcjach ziarnowych z zakresu od 0 do 4 mm, syntetyczny spiekany cyrkonian wapnia we frakcjach 

ziarnowych z zakresu od 1 do 3 mm, topiony spinel MgAl2O4 we frakcjach ziarnowych z zakresu  

od 0 do 3 mm i ług posulfitowy. Masa na tworzywo składała się z klinkieru magnezjowego w ilości  

94% masowych, z cyrkonianu wapnia w ilości 4% masowych, ze spinelu w ilości 2% masowych, sta-

nowiących łącznie 100% kruszywa oraz jako środka wiążącego z ługu posulfitowego w ilości 3%  

w stosunku do masy kruszywa. W pierwszym etapie przygotowania masy najgrubsze frakcje kruszywa 

magnezjowego miesza się na sucho z gruboziarnistym spiekanym cyrkonianem wapnia i topionym 

spinelem, a następnie wprowadza się do mieszanki ług posulfitowy w ilości 2/3 całości i pozostałą 

ilość drobnoziarnistego kruszywa magnezjowego, a potem pozostałą ilość ługu posulfitowego. Wyroby 

wytwarzane sposobem według wynalazku formowano na prasie hydraulicznej pod ciśnieniem 

120 MPa stosując trzykrotne odpowietrzanie, po czym suszono i wypalano w temperaturze 1600°C 

przez 10 godzin. 

Wyroby wytworzone powyższym sposobem charakteryzowały się właściwościami podanymi  

w tabeli, umieszczonej na końcu opisu. 

P r z y k ł a d  2. Do sporządzenia wypalanego tworzywa w postaci wyrobów peryklazowo- 

-perowskitowo-spinelowych o wiązaniu ceramicznym wykorzystano następujące kruszywa: spiekany 

klinkier magnezjowy o zawartości MgO powyżej 97% masowych we frakcjach ziarnowych z zakresu 

od 0 do 4 mm, topiony cyrkonian wapnia we frakcjach ziarnowych z zakresu od 1 do 3 mm, topiony 

spinel we frakcjach ziarnowych z zakresu od 0 do 3 mm oraz jako środek wiążący ług posulfitowy. 

Masa na tworzywo składała się z klinkieru magnezjowego o uziarnieniu 0–4 mm w ilości 96% maso-

wych, z cyrkonianu wapnia o uziarnieniu 1–3 mm w ilości 2% masowych, ze spinelu o uziarnieniu 

0–4 mm w ilości 2% masowych, stanowiących łącznie 100% kruszywa oraz z ługu posulfitowego 

w ilości 3% w stosunku do masy kruszywa. W pierwszym etapie przygotowania masy najgrubsze frak-

cje klinkieru magnezjowego miesza się na sucho z gruboziarnistymi frakcjami cyrkonianu wapnia i ze 

spinelem, a następnie wprowadza się do mieszanki ług posulfitowy w ilości 2/3 całości i pozostałe 

drobnoziarniste frakcje klinkieru magnezjowego, a potem pozostałą ilość ługu posulfitowego. Wyroby 

według wynalazku formowano na prasie hydraulicznej pod ciśnieniem 120 MPa stosując trzykrotne 

odpowietrzanie, po czym suszono i wypalano w temperaturze 1600°C przez 10 godzin. 

Wyroby wytworzone sposobem według wynalazku charakteryzowały się właściwościami poda-

nymi w tabeli, umieszczonej na końcu opisu. 
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P r z y k ł a d  3. Do sporządzenia wypalanego tworzywa w postaci wyrobów peryklazowo- 

-perowskitowo-spinelowego o wiązaniu ceramicznym wykorzystano spiekany klinkier magnezjowy 

o zawartości MgO powyżej 97% masowych we frakcjach ziarnowych z zakresu od 0 do 3 mm, spieka-

ny cyrkonian wapnia we frakcjach ziarnowych z zakresu od 0,5 do 4 mm, topiony spinel we frakcjach 

ziarnowych z zakresu od 0,063 do 0,1 mm i ług posulfitowy. Masa na tworzywo składa się z klinkieru 

magnezjowego o uziarnieniu 0–3 mm w ilości 79% masowych, z cyrkonianu wapnia o uziarnieniu  

0,5–4 mm w ilości 16% masowych, ze spinelu o uziarnieniu 0,063–0,1 mm w ilości 5% masowych, 

stanowiących łącznie 100% kruszywa oraz z ługu posulfitowego w ilości 3% w stosunku do masy kru-

szywa. W pierwszym etapie przygotowania masy najgrubsze frakcje kruszywa magnezjowego miesza 

się na sucho z gruboziarnistym cyrkonianem wapnia, a następnie wprowadza się do mieszanki ług 

posulfitowy w ilości do 2% i pozostałe drobnoziarniste frakcje kruszywa magnezjowego i topiony spi-

nel, a na końcu pozostałą ilość ługu posulfitowego. Wyroby wytwarzane sposobem według wynalazku 

formowano na prasie hydraulicznej pod ciśnieniem 120 MPa stosując trzykrotne odpowietrzanie, po 

czym suszono i wypalano w temperaturze 1600°C przez 10 godzin. 

Wyroby wytworzone sposobem według wynalazku charakteryzowały się właściwościami poda-

nymi w tabeli, umieszczonej na końcu opisu. 

P r z y k ł a d  4. Do sporządzenia wypalanego tworzywa w postaci wyrobów peryklazowo- 

-perowskitowo-spinelowego o wiązaniu ceramicznym wykorzystano spiekany klinkier magnezjowy 

o zawartości MgO powyżej 97% masowych we frakcjach ziarnowych z zakresu od 0 do 3 mm, topiony 

spinel we frakcjach ziarnowych z zakresu od 0,5 do 4 mm, spiekany cyrkonian wapnia we frakcjach 

ziarnowych z zakresu od 0,063 do 0,1 mm i ług posulfitowy. Masa na tworzywo składa się z klinkieru 

magnezjowego w ilości 80% masowych, ze spinelu w ilości 13% masowych, z cyrkonianu wapnia 

w ilości 7% masowych, stanowiących łącznie 100% kruszywa oraz z ługu posulfitowego w ilości 3%  

w stosunku do masy kruszywa. W pierwszym etapie przygotowania masy najgrubsze frakcje klinkieru 

magnezjowego miesza się na sucho z gruboziarnistym spinelem, a następnie wprowadza się do mie-

szanki ług posulfitowy w ilości do 2% i pozostałe drobnoziarniste frakcje klinkieru magnezjowego  

i drobnoziarnisty cyrkonian wapnia, a na końcu pozostałą ilość ługu posulfitowego. Wyroby wytwarza-

ne sposobem według wynalazku formowano na prasie hydraulicznej pod ciśnieniem 120 MPa stosując 

trzykrotne odpowietrzanie, po czym suszono i wypalano w temperaturze 1600 °C przez 10 godzin. 

Wyroby wytworzone sposobem według wynalazku charakteryzowały się właściwościami poda-

nymi w tabeli, umieszczonej na końcu opisu. 

T a b e l a  
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Zastrzeżenia patentowe 

1. Sposób wytwarzania wyrobów peryklazowo-perowskitowo-spinelowych na wyłożenia ognio-

trwałe, zawierających tlenek magnezu, cyrkonian wapnia oraz spinel magnezowo-glinowy, 

polegający na formowaniu kształtek ze zhomogenizowanej na sucho masy, które poddaje 

się jednostopniowej obróbce cieplnej, znamienny tym, że klinkier magnezjowy spiekany 

i/lub topiony o zawartości MgO powyżej 95% masowych we frakcjach ziarnowych z przedzia-

łu od 0 do 6 mm w ilości 50–96% masowych miesza się z wcześniej syntetyzowanym drogą 

spiekania i/lub topienia cyrkonianem wapnia we frakcjach ziarnowych z przedziału od 0 do 5 

mm w ilości 1–30% masowych, ze spiekanym i/iub topionym syntetycznym spinelem, zawie-

rającym jako główny składnik fazowy MgAI2O4, o uziarnieniu do 5 mm w ilości 1–20% ma-

sowych oraz ze środkiem wiążącym wprowadzanym w ilości od 0 do 5% masowych, przy 

czym najpierw najgrubsze frakcje klinkieru magnezjowego miesza się z gruboziarnistym cyr-

konianem wapnia i syntetycznym spinelem, a następnie wprowadza się część środka wiążą-

cego i pozostałą część drobnoziarnistego klinkieru magnezjowego, a potem pozostałą część 

środka wiążącego, po czym z uzyskanej masy formuje się kształtki pod ciśnieniem 80–200 

MPa stosując trzykrotne odpowietrzenie, które suszy się, a następnie poddaje obróbce 

cieplnej prowadzonej w zakresie temperatur 1600–1700°C. 

2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że jako środek wiążący stosuje się ług posulfito-

wy, ług posiarczynowy lub dekstrynę. 
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