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PRZEWIEWNOŚĆ ZŁOŻA W PROCESIE
OPTYMALIZACJI WARUNKÓW WYTAPIANIA
REDUKCYJNEGO
Przewiewność słupa wsadu jest ściśle związana z warunkami temperaturowymi. W związku z tym w piecach szybowych, ze względu na przewiewność w poszczególnych częściach można wydzielić następujące strefy: strefę niskotemperaturową, strefa mięknięcia i topnienia wsadu, strefa stopionych produktów. Przeprowadzone w pracy badania
dotyczyły przede wszystkim analizy zmiany przewiewności złoża węglowego w procesach wytapiania redukcyjnego.
Ponieważ materiał (węgiel) nie ulega znacznym przemianom strefa niskotemperaturowa jest najbardziej przewiewną
strefą. Strefa mięknięcia wsadu jest najbardziej złożoną pod względem czynników wpływających na zmianę przewiewności słupa wsadu [1]. Mięknące kawałki rudy, spieku i węgla „zaklejają” kanały między kawałkami wsadu. Strefa
wysoko temperaturowa jest rejonem bardzo złożonych procesów topnienia, redukcji, ściekania produktów i przepływu
gazu.
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AREATION OF LEDGE IN PROCES OF OPTIMIZATION
OF KONDITIONSIN SMELTING REDUCTION
The gas permeability of a column of charge is closely related to temperature conditions. Therefore, the following
zones can be distinguished in terms of gas permeability in particular parts of shaft furnaces: a low-temperature zone,
where the whole charge in the solid state, a charge softening and melting zone of, and a molten products zone.
Since the material (coal) does not undergo any significant transformations, the low-temperature zone is the most
permeable zone. The charge softening zone is the most complex zone in terms of factors that influence the change of
permeability of the column of charge. Softening lumps of ore, agglomerate and coal „paste up” the channels between
the lumps of charge. The high-temperature zone is a region of very complex processes of melting, reduction and flowing
down of products and flowing of the gas.
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1. BADANIE PRZEWIEWNOŚCI ZŁOŻA
WĘGLA PODCZAS KARBONIZACJI W
STRUMIENIU GORĄCYCH SPALIN
W atmosferze redukcyjnej, w zakresie temperatur
400–500oC węgiel „przechodzi” w stan plastyczny.
W tym stanie kawałki węgla mogą się odkształcić,
a nawet skleić, tworząc zwarte nieprzepuszczalne złoże. Może to być przyczyną problemów zarówno w przemieszczaniu („schodzeniu”) materiału w szybie a także
przepływu gazów od dysz w górę szybu. Powstaje, więc
pytanie, jakie węgle kawałkowe należałoby zastosować
w takim urządzeniu, by mogło ono pracować, a ponadto
czy istnieją czynniki hamujące to prawdopodobne zbrylanie węgla [2, 3].
Przewiewność jest wielkością zależną od sposobu pomiaru. Zachowując ustalone warunki pomiaru można
przewiewność porównać między sobą. Odzwierciedleniem zmiany przewiewności słupa wsadu jest zmiana
różnicy ciśnień.
Badania objęły pomiar przewiewności złoża w czasie
karbonizacji w strumieniu gorącego gazu redukcyjnego, trzech wytypowanych węgli. Do badań użyto węgli
trzech typów z różnych kopalń oznaczonych odpowied-

nio: K – typ 32, Z – typu 33, P – typ 34 o uziarnieniu
10–20 mm.
W pracy skoncentrowano się na poszukiwaniu węgli
i sposobu ich karbonizacji, który zapobiegałyby tworzeniu nieprzewiewnego złoża. Badania objęły pomiar
przewiewności złoża w czasie karbonizacji w strumieniu gorącego gazu redukcyjnego trzech wytypowanych
węgli.
Badanie polegało na karbonizacji węgla w strumieniu gorących gazów redukcyjnych. Na ruszcie pieca
znajdowała się rozżarzona warstwa koksu o uziarnieniu 10–20 mm, nad którą umieszczono warstwę węgla.
Powietrze przepływające przez tę warstwę powodowało
spalanie koksu i wytwarzanie gorącego gazu o optymalnej zawartości CO. Wysokość warstwy węgla umożliwiającą stałą zawartość CO w gazie redukcyjnym,
oraz czas trwania procesu redukcji ustalono metodą
badawczą. Warstwa taka umożliwiła:
– osiągnięcie zawartości CO w gazie, która wskutek
dalszego pogrubiania warstwy nie podlegała dalszemu wzrostowi,
– otrzymanie prawie stałej temperatury gazu „grzewczego” i zawartości CO przez cały czas trwania procesu karbonizacji węgla.
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Rys. 1. Wykres zmiany ciśnienia i wysokości warstwy złoża węglowego dla badanych próbek węgli: a) K – typ 32; b) Z – typ
33: c) P – typ 34
Fig. 1. Diagram of pressure and bed height variation during the carbonization of coal: a) K – type 32; b) Z – type 33: c) P –
type 4

Rys. 2. Struktura złoża po odgazowaniu węgla: a) typu 32, b) typu 34
Fig. 2. The structure of the ledge after the carbonization of coal: a) type 32, b) type 34

Po rozżarzeniu się koksu, komorę pieca dopełniono
próbką węgla. Przez cały czas trwania próby do pieca
3
podawano powietrze w ilości 10 m /h. Po upływie 10
minut od chwili zakończenia załadunku węgla rozpoczynano pomiary. Próbę prowadzono przez 60 minut.
Wielkościami mierzonymi podczas badania były:
– temperatura poszczególnych warstw złoża,
– różnica ciśnień między ciśnieniem pod rusztem a ciśnieniem atmosferycznym,
– natężenie przepływu,
– wysokości złoża,
– skład gazu (CO, CO2), głównie w celu kontroli wahań
tego składu.
Próby pozwoliły na śledzenie postępu zmian przewiewności w czasie oraz kontrolę charakterystycznych,
zmieniających się parametrów.

2. WYNIKI BADAŃ KARBONIZACJI WĘGLI
Przeprowadzone badania pozwoliły na określenie
zmian zarówno ciśnienia jak również wysokości złoża
dla poszczególnych węgli rys. 1.
Węgiel typu 33, a szczególnie typu 34 podlegał tak
dużej deformacji kawałków, że podczas karbonizacji
malała przewiewność złoża do stopnia zatrzymującego
postęp procesu. Gaz przepływał jedynie przez szczeliny, pęknięcia w karbonizacie, a głównie między złożem

a ścianą pieca – modelu. Dlatego stopień zaawansowania karbonizacji był w poszczególnych przekrojach poziomych złoża zróżnicowany. W przypadku węgla typu
34, przewiewność złoża zmalała do tego stopnia, że po
karbonizacji w górnej części złoża znajdowały się nieprzetworzone kawałki węgla rys.2.

3. ANALIZA WYNIKÓW
Przeprowadzone wstępnie badania węgli typów 32, 33
i 34 wykazały, że jedynie węgiel typu 32 zachował swą
strukturę kawałkową (jak przed karbonizacją). Spadek
przewiewności (wzrost ciśnienia) w czasie ogrzewania
złoża był niewielki i dla procesu szybowego prawdopodobnie będzie miał małe znaczenie. Spośród badanych
węgli, jakkolwiek wszystkie ze względów energetycznych są przydatne do procesów wytapiania redukcyjnego, to poważne zastrzeżenia budzi węgiel typu 34.
Przeprowadzone badania pozwalają wnioskować, że
pomimo rozluźniającego złoże wpływu wsadu żelazodajnego podawanego do reaktorów wytapiania redukcyjnego wraz z węglem, stosowanie węgli typu 34, a nawet 33 może powodować zaburzenia procesu oraz nierównomierny przebieg procesów redukcji i ogrzewania
produktów. Spośród badanych węgli najlepszym okazał
się węgiel K – typ 32 dający najlepszą przewiewność
złoża.
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