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BRYKIETOWANIE SZLAMÓW KONWERTOROWYCH
W BRYKIECIARCE WALCOWEJ
Badania wykonane w IM¯ wykaza³y, ¿e do brykietowania szlamów konwertorowych bardzo dobrze nadaj¹ siê
spoiwa na bazie skrobi. Przy udziale tego spoiwa uzyskuje siê bardzo dobre w³asnoœci wytrzyma³oœciowe brykietów. Najlepszym i najtañszym spoœród wszystkich próbowanych spoiw wydaje siê byæ jednak spoiwo na bazie lignosulfonianów. Brykiety z 10% udzia³em tego spoiwa w mieszance daj¹ bardzo dobr¹ wytrzyma³oœæ zrzutow¹ oraz
wytrzyma³oœæ na œciskanie. Spoiwa skrobiowe ze wzglêdu na bardzo wysok¹ cenê s¹ mniej atrakcyjne ni¿ lignosulfoniany. Jednak¿e ich stosowanie jest uzasadnione, gdy¿ np. w przypadku uwodnionych szlamów konwertorowych
spoiwa te poch³aniaj¹ wodê. Mo¿liwe jest wiêc pominiêcie bardzo energoch³onnego i kosztownego procesu dosuszania odpadów.
S³owa kluczowe: szlamy konwertorowe, brykietowanie, brykieciarka walcowa, spoiwo

BRIQUETTING CONVERTER SLUDGE WITH ROLL PRESS
The tests carried out at the Institute for Ferrous Metallurgy revealed that starch-based binders are very suitable
for briquetting converter sludge. The use of this binder results in very good mechanical properties of briquettes.
Nevertheless, out of the tested binders the best and cheapest one seems to be the lignosulfonate-based binder. Briquettes containing 10% of this binder in mixture yield very good drop strength and compression strength. Because of their very high price, starch binders are less attractive than lignosulfonates. However, their use is justified as, for
example, in case of hydrated converter sludge these binders absorb water. Thus, it is possible to skip over the very
energy-consuming and expensive waste dry-up process.
Key words: converter sludge, briquetting, roll press, binder

1. WSTÊP
Drobnoziarniste odpady hutnicze, w tym odwodnione
szlamy konwertorowe, mog¹ byæ scalane poprzez brykietowanie, a nastêpnie po odpowiednim przetworzeniu, wykorzystywane jako wsad np. do pieców stalowniczych lub
pieców szybowych. Proces ten mo¿na realizowaæ w prasach walcowych oraz w prasach stemplowych.
Instytut Metalurgii ¯elaza w Gliwicach prowadzi od
1999 r. kompleksowe badania w zakresie brykietowania
drobnoziarnistych odpadów w prasach stemplowych. Od-

powiednio dobrana prasa umo¿liwia równie¿ brykietowanie silnie uwodnionych lub zaolejonych odpadów (np. szlamy z mokrego oczyszczania gazów, szlamy poszlifierskie,
mu³ki zgorzelinowe i inne, rys. 1).
W 2009 r. IM¯ rozpocz¹³ badania procesu brykietowania
z wykorzystaniem pras walcowych. Decyzja o wyborze rodzaju brykieciarki zale¿y od wielu czynników m.in. od podatnoœci danego materia³u na zbrylanie w danej brykieciarce, wilgotnoœci materia³u, potrzebnej wydajnoœci dla
danego procesu produkcyjnego itp.

Rys. 1. Przyk³ady brykietów z odpadów hutniczych
Fig. 1. Examples of steel mill waste briquettes
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W przemyœle z regu³y stosuje siê brykieciarki walcowe.
Decyduj¹ o tym ich zalety, z których najwa¿niejsze to
znacznie mniejsze zu¿ycie energii, d³u¿sza ¿ywotnoœæ elementów formuj¹cych oraz ci¹g³y charakter pracy umo¿liwiaj¹cy uzyskanie du¿ej wydajnoœci urz¹dzenia (od 2 do
60 t/h, przy max 2,2 t/h w przypadku prasy stemplowej).

2. INSTALACJA DO BRYKIETOWANIA
Z BRYKIECIARK¥ WALCOW¥
Zespó³ Procesów Surowcowych w latach 2008/2009 doposa¿y³ siê w nowy uk³ad do brykietowania, z wykorzystaniem brykieciarki/prasy walcowej, rys. 2.
W sk³ad instalacja do brykietowania wchodz¹ trzy podstawowe urz¹dzenia:
1) Mieszalnik planetarny
Mieszalnik planetarny przeznaczony jest do dok³adnego
wymieszania surowca ze spoiwem, jako nadawê do tworzenia trwa³ych brykietów na urz¹dzeniu brykietuj¹cym.
G³ównym elementem mieszalnika jest rozbijak (mikser),
umo¿liwiaj¹cy dok³adne wymieszanie komponentów mieszanki. Urz¹dzenie wyposa¿one jest w instalacjê do podawania spoiwa, zakoñczone dyszami spryskiwacza. Poda-
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wany do mieszalnika materia³ nale¿y przesiaæ do frakcji
poni¿ej 10 mm.
2) Prasa/brykieciarka walcowa
Prasa walcowa – brykieciarka, przeznaczona jest do
produkcji brykietów z drobnoziarnistych materia³ów takich jak: szlamy ¿elazonoœne, py³y metali, zgorzelina walcownicza oraz inne odpady przemys³owe. Produkcja brykietów na tego typu brykieciarce wymaga u¿ycia spoiwa.
Brykieciarka wyposa¿ona jest w stó³, na którym umieszczony jest uk³ad do brykietowania wraz z koszem zasypowym i obudow¹. Uk³ad formuj¹cy brykiety sk³ada siê
z dwóch matryc umieszczonych w ³o¿yskach. Wydajnoœæ
brykieciarki oko³o 4 Mg/h.
Brykiety powstaj¹ poprzez sprasowanie materia³u wsadowego z dodatkiem spoiwa, pomiêdzy wspó³pracuj¹cymi
matrycami, rys. 3 i 4. W wyniku prasowania powstaj¹ brykiety o wymiarach oko³o 50×50×35 mm, rys. 5 i 6.
3) Nieckowego podajnika taœmowego (dwie sztuki)
Podajnik taœmowy nieckowy przeznaczony jest do transportu mieszanki z mieszalnika planetarnego do brykieciarki i gotowych brykietów z brykieciarki do zasobnika.
Transport mo¿liwy jest w poziomie jak i pod takim k¹tem,
aby materia³ nie zsypywa³ siê z taœmy podajnika, rys. 5.

Rys. 2. Laboratoryjna instalacja do brykietowania z brykieciark¹ walcow¹
Fig. 2. Laboratory briquetting system with roll press

Rys. 3. Matryce formuj¹ce – widok z boku
Fig. 3. Forming die blocks – side view

Rys. 4. Matryce formuj¹ce – widok z góry
Fig. 4. Forming die blocks – top view
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Rys. 5. Podajnik taœmowy do transportu mieszanki i gotowych brykietów
Fig. 5. Belt feeder for transportation of mixture and finished briquettes
Tablica 1. Analizy chemiczne szlamów konwertorowych, %
Table 1. Chemical analyses of converter sludge, %
Sk³adnik
FeO

Rys. 6. Porównanie wielkoœci i kszta³tu brykietów z brykieciarki stemplowej (na dole) i walcowej (po lewej i na górze)
Fig. 6. Comparison of briquette sizes and shapes from
stamp (bottom) and roll (top left) press

3. LABORATORYJNE PRÓBY
BRYKIETOWANIA SZLAMÓW
KONWERTOROWYCH Z RÓ¯NYMI
SPOIWAMI
Szlamy konwertorowe powstaj¹ce w wyniku mokrego
odpylania gazów konwerterowych s¹ w deponowane na
sk³adowiskach. Czêœciowo zawracane s¹ do procesu konwertorowego, lub wykorzystywane poza hutnictwem
np. w cementowniach. Szlamy te zawieraj¹ oko³o 60% ¿elaza, g³ównie jako tlenki ¿elaza, tablica 1.
Wykorzystanie ¿elaza zawartego w szlamach wymaga
opracowania technologii zbrylania, pozwalaj¹cej na przygotowanie szlamów do procesu, w którym przeprowadzi
siê np. redukcjê zawartych w nich tlenków ¿elaza i uzyska
produkt o w³asnoœciach pozwalaj¹cych na stosowanie go
jako zamiennika z³omu w procesie stalowniczym.
Jako spoiwo wykorzystano cztery rodzaje skrobi, spoiwo na bazie lignosulfonianów, dwusk³adnikowe spoiwo
na bazie szk³a wodnego, klej mocznikowy oraz cement.

Nr próby
1

2

3

65,75

61,92

62,92

Femet

5,03

6,03

7,01

Feca³k.

60,21

57,52

59,02

Al2O3

0,27

0,053

0,051

C

1,88

1,78

1,72

CaO

6,04

8,46

9,41

Cd

0,002

0,003

0,003

Cl

0,09

0,14

0,14

F

0,009

0,25

0,25

K 2O

0,062

0,075

0,075

Na2O

0,11

0,14

0,14

MgO

1,86

2,14

2,21

P

0,086

0,049

0,049

Pb

0,18

0,27

0,24

S

0,15

0,13

0,13

Sb

0,003

<0,002

<0,002

SiO2

2,72

2,14

2,21

Zn

2,85

6,97

5,87

Do procesu brykietowania pozyskano szlamy konwertorowe, które by³y wstêpnie odwodnione na prasie filtracyjnej (zawartoœæ wilgoci w wypraskach oko³o 25–30%), a nastêpnie suszone na wolnym powietrzu w IM¯ do wilgotnoœci 1,6%.
Zgodnie bowiem z literatur¹ [1–6] wilgotnoœæ mieszanki
przygotowanej do brykietowania mo¿e wynosiæ max 2,0%.
Laboratoryjne próby brykietowania szlamów konwertoro-
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wych prowadzono w nowym uk³adzie do brykietowania,
z wykorzystaniem brykieciarki/prasy walcowej.

– wytrzyma³oœæ zrzutow¹ brykietów bezpoœrednio po ich
wykonaniu a nastêpnie po 1, 5 i 10 dobach.

Mieszanka do brykietowania by³a homogenizowana ka¿dorazowo przez 20 minut, w celu równomiernego rozprowadzenia spoiwa w ca³ej objêtoœci mieszanki. Jest to
szczególnie istotne w przypadku stosowania ciek³ych spoiw o konsystencji syropu, takich jak spoiwa na bazie lignosulfonianów, klej mocznikowy czy te¿ szk³o wodne.

Próby wytrzyma³oœci na œciskanie wykonano na maszynie wytrzyma³oœciowej typu ZWICK przy nastawieniu
si³omierza na zakres 20 kN.
Wytrzyma³oœæ zrzutow¹ brykietu okreœlano za pomoc¹
próby polegaj¹cej na zrzucaniu brykietów z wysokoœci 2 m
na p³ytê stalow¹. Po 1 zrzucie okreœlano „rozkruszalnoœæ
zrzutow¹” tj. iloœæ ziarna >10 mm i iloœæ ziarna < 10 mm,
a nastêpnie dwukrotnie zrzucano frakcjê > 10 mm z wysokoœci 2 m, na p³ytê stalow¹ i okreœlano „wytrzyma³oœæ
zrzutow¹” tj. iloœæ ziarna >10 mm i iloœæ ziarna < 10 mm.
Badania wytrzyma³oœci wykonywano dla 6 brykietów z ka¿dej serii.
Przyjêto, ¿e brykiety mog¹ zostaæ ponownie zawrócone
do procesów metalurgicznych, je¿eli iloœæ podziarna < 10
mm po trzech zrzutach wynosi max 10%, a wytrzyma³oœæ
na œciskanie wynosi > 100 kG/brykiet.
Brykiety z ka¿dego rodzaju mieszanki poddawano próbie wodoodpornoœci, która polega³a na zanurzeniu w wodzie na dobê, sezonowanych i wysuszonych do sta³ej wagi
brykietów. Mierzono nastêpnie iloœæ poch³oniêtej wody.
Celem tej próby by³o sprawdzenie, czy wytworzone brykiety mog¹ byæ czasowo sk³adowane na niezadaszonych
sk³adowiskach. Wyniki badañ przedstawiono w tablicach
2–9.
Analizuj¹c dane uzyskane z badañ wytrzyma³oœciowych
stwierdzono, ¿e do brykietowania szlamów konwertorowych bardzo dobrze nadaj¹ siê spoiwa na bazie skrobi. Ju¿
po dziesiêciu dniach sezonowania i przy 10% zawartoœci
spoiwa bardzo wysoka jest wytrzyma³oœæ zrzutowa, wynosz¹ca 92,4–100% ziaren powy¿ej 10 mm, po trzech zrzu-

Pozosta³e stosowane spoiwa maj¹ postaæ ³atwo rozprowadzaj¹cych siê proszków, które dla prawid³owego przebiegu procesu zbrylania nale¿y wymieszaæ z odpadami
w stanie suchym. Warunkiem koniecznym reakcji spoiwa
z brykietowanym odpadem jest dodatek wody, dobierany
indywidualnie w zale¿noœci od wilgotnoœci zbrylanego odpadu. Wytworzone brykiety poddane zosta³y sezonowaniu
przez okres 10 dób, w celu uzyskania odpowiedniej wytrzyma³oœci zrzutowej i na œciskanie.
Wstêpne próby brykietowania, z zachowaniem wilgotnoœci mieszanki zalecanej w literaturze [1–6], okaza³a siê
niewystarczaj¹ca. Mieszanka by³a zbyt sucha i brykiety
nie tworzy³y siê. Przyst¹piono wiêc do prób brykietowania
zgodnie z parametrami zalecanymi przez producenta wy¿ej opisanej instalacji. Z zaleceñ producenta wynika³o, ze
nale¿y do mieszanki dodawaæ jak najmniej wody, ale
jej iloœæ nale¿y tak ustaliæ, aby uzyskaæ konsystencjê gêsto
plastycznej nadawy do brykietowania [7].
W ka¿dej serii prób brykietowania zgorzeliny oznaczano:
– wilgotnoœæ brykietowanej mieszanki,
– wytrzyma³oœæ brykietów na œciskanie bezpoœrednio po
ich wykonaniu a nastêpnie po 10 dobach sezonowania,

Tablica 2. W³aœciwoœci brykietów ze szlamów konwertorowych (H2O – 1,6%). Spoiwo: Skrobia I
Table 2. Properties of converter sludge briquettes (H2O – 1.6%). Binder: Starch I
Badany parametr

W³aœciwoœci brykietów

Iloœæ spoiwa, %

20

10

Zawartoœæ wilgoci w brykiecie, %

15,7

14,8

Ciê¿ar brykietu,g

129

145

a) bezpoœrednio po wykonaniu

plastyczne

plastyczne

b) po 10 dobach sezonowania

142

124

Wytrzyma³oœæ na œciskanie, kG/brykiet

rozkrusz

wytrzym.

rozkrusz

wytrzym.

1 zrzut

3 zrzuty

1 zrzut

3 zrzuty

plastyczne

plastyczne

plastyczne

plastyczne

ziarno >10 mm

100

100

100

100

ziarno <10 mm

0

0

0

0

ziarno >10 mm

99,9

99,6

99,7

99,3

ziarno <10 mm

0,1

0,4

0,3

0,7

ziarno >10 mm

99,6

99,0

99,5

99,0

ziarno <10 mm

0,4

1,0

0,5

1,0

ziarno >10 mm

99,8

99,2

100

92,4

ziarno <10 mm

0,2

0,8

0

Wytrzyma³oœæ zrzutowa brykietu, %

a)bezpoœrednio po wykonaniu

b)po 1 dobie sezonowania

c)po 5 dobach sezonowania

d)po 10 dobach sezonowania

Przyrost wagi po 24 h próbie wodoodpornoœci,%

23,5

7,6
17,2
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Tablica 3. W³aœciwoœci brykietów ze szlamów konwertorowych (H2O – 1,6%). Spoiwo: Skrobia II
Table 3. Properties of converter sludge briquettes (H2O – 1.6%). Binder: Starch II
Badany parametr

W³aœciwoœci brykietów

Iloœæ spoiwa, %

20

10

Zawartoœæ wilgoci w brykiecie, %

17,7

17,2

Ciê¿ar brykietu,g

130

145

plastyczne

plastyczne

Wytrzyma³oœæ na œciskanie, kG/brykiet
a) bezpoœrednio po wykonaniu
b) po 10 dobach sezonowania

138

184

rozkrusz

wytrzym.

rozkrusz

wytrzym.

1 zrzut

3 zrzuty

1 zrzut

3 zrzuty

plastyczne

plastyczne

plastyczne

plastyczne

ziarno >10 mm

100

99,9

100

100

ziarno <10 mm

0

0,1

0

0

ziarno >10 mm

99,5

98,5

99,7

99,1

ziarno <10 mm

0,5

1,5

0,3

0,9

ziarno >10 mm

99,9

98,7

99,6

99,1

ziarno <10 mm

0,1

1,3

0,4

0,9

ziarno >10 mm

99,8

99,3

100

100

ziarno <10 mm

0,2

0,7

0

0

Wytrzyma³oœæ zrzutowa brykietu, %

a) bezpoœrednio po wykonaniu

b) po 1 dobie sezonowania

c) po 5 dobach sezonowania

d) po 10 dobach sezonowania

Przyrost wagi po 24 h próbie wodoodpornoœci, %

26,6

18,0

Tablica 4. W³aœciwoœci brykietów ze szlamów konwertorowych (H2O – 1,6%). Spoiwo : Skrobia III
Table 4. Properties of converter sludge briquettes (H2O – 1.6%). Binder: Starch III
Badany parametr

W³aœciwoœci brykietów

Iloœæ spoiwa, %

20

10

Zawartoœæ wilgoci w brykiecie, %

16,6

17,5

Ciê¿ar brykietu,g

129

135

a) bezpoœrednio po wykonaniu

plastyczne

plastyczne

b) po 10 dobach sezonowania

164

80

Wytrzyma³oœæ na œciskanie, kG/brykiet

Wytrzyma³oœæ zrzutowa brykietu, %

a) bezpoœrednio po wykonaniu

rozkrusz

wytrzym.

rozkrusz

wytrzym.

1 zrzut

3 zrzuty

1 zrzut

3 zrzuty

plastyczne

plastyczne

plastyczne

plastyczne

ziarno >10 mm

100

100

100

100

ziarno <10 mm

0

0

0

0

ziarno >10 mm

98,9

98,9

98,6

93,6

ziarno <10 mm

1,1

1,1

1,4

6,4

ziarno >10 mm

99,3

98,7

99,4

97,9

ziarno <10 mm

0,7

1,3

0,6

2,1

ziarno >10 mm

99,6

99,3

99,6

99,3

ziarno <10 mm

0,4

0,7

0,4

0,7

b) po 1 dobie sezonowania

c) po 5 dobach sezonowania

d) po 10 dobach sezonowania

Przyrost wagi po 24 h próbie wodoodpornoœci, %

28,2

22,0
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Tablica 5. W³aœciwoœci brykietów ze szlamów konwertorowych (H2O – 1,6%). Spoiwo : Skrobia IV
Table 5. Properties of converter sludge briquettes (H2O – 1.6%). Binder: Starch IV
Badany parametr

W³aœciwoœci brykietów

Iloœæ spoiwa, %

20

10

Zawartoœæ wilgoci w brykiecie, %

15,5

16,2

Ciê¿ar brykietu,g

131

150

plastyczne

plastyczne

Wytrzyma³oœæ na œciskanie, kG/brykiet
a) bezpoœrednio po wykonaniu
b) po 10 dobach sezonowania

132

148

rozkrusz

wytrzym.

rozkrusz

wytrzym.

1 zrzut

3 zrzuty

1 zrzut

3 zrzuty

plastyczne

plastyczne

plastyczne

plastyczne

ziarno >10 mm

100

99,8

100

100

ziarno <10 mm

0

0,2

0

0

ziarno >10 mm

99,9

98,4

99,8

99,4

ziarno <10 mm

0,1

1,6

0,2

0,6

ziarno >10 mm

99,5

98,4

99,8

99,3

ziarno <10 mm

0,5

1,6

0,2

0,7

ziarno >10 mm

99,6

99,4

98,5

95,5

ziarno <10 mm

0,4

0,6

1,5

4,5

Wytrzyma³oœæ zrzutowa brykietu, %

a) bezpoœrednio po wykonaniu

b) po 1 dobie sezonowania

c) po 5 dobach sezonowania

d) po 10 dobach sezonowania

Przyrost wagi po 24 h próbie wodoodpornoœci, %

36,9

32,4

Tablica 6. W³aœciwoœci brykietów ze szlamów konwertorowych (H2O – 1,6%). Spoiwo : 10% cementu + 10% lignosulfonian
Table 6. Properties of converter sludge briquettes (H2O – 1.6%). Binder: 10% of cement + 10% of lignosulfonate
Badany parametr

W³aœciwoœci brykietów

Iloœæ spoiwa, %

10 + 10

Zawartoœæ wilgoci w brykiecie, %

11,6

Ciê¿ar brykietu,g

154

Wytrzyma³oœæ na œciskanie, kG/brykiet
a) bezpoœrednio po wykonaniu

plastyczne

b) po 10 dobach sezonowania

126

Wytrzyma³oœæ zrzutowa brykietu, %

rozkrusz

wytrzym.

1 zrzut

3 zrzuty

plastyczne

plastyczne

ziarno > 10 mm

100

100

ziarno < 10 mm

0

0

a) bezpoœrednio po wykonaniu

b) po 1 dobie sezonowania
ziarno > 10 mm

98,4

85,2

ziarno < 10 mm

1,6

14,8

ziarno > 10 mm

96,8

73,7

ziarno < 10 mm

3,2

16,3

ziarno >10 mm

97,0

85,4

ziarno < 10 mm

3,0

14,6

c) po 5 dobach sezonowania

d) po 10 dobach sezonowania

Przyrost wagi po 24 h próbie wodoodpornoœci, %

10,3
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Tablica 7. W³aœciwoœci brykietów ze szlamów konwertorowych (H2O – 1,6%). Spoiwo: lignosulfonian
Table 7. Properties of converter sludge briquettes (H2O – 1.6%). Binder: lignosulfonate
Badany parametr
Iloœæ spoiwa, %

W³aœciwoœci brykietów
20

15

10

brykiety nie
tworzy³y siê

8,2

10,2

167

151

a) bezpoœrednio po wykonaniu

plastyczne

plastyczne

b) po 10 dobach sezonowania

164

128

Zawartoœæ wilgoci w brykiecie, %
Ciê¿ar brykietu,g
Wytrzyma³oœæ na œciskanie, kG/brykiet

rozkrusz

wytrzym.

rozkrusz

wytrzym.

1 zrzut

3 zrzuty

1 zrzut

3 zrzuty

plastyczne

plastyczne

plastyczne

plastyczne

ziarno >10 mm

100

100

93,4

87,1

ziarno <10 mm

0

0

6,3

12,9

ziarno >10 mm

99,8

98,5

89,1

79,2

ziarno <10 mm

0,2

1,5

10,9

20,8

ziarno >10 mm

99,5

99,7

98,8

95,4

ziarno <10 mm

0,5

0,3

1,2

4,6

ziarno >10 mm

99,8

99,4

98,2

91,9

ziarno <10 mm

0,2

0,6

1,8

Wytrzyma³oœæ zrzutowa brykietu, %

a) bezpoœrednio po wykonaniu

b) po 1 dobie sezonowania

c) po 5 dobach sezonowania

d) po 10 dobach sezonowania

Przyrost wagi po 24 h próbie wodoodpornoœci, %

3,5

8,1
8,2

Tablica 8. W³aœciwoœci brykietów ze szlamów konwertorowych (H2O – 1,6%). Spoiwo: Dwusk³adnikowe spoiwo na bazie szk³a
wodnego
Table 8. Properties of converter sludge briquettes (H2O – 1.6%). Binder: Two-component water glass-based binder
Badany parametr

W³aœciwoœci brykietów

Iloœæ spoiwa, %

20

Zawartoœæ wilgoci w brykiecie, %

17,8

Ciê¿ar brykietu,g

140

10
brykiety nie tworzy³y siê

Wytrzyma³oœæ na œciskanie, kG/brykiet
a) bezpoœrednio po wykonaniu

plastyczne

b) po 10 dobach sezonowania

20
rozkrusz

wytrzym.

rozkrusz

wytrzym.

1 zrzut

3 zrzuty

1 zrzut

3 zrzuty

plastyczne

plastyczne

ziarno >10 mm

100

100

ziarno <10 mm

0

0

ziarno >10 mm

88,0

74,7

autoziarno <10 mm

12,0

25,3

ziarno >10 mm

9,9

5,7

ziarno <10 mm

90,1

94,3

ziarno >10 mm

20,9

3,1

ziarno <10 mm

79,1

Wytrzyma³oœæ zrzutowa brykietu, %

a)bezpoœrednio po wykonaniu

b)po 1 dobie sezonowania

c)po 5 dobach sezonowania

d)po 10 dobach sezonowania

Przyrost wagi po 24 h próbie wodoodpornoœci, %

96,9
16,8
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Rys. 7. Brykiety ze spoiwem skrobiowym i na bazie lignosulfonianów
Fig. 7. Briquettes with starch- and lignosulfonate-based binder
Tablica 9. W³aœciwoœci brykietów ze szlamów konwertorowych (H2O – 1,6%). Spoiwo : Klej mocznikowy
Table 9. Properties of converter sludge briquettes (H2O – 1.6%). Binder: Urea adhesive
Badany parametr

W³aœciwoœci brykietów

Iloœæ spoiwa, %

10

20

Zawartoœæ wilgoci w brykiecie, %

11,5

8,1

Ciê¿ar brykietu, g

164

164

Wytrzyma³oœæ na œciskanie, kG/brykiet
a) bezpoœrednio po wykonaniu

plastyczne

plastyczne

b) po 10 dobach sezonowania

30

56

rozkrusz

wytrzym.

rozkrusz

wytrzym.

1 zrzut

3 zrzuty

1 zrzut

3 zrzuty

plastyczne

plastyczne

plastyczne

plastyczne

ziarno >10 mm

94,0

68,9

100

100

ziarno <10 mm

6,0

31,1

0

0

Wytrzyma³oœæ zrzutowa brykietu, %

a) bezpoœrednio po wykonaniu

b) po 1 dobie sezonowania
ziarno >10 mm

98,4

78,1

99,6

99,3

ziarno <10 mm

1,6

21,9

0,4

0,7

ziarno >10 mm

86,7

31,8

100

100

ziarno <10 mm

13,3

68,2

0

0

ziarno >10 mm

82,4

52,6

100

100

ziarno <10 mm

17,6

47,4

0

0

c) po 5 dobach sezonowania

d) po 10 dobach sezonowania

Przyrost wagi po 24 h próbie wodoodpornoœci, %

tach. Wytrzyma³oœæ na œciskanie waha siê w granicach 80
– 184 kG/brykiet. Spoœród tych spoiw najlepszym okaza³a
siê skrobia II. Przy stosowaniu tego spoiwa uzyskuje siê
najlepsze w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowe oraz najni¿sz¹
podatnoœci¹ do poch³aniania wody, przy próbach wodoodpornoœci.
Nale¿y jednak zwróciæ uwagê na fakt, ¿e brykiety zŸudzia³em spoiwa skrobiowego s¹ bardzo wra¿liwe na prawid³owe sezonowanie. Brykiety nale¿y uk³adaæ w niewielkich pryzmach w przewiewnym i suchym miejscu. W przeciwnym przypadku brykiety zaczynaj¹ pokrywaæ siê pleœni¹, rys. 8.
Dwusk³adnikowe spoiwo na bazie szk³a wodnego, cement z lignosulfonianami oraz klej mocznikowy nie nadaj¹
siê do tego rodzaju odpadów. Uzyskane wyniki wytrzyma³oœciowe, szczególnie wytrzyma³oœæ na œciskanie wy-

9,4

5,8

Rys. 8. Po prawej przyk³ad brykietu ze spoiwem skrobiowym
z jaœniejszymi nalotami pleœni. Po lewej przyk³ad brykietu
odpowiednio sezonowanego
Fig. 8. To the right, example of briquette with starch binder with brighter layers of mildew. To the left, example of
properly seasoned briquette
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Brykietowanie szlamów konwertorowych w brykieciarce walcowej

nosz¹ca 20–56 kG/brykiet, s¹ zbyt niskie aby mo¿na je by³o
stosowaæ w procesach metalurgicznych.
Najlepszym spoœród wszystkich próbowanych spoiw wydaje siê byæ sam lignosulfonian. Brykiety ju¿ z 10–15%
udzia³em tego spoiwa w mieszance daj¹ bardzo dobr¹ wytrzyma³oœæ zrzutow¹ (iloœæ ziarna <10 mm – 0,6–8,1%)
oraz wytrzyma³oœæ na œciskanie wynosz¹c¹ 128–164
kG/brykiet.
Cech¹ charakterystyczn¹ wszystkich brykietowanych
mieszanek, bardzo istotn¹ z punktu widzenia transportu
brykietów po procesie brykietowania, jest fakt jest ich plastycznoœci bezpoœrednio po brykietowaniu. Oznacza to, ¿e
brykiety nie rozpadaj¹ siê w trakcie spadania z podajników taœmowych do pojemników i podczas transportu do
miejsca sezonowania.
W tablicy 10 przedstawiono ceny spoiw stosowanych do
prób brykietowania.
Tablica 10. Ceny spoiw stosowanych do prób brykietowania
Table 10. Prices of binders used in briquetting tests
Lp.

Nazwa spoiwa

1

Skrobia I–IV

2

Lignosulfonian

3

Klej mocznikowy

4

Dwusk³adnikowe spoiwo na
bazie szk³a wodnego

Cena netto,
z³/Mg
2 500,0 – 4 350,0
400,0
4 000,0
4 000,0 – 6 000,0

W wyniku przeprowadzonych badañ stwierdzono, ¿e
w procesie brykietowania szlamów konwertorowych lignosulfonian by³ najlepszym spoiwem. Ponadto, jak wynika z
porównania cen poszczególnych, nale¿y on do najtañszych
spoiw. Bior¹c pod uwagê cenê oraz jego 10% udzia³ w mieszance do brykietowania, koszt spoiwa w tej mieszance
wynosi³ oko³o 40 z³/Mg. Pozosta³e spoiwa, które sprawdzi³y siê w procesie brykietowania, ze wzglêdu na bardzo
wysok¹ cenê s¹ mniej atrakcyjne. Jednak¿e ich stosowanie jest uzasadnione, gdy¿ np. w przypadku uwodnionych
szlamów konwertorowych spoiwa skrobiowe poch³aniaj¹
wodê, a jednoczeœnie woda jest sk³adnikiem koniecznym
do procesu wi¹zania tego spoiwa. Mo¿liwe jest wiêc pominiêcie bardzo energoch³onnego i kosztownego procesu dosuszania silnie uwodnionych odpadów.
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4. WNIOSKI
Na podstawie przeprowadzonych prób brykietowania
odwodnionych szlamów konwertorowych z ró¿nymi spoiwami okreœlono nastêpuj¹ce wnioski:
1. Wykorzystanie ¿elaza zawartego w szlamach konwertorowych wymaga opracowania technologii zbrylania,
pozwalaj¹cej na przygotowanie szlamów do procesu,
w którym uzyska produkt o w³asnoœciach pozwalaj¹cych na stosowanie go jako zamiennika z³omu
w procesie stalowniczym. Metod¹ zbrylania mo¿e byæ
brykietowanie w brykieciarkach walcowych, z zastosowaniem spoiwa.
2. Do brykietowanej mieszanki szlamów i spoiwa nale¿y
dodawaæ jak najmniej wody, a jej iloœæ nale¿y tak ustaliæ, aby uzyskaæ konsystencjê gêsto plastycznej nadawy.
3. Do brykietowania szlamów konwertorowych bardzo dobrze nadaj¹ siê spoiwa na bazie skrobi. Ju¿ przy 10%
udziale spoiwa uzyskuje siê bardzo dobre w³asnoœci
wytrzyma³oœciowe. Nale¿y jednak zwróciæ uwagê na
fakt, ¿e brykiety z udzia³em spoiwa skrobiowego
s¹ bardzo wra¿liwe na prawid³owe sezonowanie. Brykiety nale¿y uk³adaæ w niewielkich pryzmach w przewiewnym i suchym miejscu. W przeciwnym przypadku
brykiety zaczynaj¹ pokrywaæ siê pleœni¹.
4. Dwusk³adnikowe spoiwo na bazie szk³a wodnego, cement z lignosulfonianami oraz klej mocznikowy nie nadaj¹ siê do brykietowania tego rodzaju odpadu. Uzyskane wyniki wytrzyma³oœciowe, szczególnie wytrzyma³oœæ na œciskanie, s¹ zbyt niskie aby mo¿na je by³o
stosowaæ w procesach metalurgicznych.
5. Najlepszym i najtañszym spoœród wszystkich próbowanych spoiw wydaje siê byæ sam lignosulfonian. Brykiety
ju¿ z 10–15% udzia³em tego spoiwa w mieszance daj¹
bardzo dobr¹ wytrzyma³oœæ zrzutow¹ oraz wytrzyma³oœæ na œciskanie.
6. Spoiwa skrobiowe ze wzglêdu na bardzo wysok¹ cenê
s¹ mniej atrakcyjne ni¿ lignosulfonian. Jednak¿e ich
stosowanie jest uzasadnione, gdy¿ np. w przypadku
uwodnionych szlamów konwertorowych spoiwa te poch³aniaj¹ wodê, która jest sk³adnikiem koniecznym do
procesu wi¹zania tego spoiwa. Mo¿liwe jest wiêc pominiêcie bardzo energoch³onnego i kosztownego procesu
dosuszania silnie uwodnionych odpadów.
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