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RECYKLING MATERIAŁÓW ŻELAZONOŚNYCH
ZAWIERAJĄCYCH OLEJ W PROCESIE SPIEKANIA
ZA POMOCĄ GÓRNEJ WARSTWY
Przedstawiono wyniki badań spiekania zaolejonych odpadów z wykorzystaniem tzw. „podwójnej warstwy”. Dobrano
optymalny sposób spiekania przy pomocy „podwójnej warstwy” (wysokość i moment załadowania górnej warstwy).
Ustalono wpływ tej technologii na podstawowe parametry procesu spiekania i właściwości spalin
Słowa kluczowe: zaolejona zgorzelina, mułki zgorzelinowe, spiekanie rud, podwójna warstwa

RECYCLING OF IRON-BEARING MATERIAL OIL-CONTAINING
IN SINTER PROCESS WITH TOP LAYER METHOD
There are presented results of sintering oil-containing wastes using ”double layer” along with gained experience.
Optimal ”double layer” sintering method has been chosen (i.e. height and stowage of upper layer).Also , influence of
this technology on basic sintering process and exhaust fumes parameters was established.
Keywords: oiled scale, mill scale, ore sintering, double layer

1. WPROWADZENIE
W procesie walcowania stali powstają odpady, między innymi zgorzelina i mułki zgorzelinowe. Na ogół
nie ma problemu z zagospodarowaniem zgorzeliny
niezaolejonej. Problemy występują przy zagospodarowaniu mułków zgorzelinowych, które oprócz wysokiego zaolejenia (2–30%) charakteryzują się również
wysokim uwodnieniem (35–40%). Jednym ze sposobów
utylizacji zgorzeliny jest dodawanie jej do mieszanki
spiekalniczej. W procesie spiekania, przy stosowaniu
tworzyw zaolejonych, tylko część oleju wypala się, a pozostała ilość w postaci par jest unoszona ze spalinami
i w miarę obniżania się ich temperatury osadza się na
cząstkach pyłu, w rurociągach i urządzeniach odpylających. W przypadku zużywania zgorzeliny zaolejonej
w spiekalniach wyposażonych w multicyklony, największe trudności wynikają z zarastania rurociągów,
multicyklonów i wirników ssaw, co znacznie pogarsza
warunki odpylania. W większości nowoczesnych spiekalni odpylanie taśm spiekalniczych odbywa się poprzez elektrofiltry. W określonych warunkach (zbyt
wysoka temperatura gazów odlotowych, zbyt duży
udział zaolejonych odpadów) mogą powstawać pożary
żarowe pyłów osadzonych na elementach konstrukcyjnych elektrofiltrów [2]. Dlatego też w hutach, posiadających spiekalnie wyposażone w elektrofiltry, zużycie
zaolejonej zgorzeliny jest ograniczone. Dopuszczalna
zawartość oleju w zgorzelinie nie powinna przekraczać
1,5% [1, 3]. Jedną z nowych możliwości szerszego wykorzystania zaolejonych odpadów żelazonośnych może
być technologia spiekania metodą tzw. „podwójnej warstwy”.

2. KONCEPCJA TECHNOLOGII
SPIEKANIA METODĄ „PODWÓJNEJ
WARSTWY”
Koncepcja rozwiązania polega na podawaniu ściśle
określonej porcji zaolejonych produktów ubocznych na
powierzchnię wytworzonej warstwy spieku o określonej grubości (rys. 1).

Rys.1. Idea spiekania rudy żelaza z wykorzystaniem filtrującego działania warstwy spieku na taśmie spiekalniczej:
A) standardowy proces spiekania rudy żelaza, B) spiekanie
rudy żelaza z dodatkową warstwą zaolejonej zgorzeliny
Fig. 1. Idea of iron ore sintering using the filtering effect of
sinter layer on a sinter belt: A)conventional iron ore sinetring process, B)iron ore sintering with additional layer of
oiled scales

Zapalenie warstwy zaolejonej zgorzeliny spowoduje,
że powstałe ze spalania oleju gazy odlotowe będą przechodziły przez warstwę żaru (1250÷1320°C), czyli standardowo spiekanej mieszanki. Powinno to spowodować
całkowite dopalenie węglowodorów pochodzących z zaolejonych produktów ubocznych. Warstwa żaru wytworzona w spieku będzie więc swoistym filtrem, uniemożliwiającym wzrost emisji niespalonych substancji do
środowiska.
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Tablica 1. Uśrednione wyniki laboratoryjnych prób spiekania produktów ubocznych zawierających olej
Table 1. Averaged results of laboratory tests of oil – containing waste sintering

Przeprowadzono szereg wariantowych prób spiekania na misie spiekalniczej. Stwierdzono, że optymalna wysokość górnej warstwy powinna wynosić ok. 30
mm, a moment załadowania górnej warstwy powinien
nastąpić około 20 min. po rozpoczęciu spiekania dolnej warstwy podstawowej. Zawartość oleju w górnej
warstwie nie powinna przekraczać 2%. Mieszankę porównawczą, zgodnie z normą, spiekano tradycyjnie na
misie spiekalniczej o wysokości warstwy 550 mm [4].
Do poboru gazu stosowano zestaw do izokinetycznego
poboru próbek gazów, a do oznaczania w nich związków organicznych wykorzystywano chromatograf gazowy ze spektrometrem masowym [5]. W tablicy 1 zamieszczono wyniki podstawowych parametrów procesu
spiekania dla spieku porównawczego i dla spiekania
z górną warstwą.
Uzyskana wydajność procesu przy spiekaniu z górną
warstwą, w porównaniu do spiekania tradycyjnego pozostaje praktycznie na jednakowym poziomie. Związane jest to z tym, że pomimo nieznacznego wydłużenia
czasu spiekania, wydajność procesu jest rekompensowana dodatkowo wytworzonym spiekiem z części górnej warstwy [5]. Otrzymany spiek charakteryzował
się wyższą redukcyjnością, pomimo wzrostu zawartość
FeO (w klasie ziarnowej 10–12,5 mm). Wzrost zawartości FeO może być spowodowany większą ilością ciepła
dostarczoną do procesu spiekania (ze spalania produktów zaolejonych i dodatkowego zapalenia palnika). Poprawie ulegają też właściwości wytrzymałościowe i termoplastyczne spieku. Na rys. 2 przedstawiono kształtowanie się emisji poszczególnych związków wchodzących w skład WWA z pobranych próbek spalin.

Spiekanie
porówz górną
nawcze warstwą

Parametr
I. Parametry procesu
Czas spiekania, min

28,86

30,42

Pionowa prędkość spiekania, mm/min

19,06

18,09

1156,7

1154,5

40,44

40,03

85,71

85,78

0,88

0,92

Fe całk.

57,67

58,11

FeO

4,76

8,78

60,7

62,63

Wydajność procesu (na spiek skipowy),
2
kg/m ·h
Zużycie paliwa stałego (stan suchy),
kg/t spieku
Uzysk spieku po stabilizacji, %
II. Właściwości spieku
Szybkość redukcji dR/dt(O/Fe=0,9), %/min
Udział w klasie ziarnowej, %:

Wytrzymałość wg ISO, %
Ścieralność wg ISO, %
o

Temperatura początku mięknięcia, C
o

5,97

6,97

910

1020

Zakres mięknięcia (∆T), C

275

245

Wytrzymałość zrzutowa, %

92,08

92,41

Rozkruszalność zrzutowa, %

27,93

27,93

120,08

140,74

11,4

9,64

NOx, g/Nm

3

0,29

0,27

3

0,71

0,48

802,02

456,95

919,02

621,21

III. Właściwości spalin
3

CO2, g/Nm
3

CO, g/Nm

SO2, g/Nm

WWA, μg/Nm
3

Pył, mg/Nm

3

W przypadku spiekania z górną warstwą, występuje
wzrost zawartości CO2, co jest spowodowane dodatkowym zapaleniem palnika. Stężenia pozostałych tlenków tj. CO, i NOx ulegają obniżeniu, a stężenie tlenków
siarki praktycznie pozostaje na niezmienionym poziomie. Niższe są również stężenia wielopierścieniowych
węglowodorów aromatycznych (WWA).

4. PODSUMOWANIE

Rys. 2. Stężenia wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA w gazach odlotowych
Fig. 2.Volume fraction polycyclic aromatic hydrocarbons
PAHs in exhaust gas

Przeprowadzone badania wskazują, że zasadnym
jest zastosowanie technologii górnej warstwy złożonej
z mieszanki spiekalniczej i zaolejonych materiałów
żelazonośnych, dla ich utylizacji w procesie spiekania.
Należy zastosować górną warstwę mieszanki o maksymalnej wysokości 30 mm i zasypywać ją po ok. 20 min.
od momentu zapalenia tradycyjnej warstwy mieszanki. Odparowane z górnej warstwy związki organiczne,
przechodząc przez strefę żaru tradycyjnej warstwy,
ulegają dopaleniu.
Praca naukowa finansowana ze środków na
naukę w latach 2006–2009 jako projekt badawczy
rozwojowy.
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