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TECHNOLOGIA PRZYGOTOWANIA
METALURGICZNYCH MATERIAŁÓW ODPADOWYCH
DO RECYKLINGU
W artykule przedstawiono technologię przygotowania materiałów odpadowych w hutnictwie żelaza i stali. W procesach metalurgicznych powstaje wiele materiałów odpadowych, między innymi pyły z urządzeń suchego odpylania
i szlamy. Powstają również: walcowina oraz żużel konwertorowy. Wykorzystanie materiałów odpadowych po procesach produkcji żelaza i stali poprzez dodanie do mieszanki rudnej jest głównym sposobem ich zagospodarowania.
Taki sposób postępowania pozwala na znaczne ograniczenie ilości materiałów odpadowych, których składowanie jest
istotnym aspektem środowiskowym dla huty. Recykling tych materiałów jest możliwy po odpowiednim ich przygotowaniu polegającym na nadaniu im formy umożliwiającej ich zastosowanie jako materiału wsadowego w określonych
procesach technologicznych. Wiąże się to z koniecznością nadania im formy granulek lub brykietów o akceptowalnej
wytrzymałości. Urządzeniem, które odpowiada współczesnym wymaganiom w zakresie mieszania, ujednorodniania
i granulacji materiałów odpadowych, takich jak szlamy i pyły jest intensywny szybkoobrotowy mieszalnik przeciwbieżny.
Słowa kluczowe: metalurgiczne materiały odpadowe, recykling, granulacja

TECHNOLOGIES OF METALLURGICAL WASTE MATERIALS
PREPARING FOR RECYCLING
In this paper technologies of metallurgical waste materials preparing for recycling was shown. Using of scrap
materials from iron and steel production processes by their addition to iron ore mixes is the main method of the waste
management. This process reduces amount of the waste materials. Waste storage is an important environmental aspect for the steel plant. This paper describes preparation of waste materials for their used, especially preparation of
dust and slurry by mixing and granulation for recycling. Recycling of dust ad slurry during metallurgical process is
possible after change of their form to for example briquettes or granules with acceptable level of strength. The easiest,
the cheapest and the most effective way to change form of waste to be useful for metallurgical process is using of intensive mixer – during one operation allow to get high level of homogeneity and desired shape of granules and strength.
process. Due to the high costs of conducting tests on real facilities or the lack of possibility of carrying them out within
the normal production cycle of a still mill, model studies have become helpful for the determination of liquid steel
behaviour in steelmaking equipment. It was shown in this work the numerical simulations of alloy addition dispersal during degassing in the reactor of RH depending on intensity of injection gas. Numerical simulations were done
by using of the commercial computer program Fluent. In this study time of homogenization of alloy addition during
degassing was determined.
Keywords: RH metallurgical waste, recycling, granulation

1. WSTĘP
Do materiałów odpadowych powstających w hutnictwie żelaza i stal należą: walcowina, żużel konwertorowy oraz różne pyły i szlamy z urządzeń oczyszczania
spalin. Dzięki zawracaniu ich ponownie jako surowiec
w procesie spiekania rud żelaza, unika się składowania
materiałów ubocznych na składowiskach. Charakterystyczną ich cechą jest znaczna zawartość żelaza, która
waha się w zależności od materiału od ok. 20% do ponad 70%. Poszczególne materiały odpadowe różnią się
między sobą zarówno składem chemicznym (tabl. 1),
jak i składem ziarnowym, co stwarza istotne problemy w odpowiednim ich dodawaniu do mieszanki rud-

nej, w celu uzyskania mieszanki w znacznym stopniu
uśrednionej [1].
Materiały odpadowe generowane w procesach metalurgicznych wykorzystywane są w procesach surowcowych, a przede wszystkim w procesie spiekania rud
żelaza. Przeprowadzone do tej pory badania i analizy
materiałów odpadowych pozwoliły na stwierdzenie,
że w celu ograniczania szkodliwych domieszek, należy stosować materiały z niską zawartością cynku, ołowiu, chloru i oleju. Należy również odpowiednio przygotowywać materiały zagospodarowywane w procesie
spiekania – związane jest to z zastosowaniem nowych
rozwiązań dotyczących recyklingu szlamów, zwłaszcza
szlamów wielkopiecowych [1, 2].
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Tablica 1. Skład chemiczny wybranych metalurgicznych materiałów odpadowych [1]
Table 1. The selected metallurgical waste materials chemical constitution [1]
Materiał

%

Pył
(mieszany)

Szlam
uśredniony

Szlam
spiekalniczy

Szlam
wielkopiecowy

Szlam
stalowniczy

Żużel
konwertorowy

Walcowina

Fe

50,57

53,09

54,16

15,22

58,72

24,33

72,58

FeO

6,48

62,81

9,79

3,74

78,40

16,42

59,2

CaO

10,62

6,48

7,24

3,72

5,05

36,16

0,77

SiO2

6,41

2,67

4,26

4,01

1,51

13,66

0,66

Al2O3

0,90

0,60

1,15

1,48

0,49

3,53

0,27

MgO

1,55

1,09

1,34

1,03

0,86

5,47

0,59

Na2O

0,147

0,193

0,090

0,480

0,050

0,085

0,024

K2O

0,127

0,134

0,130

0,480

0,030

0,037

0,014

Zn

0,116

3,571

0,220

13,800

4,300

0,058

0,110

Cl-

0,310

0,106

0,146

1,550

0,049

0,053

0,040

Pb

0,027

0,846

1,060

0,900

0,040

0,002

0,024

C

4,70

6,30

8,69

36,65

2,47

0,87

0,18

S

0,30

0,19

0,43

2,22

0,16

0,11

0,03

P2O5

4,123

6,830

0,064

0,058

0,186

0,728

0,465

Mn

0,320

0,660

0,064

0,058

0,920

3,170

0,710

2. PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW
ODPADOWYCH DO RECYKLINGU
Przygotowanie materiałów odpadowych do recyklingu, bez względu na ich skład chemiczny i fazowy oraz
późniejsze zastosowanie, sprowadza się do takich podstawowych operacji technologicznych jak [3]:
– mieszanie (proces umożliwiający korektę składu chemicznego i wilgotności),
– suszenie (obniżanie wilgotności szlamów w wyniku
obróbki mechanicznej lub termicznej),
– granulacja lub brykietowanie (proces prowadzący do
redukcji objętości oraz nadający przerabianym odpadom korzystne cechy umożliwiające otwarty transport, składowanie lub recykling).
Prezentowane w pracy [4] koncepcje technologiczne
przygotowania materiałów odpadowych do recyklingu
w obejmują przede wszystkim przerób pyłów i szlamów.
Recykling czy też utylizacja wymaga w pierwszym
rzędzie przekształcenia tych materiałów odpadowych
w formę kawałkowała, charakteryzującą się odpowiednimi wymiarami i własnościami mechanicznymi. Te
ostatnie wymagają zastosowania odpowiednich dodatków wiążących, których dobór musi uwzględniać wybrany sposób ich przygotowania do procesu recyklingu.
To przygotowanie może być realizowane z wykorzystaniem następujących procesów:
– aglomeracji,
– granulacji,
– brykietowania,
– formowania ciśnieniowego.
Wybór techniki przygotowania odpadów do recyklingu zależy od sposobu i urządzenia, w którym dany
odpad jest utylizowany. Dla wszystkich tych procesów
podstawowym procesem jednostkowym, decydującym
o końcowym efekcie i ekonomii procesu jest mieszanie.
W recyklingu materiałów odpadowych operacje
wstępne mają najczęściej na celu [5]:
– zmniejszenie zawartości wody,
– homogenizację mieszaniny materiałów,
– zbrylanie materiałów miałkich,
– zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń.

Jedną z podstawowych operacji w stosowanych technologiach recyklingu materiałów odpadowych jest mieszanie różnych materiałów odpadowych w celu otrzymania mieszaniny o dużym stopniu homogeniczności,
zapewniającej możliwie jednakowy skład ziarnowy
i chemiczny w całej objętości mieszaniny. Operacje
mieszania mogą być jednym z najbardziej ekonomicznych sposobów odwadniania niektórych materiałów,
np. szlamów, poprzez ich wymieszanie z suchymi materiałami odpadowymi, tj. pyłami. Obecnie oceniając
operacje mieszania stosuje się podejście energetyczne.
Wkład energii niezbędny do uzyskania odpowiedniej
homogeniczności masy zależy od konsystencji masy
i konstrukcji mieszadła. Wskaźnikiem charakteryzującym różne mieszane masy pod względem nakładów
energetycznych dla otrzymania określonego stopnia
homogeniczności mieszaniny jest tzw. intensywność
mieszania, związana z niezbędnym wkładem efektywnej energii w czasie mieszania. Na rys. 1 przedstawio-

Rys. 1. Diagram zależności między energią mieszania
a czasem mieszania dla uzyskania idealnej jednorodności
mieszaniny [5]
Fig. 1. Diagram of relation between mixing energy and
mixing time for ideal homogeneity mixture obtaining
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no zależność między rodzajem mieszaniny a wymaganą
energią mieszania [5].
Urządzeniami, które odpowiadają współczesnym
wymaganiom w zakresie mieszania i ujednorodniania
materiałów odpadowych, takich jak szlamy i pyły są intensywne mieszalniki. Są to szybkoobrotowe mieszalniki odśrodkowe. Takim urządzeniem jest mieszalnik
firmy Maschinenfabrik G. Eirich [6]. Zalety i możliwości technologiczne intensywnego mieszania i granulacji
szlamów i pyłów metalurgicznych przedstawiono szczegółowo w publikacjach [3, 7, 8].
Granulacja w mieszalniku intensywnym jest procesem nadawania masie postaci zwartych i wytrzymałych granul w wyniku czego otrzymuje się zagęszczony
i jednocześnie zbrylony materiał o pożądanym kształcie
i wymiarach oraz stałych parametrach wytrzymałościowych. Dodatkowymi zaletami mieszalnika jest bardzo wysoka energia mieszania, a suche surowce mogą
być ujednorodnione w ciągu kilkudziesięciu sekund
mieszania i możliwe jest jednorodne rozprowadzenie
w materiale mieszanym nawet milionowej części wagowej dodatku. Stopień homogeniczności mieszaniny
decyduje o poziomie jakości oraz wpływa na powtarzalność właściwości poszczególnych partii materiału. Homogenizacja ma szczególne znaczenie w przypadku stosowania niewielkich ilości wprowadzanych dodatków
np. substancji wiążących, które przy małym udziale
objętościowym dla efektywnego wpływu na właściwości
mieszaniny muszą być równomiernie rozprowadzone
w całej objętości materiału. Wysoki stopień wymieszania to również wyższa wytrzymałość granulatów przy
danej zawartości spoiwa.
Zdolność do granulacji wynika z zastosowanego
sposobu przemieszczania się materiału, zbliżonego
do strumienia materiału w talerzu granulacyjnym, z
tym, że w mieszalniku intensywnym granulacja jest
znacznie przyspieszona i wspomagana mechanicznym
oddziaływaniem mieszadła i ruchu misy skorelowanym z kierunkiem strugi materiału formowanej przez
szybkoobrotowy wirnik. W odróżnieniu od granulatora granulacja w mieszalniku typu R odbywa się w całej objętości obrabianego materiału i nie wymaga tak
skomplikowanej kontroli jak w talerzu granulacyjnym
czy grudkowniku. Konstrukcja mieszalnika – sposób
obiegu materiału – stwarza warunki do tworzenia się
granulek w miarę zmniejszania lub zwiększania się
wilgotności obrabianego materiału. Schemat obiegu
materiałów w mieszalniku intensywnym przedstawiono na rys. 2. Obrotowa misa i zgarniacz dostarczają
w sposób ciągły mieszaną masę w obszar działania
intensywnego wirnika, którego robocze łopatki są tak
ustawione, aby dokonywać przemieszczenia materiału
we wszystkich płaszczyznach, także w kierunku równoległym do osi wirnika [3, 9].

Rys. 2. Ruch materiału w mieszalniku intensywnym [3]
Fig. 2. Turn of material in intensive mixer [3]
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3. GRANULACJA MATERIAŁÓW
ODPADOWYCH W PROCESIE SPIEKANIA
Zawracanie samych pyłów na spiekalnię powoduje wzrost zapylenia gazów odlotowych oraz pogarsza
właściwości spieku. Przeciwdziała temu aglomeracja
odpadów przed podaniem ich na taśmę spiekalniczą.
W hucie HKM (Huttenwerke-Krupp-Mannesmann)
w roku 1997 uruchomiono najpierw pilotową instalację
produkcji takiego aglomeratu, a następnie w roku 2001
podjęto decyzję o budowie linii przemysłowej.
W czasie eksploatacji linii pilotowej prowadzono
próby na różnych urządzeniach mieszająco-granulujących. Uzyskano doświadczalne dowody, że najkorzystniejszym rozwiązaniem jest stosowanie intensywnego, przeciwbieżnego mieszalnika Eirich. W roku 2002
w HKM uruchomiono nową linię, na której przerabiane
są: pyły i szlamy wielkopiecowe, pyły ze spiekalni, pyły
z instalacji odlewania stali, a jako spoiwo stosuje się
wapno lub cement i odpowiedni dodatek wody. W czasie okresu próbnego zoptymalizowano proces granulacji oraz ilość materiałów wiążących tak, że obecnie linia
może być intensywnie eksploatowana, a efekty wdrożenia tej technologii można podsumować następująco
[4]:
– granulacja materiałów odpadowych podwyższa przewiewność mieszanki spiekalniczej i tym samym podwyższa wydajność taśmy spiekalniczej,
– zapylenie gazów odlotowych jest znacznie obniżone,
– drobne cząstki miedzi zawarte w materiałach odpadowych są skutecznie wiązane granulacie, co powoduje
obniżenie ich koncentracji w gazach odlotowych.
Wstępne badania i próby granulacji w intensywnym
mieszalniku przeciwbieżnym [9, 10] wykazały, że granulaty charakteryzują się wyższą gęstością i wytrzymałością niż wytwarzane innymi znanymi dotychczas
technikami. Przedstawiono opracowanie koncepcji
technologicznej przerobu wybranych materiałów odpadowych pod kątem ich recyklingu w procesie spiekania rud żelaza. Podjęto próbę otrzymania granulatu
o optymalnych właściwościach. Przedstawiono kilka
sposobów przerobu tych materiałów w celu ich zawrócenia do procesu metalurgicznego. Realizacja każdego
z nich wiąże się z innym poziomem nakładów inwestycyjnych, ale też oferuje inny poziom bezpieczeństwa
środowiskowego i efektywności ekonomicznej i technologicznej. W warunkach laboratoryjnych podjęto próbę
otrzymania granulatu spełniającego wymagania technologiczne stawiane składnikom mieszanki spiekalniczej do spiekanie rud żelaza.

4. PODSUMOWANIE
Przedstawiona technologia przygotowania materiałów odpadowych do recyklingu stwarza szerokie możliwości opłacalnego ekonomicznie i korzystnego dla środowiska naturalnego rozwiązania problemu zagospodarowania tych materiałów w przemyśle metalurgicznym. Główną rolę w tej technologii odgrywa technika
mieszania oraz granulacji stwarzając nowe możliwości
wydajnego i taniego przygotowania materiałów odpadowych do recyklingu. Nowoczesne urządzenia do mieszania i granulacji stwarzają możliwości rozwiązania
problemu zagospodarowania materiałów odpadowych
z przemysłu metalurgicznego.
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