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OCENA WPŁYWU GRANULOWANIA PODZIARNA
KOKSIKU NA PARAMETRY PROCESU SPIEKANIA
I EMISJE SPALIN
Zaprezentowano wyniki prób granulacji podziarna koksiku przy pomocy odśrodkowego granulatora. Określono parametry prowadzeniu prób granulacji koksiku (czas granulacji, prędkość obrotową oraz rodzaj materiału wiążącego).
Przedstawiono również wyniki laboratoryjnych prób spiekania z granulowanym podziarnem koksiku, wraz z oceną
wpływu tak przygotowanego paliwa na podstawowe parametry procesu spiekania i na właściwości spieku i spalin.
Słowa kluczowe: spiekanie wsadu hutniczego, granulowanie, spiek rud żelaza, koksik, proces spiekania

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF UNDERSIZE COKE BREEZE
ON SINTERING PROCESS PARAMETERS AND EXHAUST GAS
EMISSIONS
Results of undersize coke breeze granulation tests carried out by means of centrifugal type pelletizer have been presented. Parameters of coke breeze granulation tests were determined (time of granulation, rotational speed and type of
bonding material). Moreover, the results of laboratory tests of sintering with application of granulated undersize coke
breeze have been presented along with assessment of the impact of fuel prepared in the said manner on fundamental
parameters of sintering process as well as properties of sinter and exhaust gas.
Keywords: metallurgical charge agglomeration, granulation, iron ore sinter, coke breeze, sintering process

1. WPROWADZENIE
Spalanie paliwa w procesie spiekania powinno zapewnić dostarczenie odpowiedniej ilości ciepła dla spieczenia mieszanki. Spalanie paliwa stałego i przekazywanie ciepła spalania mieszance spiekalniczej powinno
zachodzić z podobną prędkością, w odpowiednio wąskiej
strefie [1]. Dzięki temu, przy minimalnym zużyciu paliwa uzyskuje się najlepsze właściwości spieku. Na ten
równoczesny przebieg procesu spalania i przekazywania ciepła, w istotny sposób wpływa uziarnienie paliwa. Stosowanie paliwa zbyt drobnoziarnistego, a więc
bardziej reakcyjnego, powoduje zawężenie frontu spalania i pogorszenie jakości spieku. W przypadku paliwa
zbyt gruboziarnistego, prędkość spalania jest mniejsza,
co pociąga za sobą rozszerzenie się frontu spalania.
W obydwu przypadkach wymagane jest zwiększenie
zużycia paliwa, aby otrzymać spiek o wymaganej jakości. W większości spiekalni stosuje się koksik o uziarnieniu do 3 mm zwracając uwagę na to, aby zawartość
frakcji poniżej 0,5 mm była w nim jak najmniejsza.
Z badań nad strukturą ziarnową koksiku wynika, że
w procesie spiekania, istnieje tendencja do zawężania
zakresu wielkości ziaren koksiku od 0,5 do 1,5 mm
i eliminowanie zdecydowanie niekorzystnego wpływu
ziaren koksiku o średnicy poniżej 0,5 mm [2]. Także
w warunkach krajowych dla ustalonych już warunków
wsadowych i technologicznych, powinno zmierzać się
do maksymalnego obniżenia ilości najdrobniejszych

klas ziarnowych (poniżej 0,5 mm), przy równoczesnym
określeniu dopuszczalnych ilości klasy ziarnowej powyżej 3 mm [1, 3]. Eliminacja frakcji koksiku poniżej 0,5
mm stwarza poważne problemy techniczne. Przesiewanie koksiku (odsiewanie frakcji poniżej 0,5 mm) jest
niekorzystne głównie z powodu zawartości w nim H2O,
która jest przyczyną zalepiania sit i ich korozji.
Bazując na tych doświadczeniach, stwierdzono, że
zamiast odsiewać frakcje koksiku poniżej 0,5 mm, korzystniej jest poddać koksik koagulacji, np. poprzez
granulowanie w odśrodkowym peleryzatorze. Zmniejsza się wówczas udział cząsteczek poniżej 0,5 mm [2].
Taki sposób przygotowania koksiku w bębnowym
odśrodkowym urządzeniu granulującym zastosowano
w Nippon Steel Corporation (NSC) [2, 4]). Odśrodkowy granulator charakteryzuje się tym, że liczba
Frouda, która opisuje pracę urządzenia grudkującego,
jest 100 razy większa niż ta sama liczba odnosząca się
do bębnowych i talerzowych urządzeń grudkujących
o niewielkiej średnicy do 1 m. Odśrodkowy typ „grudkownika” zawiera bowiem obrotowy talerz (dysk) przy
stałych nieruchomych ściankach (rys. 1).
Przy wirowaniu, rotacja cząstek i obrót warstwy koksiku, powtarzane są wielokrotnie przy obrzeżu ścian
urządzenia, przez co następuje granulowanie koksiku
przy ograniczonej wielkości zakresu jego uziarnienia.
Ograniczenie to jest bardzo ważne, ze względu na zawężony zakres ziarn koksiku stosowanego w procesie
spiekania (zwykle od 0 do 3 mm).
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14–15%. Badania granulacji prowadzono przy różnych
prędkościach talerza obrotowego (200–500 obr/min)
przy stałym czasie granulacji wynoszącym 2 min. Najbardziej korzystne wyniki granulacji uzyskano przy
zastosowaniu prędkości obrotowej talerza wynoszącej ok. 300 obr/min. Zawartość wilgoci w granulowanym materiale pozostawała na jednakowym poziomie.
W przypadku zastosowania wapna palonego jako czynnika wiążącego, wymagany jest dodatek H2O niwelujący osuszanie materiału w wyniku gaszenia wapna.
Dla porównania, na rysunku 3 przedstawiono materiał
przed i po procesie granulacji. Na rysunku 3a wyraźnie
widać drobnoziarnistą strukturę odsianej frakcji koksiku (poniżej 0,5 mm) przed granulowaniem.

a)

Rys. 1. Schemat odśrodkowego urządzenia granulującego
Fig. 1. Diagram of centrifugal pelletizer

2. PRÓBY GRANULOWANIA NA
GRANULATORZE ODŚRODKOWYM
Próby granulacji podziarna koksiku prowadzono na
granulatorze odśrodkowym GS106 (rys. 2). Do prób
granulacji zastosowano drobny pył koksowy (ok. 87%
frakcji poniżej 0,5 mm) oraz odsianą frakcję koksiku
poniżej 0,5 mm.

b)

Rys. 3. Widok frakcji koksiku (< 0,5 mm) przed zgranulowaniem (a) oraz po zgranulowaniu (b)
Rys. 2. Odśrodkowy typ granulatora zastosowany podczas
prób laboratoryjnych

Fig. 3. View of coke breeze fraction (< 0.5 mm) before granulation (a) and after granulation (b)

Fig. 2. Centrifugal pelletizer used in laboratory tests

Tak drobne materiały wybrano ze względu na możliwość obserwacji momentu początku tworzenia się granulatu. Zastosowanie np. koksiku w zakresie od 0 do 3
mm, ze względu na podziarno powyżej 2 mm, mogłoby
zakłócać obserwacje tworzenia się granulatu. Wielkością świadczącą o zachodzeniu granulacji był wzrost
udziału frakcji powyżej 0,5 mm, kosztem frakcji poniżej 0,5 mm. Jako materiał wiążący do granulowania
zastosowano dodatek wapna palonego i hydratyzowanego w ilości 10%. Zawartość wilgoci ustalono na około

3. PRÓBY SPIEKANIA Z ZASTOSOWANIEM
GRANULOWANEGO KOKSIKU
W MIESZANCE SPIEKALNICZEJ
Laboratoryjne próby spiekania prowadzono pod kątem określenia wpływu zgranulowanego podziarna
koksiku na podstawowe parametry procesu spiekania,
na właściwości fizykochemiczne spieku i na skład emitowanych spalin (CO, CO2, NOx i SO2). Mieszankę porównawczą, zgodnie z normą [5], spiekano tradycyjnie
na misie spiekalniczej o wysokości warstwy 290 mm
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Tablica 1. Uśrednione wyniki prób spiekania ze zgranulowaną frakcją koksiku
Table 1. Averaged results of laboratory sintering tests using granulated fraction of coke breeze
Mieszanka
porównawcza

Parametr

Mieszanki z granulowanym podziarnem
koksiku przy pomocy wapna
Hydratyzowanego

Palonego

I. Charakterystyka mieszanki
1. Wilgotność mieszanki, %

7,47

7,33

7,53

2. Ciężar nasypowy, kg/m3

1895,6

1887,9

1890,4

5,51

5,47

5,20

3. Opór przepływu, s
II. Parametry procesu
1. Czas spiekania, min
2. Podciśnienie (na pocz. i na końcu), m H2O
3. Temperatura spalin (pod misą), oC
4. Pionowa prędkość spiekania, mm/min
2

5. Wydajność procesu (na spiek skipowy), kg/m ·h

14,03

13,36

12,83

1150/910

1110/880

1060/870

464,7

435,0

473,9

39,33

41,20

42,86

1221,70

1272,90

1334,60

54,7

54,1

54,0

7. Wskaźnik równowagi spieku, %

102,16

103,4

101,86

8. Uzysk spieku po stabilizacji, %

84,95

85,13

85,60

0,88

0,93

0,94

6. Zużycie paliwa stałego (stan suchy), kg/t spieku

III. Właściwości spieku
1. Szybkość redukcji dR/dt(O/Fe=0,9), %/min
2. Zachowanie się spieku w czasie redukcji:
odporność na rozpad RDI-1+6,3 , %

59,60

61,40

62,60

podatność na rozpad RDI-1-3,15, %

15,20

15,60

14,70

podatność na ścieranie RDI-1-0,5, %

3,00

3,20

3,00

Fe całk.

56,86

56,71

56,57

FeO

10,15

8,61

10,61

4. Zakres mięknięcia (ΔT), C

o

222,5

187,5

180,0

5. Wytrzymałość wg ISO, %

58,57

61,37

59,10

6. Ścieralność wg ISO, %

7,40

6,48

6,48

7. Wytrzymałość zrzutowa, %

93,22

93,33

93,13

8. Rozkruszalność zrzutowa, %

24,07

24,25

23,93

27

26

26

10. Średnie ziarno spieku, mm

30,44

30,52

30,49

11. Średnie ziarno spieku po stabilizacji, mm

21,27

21,32

21,56

65,93

62,34

60,82
5,53

3. Zawartość w klasie ziarnowej 10–12,5, %:

9. Skurcz spieku, mm

IV. Właściwości spalin
1. CO2, g/Nm3
2. CO, g/Nm

3

6,16

6,03

3. NOx, g/Nm3

0,10

0,09

0,08

4. SO2, g/Nm3

0,03

0,03

0,03

(spiek porównawczy), a każdorazowo przed podaniem
koksiku do mieszanki na talerz grudkujący, koksik
granulowano. Próby prowadzono przy stałej zasadowości CaO/SiO2.
Uśrednione wyniki prób laboratoryjnych, określających wpływ dodatku zgranulowanej frakcji koksiku utworzonej z odsianego koksiku (poniżej 1 mm),
przedstawiono w tablicy 1. Ponieważ dodatek wapna
do mieszanki spiekalniczej jest ważnym czynnikiem
intensyfikującym proces spiekania, uwzględniono jego
działanie poprzez skorygowanie wydajności procesu do
warunków porównywalnych. Przy przeliczeniu wpływu
stopnia dodatku CaO do mieszanki na wydajność procesu, skorzystano z danych literaturowych zawartych
w pracy [6].
Przeprowadzone laboratoryjne próby spiekania ze
zgranulowaną frakcją koksiku utworzoną z odsianego

koksiku (poniżej 1 mm), pozwoliły stwierdzić, że poprawie ulegają parametry procesu spiekania (wzrost wydajności spiekania o ok. 5 i 9% oraz obniżenie zużycia
koksiku o ok. 1,2%). Analizując wpływ zastosowania
zgranulowanego podziarna koksiku przy pomocy wapna hydratyzowanego na właściwości fizykochemiczne
spieku (Tabl. 1), stwierdzono wzrost szybkości redukcji
z 0,88 %/min (spiek porównawczy) do 0,93–94%/min
(spiek z granulowanym podziarnem koksiku), i utrzymanie wskaźnika RDI-1-3,15. Wyprodukowany spiek
charakteryzował się wyższą wytrzymałością (wg ISO)
i właściwościami termoplastycznymi. Z przedstawionych powyżej danych wynika, także poprawa struktury ziarnowej koksiku prowadzi do obniżenia emisji
CO i NOx. Obniżenie stężeń CO spowodowane jest poprawą struktury ziarnowej paliwa, a obniżenie stężeń
NOx, może wynikać ze skrócenia czasu spiekania.
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4. PODSUMOWANIE
Zastosowanie materiału wiążącego w postaci wapna hydratyzowanego i palonego do granulacji koksiku, powoduje obniżenie zużycia kamienia wapiennego
w procesie spiekania. Modyfikacja struktury ziarnowej
koksiku (poprzez granulowanie jego podziarna) prowadzi do poprawy podstawowych parametrów procesu
spiekania, a jednocześnie nie wpływa na pogorszenie
właściwości fizykochemicznych spieku, niezależnie od
rodzaju stosowanego materiału wiążącego. Zmniejszają się również stężenia CO2, CO i NOx emitowane
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przy spiekaniu z granulowanym podziarnem koksiku.
Zmniejszenie emisji występuje niezależnie od rodzaju
zastosowanego materiału wiążącego zgranulowane podziarno koksiku.
W przypadku zastosowania granulacji koksiku
w praktyce przemysłowej, nie jest możliwe odsiewanie
samej tylko frakcji koksiku poniżej 1 mm. Ze względu
na trudności w odsiewaniu, koniecznym byłoby podawanie całości domielonego koksiku (do wymaganego
uziarnienia) na urządzenie granulujące. Przygotowane
w ten sposób paliwo można by wprowadzać następnie
do mieszanki spiekalniczej.
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