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RECYKLING ZAOLEJONYCH ODPADÓW
ŻELAZONOŚNYCH W PROCESIE SPIEKANIA
Przedstawiono wyniki badań spiekania zaolejonych odpadów z wykorzystaniem tzw. „podwójnej warstwy” i recyrkulacji spalin. 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. W zrealizowanych próbach spiekania przy zmiennej wysokości górnej warstwy i zawartości oleju na poziomie
1%, około 30% zawracanych spalin przyjmowały obie połączone warstwy spiekanej mieszanki. Podstawowymi zaletami zmodyfikowanej technologii spiekania są znacznie niższe emisje do atmosfery pyłu oraz spalin (w szczególności
CO, NOx i SO2 ), a także mniejsza ilość spalin (obniżenie o około 30%).
Słowa kluczowe: zaolejona zgorzelina, mułki zgorzelinowe, spiekanie rud, podwójna warstwa, recyrkulacja spalin

RECYCLING OF IRON-BEARING, OILED WASTE MATERIAL
IN SINTER PROCESS
Results of tests of oil-containing waste sintering using the so called ”double layer” along with exhaust gas recirculation are presented therein. Optimum “double layer” sintering method has been selected (i.e. upper layer height and
loading moment). Moreover, the influence of the concerned technology on the basic parameters of sintering process
and exhaust gas’ properties was determined. In the sintering tests with variable upper layer height and oil content of
1%, approx. 30% of the recycled exhaust gases was absorbed by both layers of the sintered mix. The major advantages
of the modified sintering technology are: considerably lower emissions of dust and exhaust gas to the atmosphere (in
particular CO, NOx and SO2) as well as reduced volume of exhaust gas (ca. 30% reduction)
Keywords: oiled scale, mill scale, ore sintering, double layer, exhaust gas recirculation

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 dodawaniu surowców
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.
Przy stosowaniu zgorzeliny zaolejonej w spiekalniach
wyposażonych w multicyklony, występuje efekt zarastania rurociągów, multicyklonów i wirników ssaw, co
znacznie pogarsza warunki odpylania. W przypadku
spiekalni wykorzystujących elektrofiltry w określonych warunkach (zbyt wysoka temperatura gazów odlotowych, zbyt duży udział zaolejonych odpadów) mogą
powstawać natomiast pożary żarowe pyłów osadzonych
na elementach konstrukcyjnych elektrofiltrów [1, 2].
Dlatego też w tych hutach zużycie zaolejonej zgorzeliny
jest ograniczone. Dopuszczalna zawartość oleju w zgorzelinie nie powinna przekraczać 1,5% [1, 3]. Jedną
z nowych możliwości szerszego wykorzystania zaole-

jonych odpadów żelazonośnych może być technologia
spiekania metodą tzw. „podwójnej warstwy”.

2. KONCEPCJA TECHNOLOGII
SPIEKANIA METODĄ „PODWÓJNEJ
WARSTWY”
Proponowane rozwiązanie polega na podawaniu ściśle określonej porcji zaolejonych produktów ubocznych
na powierzchnię wytworzonej warstwy spieku o określonej grubości (rys. 1).
Zapalenie warstwy zaolejonej zgorzeliny powoduje,
że powstałe ze spalania oleju gazy odlotowe będą przechodziły przez warstwę żaru (1250–1320°C), czyli standardowo spiekanej mieszanki. Powinno to zapewnić
całkowite dopalenie węglowodorów pochodzących z zaolejonych dodatków wsadowych. Warstwa żaru wytworzona w spieku będzie więc swoistym filtrem, uniemożliwiającym wzrost emisji substancji do środowiska.

3. LABORATORYJNE PRÓBY SPIEKANIA
Z ZASTOSOWANIEM METODY
PODWÓJNEJ WARSTWY
Wstępne próby spiekania wykonane na małej misie
spiekalniczej wykazały, że możliwe jest spiekanie z za-
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Rys. 1. Schemat ideowy procesu spiekania rudy żelaza
z wykorzystaniem filtrującego działania warstwy spieku:
A) standardowy proces spiekania rudy żelaza, B) spiekanie
rudy żelaza z dodatkową warstwą zaolejonej zgorzeliny
Fig. 1. Diagram depicting iron ore sintering using the filtering effect of sinter layer: A) conventional iron ore sintering process, B) iron ore sintering with additional layer of
oiled scales

stosowaniem podwójnej warstwy. Górna warstwa spieku powstała z mieszanki z zaolejonymi mułkami połączyła się z dolną tradycyjną warstwą spieku, tworząc
jeden placek spieku. Na podstawie tych doświadczeń
i doboru parametrów procesu przeprowadzono serię
wariantowych prób spiekania na dużej misie spiekalniczej (550 mm śr. wewnętrzna, 570 mm wysokość) z pomiarem emisji gazów do środowiska.
Serię wariantowych prób spiekania prowadzono stosując następujące założenia:
– czas zasypywania górnej warstwy mieszanki na misę
spiekalniczą około 60 s.,
– moment rozpoczęcia zasypywania górnej warstwy
ok. 20 min. po zapaleniu mieszanki. Założono, że
w celu utrzymania stałej wydajności procesu, łącz-
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ny czas spiekania standardowej mieszanki i górnej
warstwy powinien pozostać mniej więcej na stałym
poziomie t.j. około 30 min, przy wysokości warstwy
550 mm. Wstępne próby wykazały, że pionowa prędkość spiekania obniża się o ponad 20%, po zasypaniu
drugiej warstwy po około 10 min. procesu spiekania.
Z tego też powodu postanowiono przesunąć moment
załadunku. Na podstawie przeprowadzonych prób
ustalono, że optymalna do zasypu będzie 20 minuta
procesu. Spieczone jest wtedy około 70% wsadu i jednocześnie zachowana jest odpowiednia przewiewność
złoża. Pozostały czas spiekania wystarcza do spieczenia obu warstw.
– przeprowadzono próby ze zmienną wysokością górnej
warstwy mieszanki; tj. 20 mm, 30 mm i 40 mm.
Górną warstwę stanowiła mieszanina złożona ze
standardowej mieszanki spiekalniczej oraz zaolejonych
mułków zgorzelinowych. Udział oleju w tej mieszaninie
wynosił 1,0%. Zwiększenie ilości oleju w mieszaninie
powyżej tej wartości powodowało silne dymienie z komina, co było oznaką, że olej nie dopalał się w warstwie
spieku.
Do poboru gazu stosowano zestaw do izokinetycznego próbkowania, a do oznaczania w nich związków
organicznych wykorzystywano chromatograf gazowy
ze spektrometrem masowym [4, 5]. W tabl. 1 zamieszczono uzyskane wartości podstawowych parametrów
procesu spiekania dla spieku porównawczego i dla
spiekania z górną warstwą. Wydajność procesu przy
spiekaniu z górną warstwą, w porównaniu do spiekania tradycyjnego pozostaje praktycznie na jednakowym
poziomie. Związane jest to z tym, że nieznaczne wydłużenie czasu spiekania jest rekompensowane dodatko-

Tablica 1. Uśrednione wyniki laboratoryjnych prób spiekania produktów ubocznych zawierających olej
Table 1. Averaged results of laboratory tests of oil – containing waste sintering

Parametr

Spiekanie porównawcze

Spiekanie z górną warstwą

I. Parametry procesu
1. Czas spiekania, min

28,86

30,42

2. Pionowa prędkość spiekania, mm/min

19,06

18,09

3. Wydajność procesu (na spiek skipowy), kg/m2·h

1156,7

1154,5

4. Zużycie paliwa stałego (stan suchy), kg/Mg spieku

40,44

40,03

5. Uzysk spieku po stabilizacji, %

85,71

85,78

0,88

0,92

Fe całk.

57,67

58,11

FeO

4,76

8,78

3. Wytrzymałość wg ISO, %

60,7

62,63

4. Ścieralność wg ISO, %

5,97

6,97

5. Temperatura początku mięknięcia, oC

910

1020

II. Właściwości spieku
1. Szybkość redukcji dR/dt(O/Fe=0,9), %/min
2. Udział w klasie ziarnowej, %:

o

6. Zakres mięknięcia (∆T), C

275

245

7. Wytrzymałość zrzutowa, %

92,08

92,41

8. Rozkruszalność zrzutowa, %

27,93

27,93

1. CO2, g/Nm3

120,08

140,74

2. CO, g/Nm3

11,4

9,64

3. NOx, g/Nm3

0,29

0,27

4. SO2, g/Nm3

0,71

0,48

5. WWA, μg/Nm3

802,02

456,95

6. Pył, mg/Nm3

919,02

621,21

III. Właściwości spalin
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wo 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.
Analizując wpływ zastosowania technologii spiekania górnej warstwy na proces spiekania stwierdzono,
że najlepsze parametry procesu uzyskano przy grubości górnej warstwy od 20 do 30 mm. Czas spiekania był tylko o około 5% dłuższy, a wydajność procesu
wahała się w granicach 95–99% wydajności uzyskanej
przy spieku porównawczym. Zużycie koksiku obniżało
się o około 1%. Uzyskano dobre właściwości fizykochemiczne spieku. Obniżało się również stężenie CO i emisja pyłu. NOx i SO2 praktycznie pozostały na niezmienionym poziomie. WWA w poszczególnych wariantach
były na poziomie spieku porównawczego co oznacza, że
węglowodory zawarte w górnej warstwie dopalają się
w warstwie spieku. We wszystkich przeprowadzonych
próbach nie stwierdzono obecności polichlorowanych
dibenzodioksyn oraz dibenzofuranów.
Kolejnym etapem badań była próba recyrkulacji spalin w celu wykorzystania właściwości, które posiadały.
Bardzo istotną korzyścią płynącą z wykorzystania zawracanych spalin było m.in. dopalenie CO zawartego
w spalinach, co w efekcie daje oszczędność paliwa i obniża emisję do atmosfery. Wstępne próby zawracania
spalin wykazały, że maksymalna ilość przyjmowanych
przez złoże spieku zawracanych spalin, wynosiła 30%.
Powyżej tej ilości spaliny wydostawały się poza układ

Rys. 2. Schemat ideowy procesu spiekania z górną warstwą
Fig. 2. Diagram of sintering system with top layer
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spiekania. Wszystkie wariantowe próby prowadzono
więc dla tej ilości spalin zwrotnych. Próby spiekania
prowadzono według wcześniej opisanego sposobu, który został zmodyfikowany na potrzeby recyklingu części
spalin do procesu. We wszystkich wariantach, tak jak
we wcześniejszych próbach spiekania bez recyrkulacji
spalin, zawartość oleju w górnej warstwie mieszanki
złożonej z mułków i tradycyjnej mieszanki wynosiła
1%.
Analizując wpływ zastosowania technologii spiekania
górnej warstwy z recyrkulacją spalin na proces spiekania stwierdzono, że najlepsze parametry procesu,
podobnie jak bez recyrkulacji, uzyskano przy grubości
górnej warstwy od 20 do 30 mm. Czas spiekania był tylko o około 13–15% dłuższy, a wydajność procesu wahała się w granicach 90–94% wydajności uzyskanej przy
spieku porównawczym. Zużycie koksiku w przypadku
tych wariantów obniżyło się o około 1,6–3,5%. Najniższe
zużycie koksiku, o 3,5% uzyskano przy 40 mm górnej
warstwie. Właściwości fizykochemiczne spieku prawie
we wszystkich przypadkach były zbliżone lub lepsze od
właściwości spieku porównawczego. Zmniejszała się
od 22 do 34% ilość emitowanych do środowiska spalin.
Ponadto uzyskano bardzo wyraźne obniżenie emisji poszczególnych składników spalin oraz pyłu. Tak wyraźne obniżenie emisji było efektem filtrującego działania
warstwy spieku oraz dopalaniem CO i węglowodorów
w złożu spieku. We wszystkich przeprowadzonych próbach nie stwierdzono także obecności polichlorowanych
dibenzodioksyn oraz dibenzofuranów. Na podstawie
informacji o czułości zastosowanej metody analitycznej
można oszacować, że średnie stężenie tych związków
w analizowanych spalinach, w trakcie każdej z prób
3
spiekania nie przekraczało 2 ng TEQ/Nm [5–12].
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4. WYTYCZNE TECHNICZNOTECHNOLOGICZNE DO
ZAPROJEKTOWANIA INSTALACJI
RECYKLINGU ZAOLEJONYCH
PRODUKTÓW UBOCZNYCH NA TAŚMIE
SPIEKALNICZEJ
Na podstawie przeprowadzonych prób laboratoryjnych opracowano wytyczne techniczno-technologiczne,
do zaprojektowania instalacji oraz technologii recyklingu zaolejonej zgorzeliny walcowniczej i mułków zgorzelinowych, na taśmie spiekalniczej. Idea rozwiązania
polega na podawaniu ściśle określonej porcji tych materiałów, na powierzchnię wytworzonej warstwy spieku o określonej grubości, zgodnie z przedstawionym na
rys. 2 schematem.
Zapalenie tak umiejscowionej warstwy zaolejonych
produktów powoduje, że powstałe gazy odlotowe przechodzą przez warstwę żaru spieku standardowego.
Daje to możliwość dopalenia węglowodorów zawartych
w materiałach zaolejonych. Warstwa żaru wytworzona
w spieku jest filtrem uniemożliwiającym wzrost emisji
niespalonych substancji do środowiska. Zaproponowano dwa warianty instalacji do spiekania zaolejonych
2
produktów ubocznych dla taśm o powierzchni 75 m
2
i 312 m .
Założenia techniczno-technologiczne dla taśm
spiekalniczych 75 m2 / 312 m2:
– zaolejone odpady należy wymieszać z tradycyjną
mieszanką spiekalniczą do uzyskania ok. 1% oleju
w mieszaninie,
– średnia prędkość posuwu taśmy – 1,14 m/min / 1,89
m/min
– szybkość przechodzenia strefy żaru – 18 mm/min
– wysokość dolnej warstwy – 500 mm / 550 mm
– średni czas spiekania – 27,8 min / 30,6 min
– wysokość warstwy górnej – 20– 40 mm
– moc pieca zapalającego drugą górną warstwę ok. 30%
mocy pieca podstawowego. Dodatkowy piec zapłonowy powinien być usytuowany w odległości ok. 21 m /
50 m od początku taśmy, rys. 3.
Wytypowano również dwie metody recyrkulacji spalin na taśmę spiekalniczą tj: zawracanie części spalin
na taśmę spiekalniczą (układ taki opracowany w IMŻ
pracuje w jednej z krajowych spiekalni), oraz selektywne podawanie spalin na taśmę. Zadaniem tych instalacji jest obniżenie ilości zanieczyszczeń emitowanych
w czasie spiekania, oraz zmniejszenie zużycia ciepła
poprzez dopalenie CO zawartego w spalinach. Dzięki
recyrkulacji spalin, do atmosfery emitowane jest o około 30% spalin mniej niż w procesie tradycyjnym. Wska-
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zano również system ochrony powietrza, aby zachować
standardy emisyjne dla tego typu instalacji. Proponuje
się zastosować elektrofiltr w połączeniu z filtrem tkaninowym, z wdmuchiwaniem adsorbentów neutralizujących substancje zawarte w spalinach. Wykorzystanie
taśmy spiekalniczej do przerobu m.in. zaolejonych odpadów żelazonośnych powoduje, że zmienia się charakter takiej instalacji. Zgodnie z przepisami może to być
instalacja do tzw. termicznego przekształcania odpadów.
Opracowana technologia może być jednym ze źródeł
obniżenia kosztów produkcji spieku, poprzez zamianę
części żelazonośnej mieszanki spiekalniczej odpadami
hutniczymi. Jednocześnie wykorzystanie tych materiałów ma aspekt ekologiczny, wynikający m.in. z utylizacji odpadów zalegających składowiska.
Na taśmie spiekalniczej o powierzchni odpowiednio
2
2
75 m i 312 m rocznie można poddać recyklingowi następującą ilość zaolejonych odpadów:
– przy 20 mm wysokości górnej warstwy ok. 20 tys. ton
/ ok. 60 tys. ton,
– przy 30 mm wysokości górnej warstwy ok. 30 tys. ton
/ ok. 85 tys. ton.
Możliwe jest także obniżenie zużycia koksiku, dzięki
dopaleniu substancji olejowych i CO. W warunkach laboratoryjnych obniżono zużycie paliwa od ok. 1% przy
spiekaniu bez recyrkulacji spalin do 3,5% z recyrkulacją spalin. Dzięki filtrującemu działaniu warstwy
spieku możliwe jest zmniejszenie emisji gazów i pyłów
do środowiska, szczególnie przy zastosowaniu recyrkulacji spalin.
W zależności od stosowanego wariantu, w warunkach laboratoryjnych uzyskano obniżenie emisji:
– CO2 – 11–24%,
– CO – 39–47%,
– NOx – 30–43%,
– SO2 – 31–66%,
– pyłów – 32–41%,
– wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WWA
– pozostały na stałym poziomie, szacowana zawartość dibenzodioksyn oraz dibenzofuranów max 2 ng
TEQ/Nm3.
Ze wstępnej analizy efektywności ekonomicznej,
wdrożenia nowej technologii wynika, że już przy 1,0%
obniżeniu zużycia koksiku i zamianie zgorzeliny walcowniczej we wsadzie spiekalniczym mułkami zgorzelinowymi, zwrot środków kapitałowych przeznaczonych
na wdrożenie technologii i może nastąpić po około
dwóch latach od momentu wybudowania instalacji.
W przypadku 3,5% obniżenia zużycia koksiku, zwrot
środków kapitałowych może nastąpić po około półtora roku. Wskaźniki opłacalności inwestycji świadczą
o rentowności inwestycji: NPV (wartość zaktualizo-

Rys. 3. Schemat usytuowania dodatkowego pieca zapłonowego i urządzenia załadowczego na taśmie spiekalniczej o powierzchni 312 m2
Fig. 3. Diagram depicting location of additional ignition furnace and charging device on 312 m2 surface sinter strand
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wana netto) jest dodatnie, a IRR (wewnętrzna stopa
zwrotu) wynosi od 13 do 30%, w zależności od wariantu
procesu. Wzrost zysku w skali roku może wynieść około
7 mln zł, w przypadku 1,0% obniżenia zużycia koksiku
i zamiany zgorzeliny walcowniczej mułkami zgorzelinowymi, oraz około 9,8 mln zł w przypadku 3,5% obniżenia zużycia koksiku. Dodatkowe efekty ekonomiczne
mogą wystąpić z tytułu obniżenia kosztów oczyszczania mniejszej o około 30% ilości spalin, w przypadku
wariantu z recyrkulacją spalin, oraz z tytułu niższych
opłat za składowanie odpadów.

5. PODSUMOWANIE
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 maksy-
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malnej 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. We wszystkich przeprowadzonych
próbach nie stwierdzono obecności polichlorowanych dibenzodioksyn oraz dibenzofuranów. Opracowana technologia może być jednym ze źródeł obniżenia kosztów
produkcji spieku, poprzez zamianę części żelazonośnej
mieszanki spiekalniczej produktami ubocznymi. Jednocześnie wykorzystanie tych materiałow ma aspekt
ekologiczny, wynikający m.in. z utylizacji odpadów zalegających składowiska. Możliwe jest także obniżenie
zużycia koksiku, dzięki dopaleniu substancji olejowych
i CO. W warunkach laboratoryjnych obniżono zużycie
paliwa od ok. 1% przy spiekaniu bez recyrkulacji spalin, do 3,5% z recyrkulacją spalin. Dzięki filtrującemu
działaniu warstwy spieku możliwe jest także zmniejszenie emisji gazów i pyłów do środowiska, szczególnie
przy zastosowaniu recyrkulacji spalin.
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