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OKRELENIE W£ACIWOCI FIZYCZNO-MECHANICZNYCH
MATERIA£ÓW DROBNOZIARNISTYCH
W CELU ICH ZAGOSPODAROWANIA
Streszczenie. W publikacji omówiono najistotniejsze cechy i w³aciwoci fizyczno-mechaniczne materia³ów drobnoziarnistych maj¹ce wp³yw na ich cechy u¿ytkowe oraz mo¿liwoci gospodarczego wykorzystania. Przedstawiono cechy charakteryzuj¹ce materia³ zarówno w postaci sypkiej, jak i zawiesiny czy szlamu. Niektóre materia³y drobnoziarniste
powstaj¹ w procesach technologicznych jako odpady przemys³owe, które powinny byæ kierowane do przetworzenia w celu odzysku cennych surowców. W oparciu o dostêpne w kraju technologie istniej¹ mo¿liwoci zagospodarowania wiêkszoci rodzajów odpadów drobnoziarnistych. Szczególnie du¿e zastosowanie maj¹ procesy granulacji oraz brykietowana,
w których nadaje siê materia³om sypkim formê kawa³kow¹ i dodaje siê je do wsadu pieców
hutniczych. Potwierdzaj¹ to pokazane w pracy przyk³ady technologii zagospodarowania niektórych rodzajów odpadów drobnoziarnistych.

1. SPECYFIKA MATERIA£ÓW DROBNOZIARNISTYCH
Do materia³ów drobnoziarnistych zaliczamy substancje w postaci sta³ej lub ciek³ej
sk³adaj¹ce siê z ziaren których wymiary wynosz¹ najczêciej od 0,05 mm do 2,0 mm.
Materia³y te czêsto wystêpuj¹ z ró¿nymi domieszkami i zanieczyszczeniami, które
powinno siê odseparowaæ. Ze wzglêdu na zale¿noci wielkociowe ziaren mo¿na
wyró¿niæ struktury: równoziarniste  które maj¹ ziarna w przybli¿eniu jednakowej
wielkoci. nierównoziarniste  w których ziarna ró¿ni¹ siê wielkoci¹ [Lutyñski 2005].
Na podstawie kszta³tu ziaren wyró¿nia siê nastêpuj¹ce struktury ziarniste:
 o ostrych krawêdziach,
 o krawêdziach wyg³adzonych,
 mieszane.
Materia³ drobnoziarnisty w postaci sta³ej (sypkiej) posiada charakterystyczne w³aciwoci i cechy. Jedn¹ z najwa¿niejszych jest sk³ad granulometryczny, czyli ilociowy rozk³ad ziaren materia³u pod wzglêdem ich wielkoci. Wielkoæ ziaren jest okrelona wymiarami liniowymi: d³ugoci¹, szerokoci¹ i gruboci¹, mierzonymi w dwóch
wzajemnie prostopad³ych do siebie p³aszczyznach.
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Rozk³ad granulometryczny cz¹stek w mieszaninie ziarnistej wyznacza siê doæ
czêsto w celu zorientowania siê z jakich frakcji i klas wymiarowych sk³ada siê mieszanina. Oznaczenie wykonuje siê za pomoc¹ klasyfikatora wielositowego, dobieraj¹c zestaw sit odpowiedni do zakresu wymiarowego cz¹stek. Stosuje siê zwykle od
kilku do kilkunastu sit, zale¿nie od wymaganej dok³adnoci analizy. Po przesianiu
próbki mieszaniny wa¿y siê pozosta³oæ na ka¿dym sicie i wyra¿a w procentach
(w stosunku do wyjciowej masy próbki).
Stopieñ rozdrobnienia cz¹stek jest czêsto wyra¿any jedn¹ liczb¹, nazywana modu³em rozdrabniania lub rednim wymiarem cz¹stek (M). Wielkoæ t¹ oblicza siê
wed³ug wzoru:

0
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di  redni wymiar otworów dwóch s¹siednich sit (mm),
Pi  iloæ cz¹stek zatrzymanych na danym sicie (%).

Sposób wykonania analizy sitowej jest w Polsce okrelony norm¹ PN-71/C-04501.

2. WYBRANE W£ACIWOCI FIZYCZNO-MECHANICZNE CIA£
SYPKICH
Wilgotnoæ wp³ywa w istotny sposób na pozosta³e cechy fizyczno-mechaniczne
cia³ sypkich, a w szczególnoci na wspó³czynnik tarcia zewnêtrznego i wewnêtrznego, wytrzyma³oæ, w³aciwoci sprê¿yste i inne. Miar¹ wilgotnoci, czyli nawilgocenia cia³a sta³ego, jest iloæ zawartej w nim wody. Z punktu widzenia ruchu wody
w wilgotnym materiale sypkim istotne znaczenie ma sposób wi¹zania wody przez
cia³o sta³e. Rozró¿nia siê trzy sposoby wi¹zania wody: wi¹zanie chemiczne, fizykochemiczne i mechaniczne.
Woda zwi¹zana chemicznie wchodzi w sk³ad zwi¹zku chemicznego z jakiego zbudowany jest dany materia³. Woda ta nie uchodzi z cia³a przy podgrzaniu powy¿ej punktu
wrzenia. Cia³o zawieraj¹ce tylko wodê zwi¹zan¹ chemicznie nazywamy suchym.
Wi¹zanie fizykochemiczne wody z cia³em sta³ym mo¿e byæ wi¹zaniem adsorbcyjnym, osmotycznym lub strukturalnym. W wyniku fizykochemicznego wi¹zania
wody cia³o sta³e zmienia swoje w³aciwoci. Wodê tê mo¿na usun¹æ z cia³a w procesie suszenia, przy czym mo¿e temu towarzyszyæ zmiana dotychczasowej struktury
i w³aciwoci cia³a.
Woda zwi¹zana mechanicznie mo¿e tworzyæ cienk¹ warstwê na powierzchni cz¹stek lub wype³niaæ wolne przestrzenie miêdzy cz¹stkami. Cia³a zawieraj¹ce wodê
zwi¹zan¹ mechanicznie nazywamy wilgotnymi. W wyniku naturalnego lub sztucznego suszenia mo¿na odparowaæ wodê zwi¹zan¹ mechanicznie.
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Zawartoci¹ wody U okrelamy stosunek masy wody W zawartej w ciele do
masy ca³kowicie suchego cia³a Ms wyra¿ony w kilogramach wody na kilogram suchej masy:

: NJZRG\

0 V NJVP

8

(2)

Wilgotnoci¹ w, wyra¿on¹ w procentach, nazywamy stosunek masy zawartej
w ciele zwi¹zanej mechanicznie wody W do masy wilgotnego cia³a M:

:
0
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Z 
a poniewa¿ M = Ms + W to:

Z 

Przez gêstoæ w stanie zsypnym (masê usypow¹) rs materia³u sypkiego rozumiemy masê jednostkowej objêtoci tego materia³u (1 m3) w stanie swobodnie usypanym. Masê usypowa wyra¿amy najczêciej w kg/m3.
Do wyznaczania masy usypowej stosuje siê przyrz¹d zwany gêstociomierzem.
Sk³ada siê on z naczynia pomiarowego z przymocowanym do niego prêtem i piercienia, który mo¿e obracaæ siê wokó³ prêta. Chc¹c wyznaczyæ masê usypow¹ sypie siê
badany materia³ do naczynia pomiarowego przez ustawiony nad nim piercieñ a¿ do
nape³nienia naczynia. Po nape³nieniu naczynia pomiarowego obraca siê piercieñ dooko³a prêta do po³o¿enia, tak ¿e nadmiar nasypanego materia³u zostaje zgarniêty
równo z powierzchni¹ górnej krawêdzi i spada na podstawkê przyrz¹du. Po zdjêciu
piercienia wa¿y siê naczynie pomiarowe z nasypanym do niego materia³em.
Masê usypow¹ oblicza siê ze wzoru:
UV

gdzie:

P  P
9

(5)

m1  masa nape³nionego naczynia pomiarowego,
m0  masa pustego naczynia pomiarowego,
V1  objêtoæ naczynia pomiarowego.

Materia³y sypkie dzielimy pod wzglêdem ich masy usypowej na
 lekkie, dla których rs = 600 kg/m3 (plewy, torf),
 rednio ciê¿kie rs = 6001100 kg/m3 (nasiona zbó¿, biomasa),
 ciê¿kie rs = 11002000 kg/m3 (mu³y wêglowe, opi³ki metali).
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Oprócz masy usypowej przy projektowaniu maszyn i urz¹dzeñ do przeróbki
i transportu materia³ów sypkich konieczna jest znajomoæ gêstoci (masy w³aciwej).
Przez gêstoæ materia³u sypkiego rozumie siê redni¹ gêstoæ cz¹stek, z jakich siê on
sk³ada.
Znajomoæ masy usypowej niezbêdna jest m.in. do obliczania nastêpuj¹cych parametrów:
 wydajnoci rodków transportowych,
 wyboru typu i rodzaju transportu,
 obliczania si³ wystêpuj¹cych w urz¹dzeniach transportowych,
 okrelenia parcia na ciany i otwory wylotowe zbiorników,
 w³aciwego nape³nienia skrzyñ ³adunkowych pojazdów.
Innym wskanikiem oceny w³aciwoci materia³ów sypkich jest masa utrzêsiona  qu. Dla okrelonych warunków drgañ, którym poddawana jest próbka materia³u, wskazuje zmniejszenie objêtoci tego materia³u, w zale¿noci od cech granulometrycznych, wilgotnoci itd.

TX
gdzie:

P  P
9  9

(6)

m1  masa nape³nionego naczynia pomiarowego,
m0  masa pustego naczynia pomiarowego,
V2  objêtoæ naczynia pomiarowego po utrzêsieniu,
V1  objêtoæ naczynia pomiarowego przed utrzêsieniem.

Masa utrzêsiona (zwana tak¿e gêstoci¹ pozorn¹) wyznaczana jest dla surowców
pylistych przy u¿yciu aparatu Engelsmanna. W tym przypadku materia³ wsypuje siê
do wyskalowanego cylindra o pojemnoci 0,5 dm3 przy amplitudzie 10 mm i czêstotliwoci wstrz¹sów 150 min-1. Po zakoñczeniu utrzêsienia odczytuje siê objêtoæ
próbki oraz wa¿y siê j¹. Wartoæ podawana jest w kg/m3.
Niektóre materia³y sypkie, m.in. ruta i m¹ka, przy d³ugotrwa³ym przechowywaniu zbrylaj¹ siê tj. tworz¹ wiêksze, nie rozsypuj¹ce siê samorzutnie aglomeraty.
Sk³onnoæ do zbrylania wzrasta wraz z wysokoci¹ warstwy sk³adowanego materia³u
i najwiêksze bry³y tworz¹ siê przede wszystkim w dalszej czêci warstwy. Wilgotne
materia³y sypkie (tj. materia³y zawieraj¹ce wodê zwi¹zan¹ mechanicznie) zamra¿aj¹
przy temperaturze otoczenia ni¿ej ni¿ 0 °C, tworz¹c zbit¹, trudno daj¹c¹ siê rozbiæ
masê.
Dalsz¹ cech¹ charakteryzuj¹c¹ materia³ sypki jest jego przyczepnoæ (adhezja).
Du¿¹ przyczepnoæ wykazuj¹ zw³aszcza materia³y wilgotne. Przylepianie siê tj. ³¹czenie
siê powierzchniowe warstwy dwóch ró¿nych materia³ów, mo¿na wyjaniæ wzajemnym oddzia³ywaniem cz¹steczek materia³u, cianek ograniczaj¹cych materia³ sypki
i b³onki wodnej, tworz¹cej siê na powierzchni cz¹stek wilgotnego materia³u sypkiego
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i rodzaju materia³u oraz stanu powierzchni cianek ograniczaj¹cych. Przez odpowiedni dobór materia³u cianek i g³adkoæ ich powierzchni mo¿na znacznie ograniczyæ przylepianie siê materia³u sypkiego.
Przy wysypywaniu siê niektórych materia³ów sypkich przez otwory wylotowe ze
zbiorników tworz¹ siê nad tymi otworami nieruchome sklepienia, ograniczaj¹ce lub
nawet ca³kowicie uniemo¿liwiaj¹ce dalsze wysypywanie siê materia³u ze zbiornika.
Jest to zjawisko niepo¿¹dane.
Tworzeniu siê sklepieñ sprzyjaj¹ takie w³aciwoci materia³u jak: sk³onnoæ do
zbrylania siê i do zamarzania materia³ów wilgotnych, spójnoæ (kohezja) cz¹stek
i przyczepnoæ (adhezja). W przypadku materia³ów o grubym uziarnieniu na tworzenie siê sklepieñ wp³ywa wielkoæ cz¹steczki, stosunek wielkoci cz¹stek do wielkoci
otworu wylotowego. Z materia³ów drobnoziarnistych najwiêksz¹ tendencjê do tworzenia sklepieñ wykazuj¹ materia³y ³atwo zbrylaj¹ce siê.
Jedn¹ z najwa¿niejszych w³aciwoci fizyczno-mechanicznych okrelaj¹cych materia³ sypki jest jego k¹t zsypu naturalnego. Jego wartoæ zale¿y od stopnia wzajemnej ruchliwoci cz¹steczek, przy czym im ruchliwoæ ta jest wiêksza, tym k¹t
zsypu naturalnego jest mniejszy.
Naturalny k¹t zsypu wyznaczany jest podczas zsypywania ³adunku ziarnistego
na p³aszczyznê poziom¹, przy niewielkiej prêdkoci strumienia jego cz¹stek. Cz¹stki
te tocz¹c siê w dó³ tworz¹ stok nachylony pod pewnym k¹tem do poziomu i najczêciej waha siê w granicach 3040°. Dla ³adunku suchego k¹t odpowiada w przybli¿eniu k¹towi tarcia wewnêtrznego i z tego powodu czêsto jest stosowany jako charakterystyczny parametr badanego materia³u z uwagi na ³atwoæ jego pomiaru.
Z k¹tem usypu zwi¹zana jest ruchliwoæ wzajemna cz¹stek, która zale¿y od si³
spójnoci pomiêdzy poszczególnymi cz¹stkami, jak równie¿ od oporów tarcia powstaj¹cych przy wzajemnym przemieszczaniu siê cz¹stek. Nawet dla tego samego
materia³u ruchliwoæ nie jest wielkoci¹ sta³¹, ale jest uwarunkowana wilgotnoci¹,
sk³adem frakcyjnym, kszta³tem i wymiarami cz¹stek, stopniem zagêszczenia, a dla
materia³ów sk³onnych do zbrylania równie¿ czasem przechowywania.
Pod wzglêdem ruchliwoci poszczególnych cz¹stek dzielimy materia³y sypkie na
samozsypuj¹ce siê i nie zsypuj¹ce siê samoczynnie. Dla przewa¿aj¹cej wiêkszoci
materia³ów k¹t zsypu naturalnego zale¿y od wilgotnoci i zwiêksza siê z jej wzrostem.
K¹t zsypu naturalnego ma du¿e znaczenie przy transporcie, a w szczególnoci
wp³ywa na wydajnoæ przenoników tamowych i innych. Niektóre materia³y maj¹
tak du¿y k¹t zsypu naturalnego, ¿e konieczne jest stosowanie specjalnych urz¹dzeñ
mechanicznych dla umo¿liwienia ich ruchu po nachylonych powierzchniach.
Istotn¹ cech¹ charakteryzuj¹c¹ materia³ sypki jest jego zwiêz³oæ. Do materia³ów
zwiêz³ych zalicza siê tak¿e materia³y, które wykazuj¹ du¿y opór na cinanie przy
bardzo ma³ych obci¹¿eniach normalnych. Zwiêz³oæ materia³u sypkiego mo¿na wyjaniæ spójnoci¹ jego cz¹stek. Spójnoæ ta mo¿e mieæ charakter mechaniczny jak
np. nasion niektórych rolin o puszystej powierzchni. U materia³ów jednorodnych
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spójnoæ jest wynikiem wzajemnego oddzia³ywania miêdzycz¹steczkowego, czyli tzw.
si³ spójnoci, przeciwstawiaj¹cych siê rozdzieleniu cz¹stek materia³u.
Niektóre materia³y, jak sól, saletra amonowa, kreda, cukier i inne wykazuj¹ higroskopijnoæ, czyli zdolnoæ ³atwego poch³aniania pary wodnej i wody z otoczenia.
Materia³y te nale¿y sk³adowaæ w odpowiednich warunkach nie dopuszczaj¹cych do
wch³aniania wody (wentylacja pomieszczeñ sk³adowych, szczelne zbiorniki i worki).

3. POSTÊPOWANIE Z DROBNOZIARNISTYMI ZAWIESINAMI
Materia³y drobnoziarniste wystêpuj¹ równie¿ w postaci ciek³ej jako zanieczyszczone zawiesiny, emulsje i szlamy. G³ówne zanieczyszczenia stanowi¹ oleje, smary,
minera³y oraz metale i ich zwi¹zki. Szlamy te zawieraj¹ce znaczne iloci wody, s¹
bardzo uci¹¿liwe do zagospodarowania w pierwotnej postaci i wymagaj¹ przetworzenia. Czêsto gromadzone s¹ w kontenerach, zbiornikach i na poletkach sk³adowych.
Podczas takiego sk³adowania zachodzi proces stopniowego ubytku wilgoci. Jednak¿e, w celu dalszego wykorzystania zawiesin i szlamów nale¿y usun¹æ wodê niemal
ca³kowicie oraz oddzieliæ wszelkie zanieczyszczenia stosuj¹c ró¿ne metody i procesy
techniczne. Wród nich wyró¿nia siê procesy fizyczne oraz chemiczne. Podstawowe
procesy fizyczne to: filtracja, ultrafiltracja, flotacja, flokulacja, elektrokoagulacja, osmoza, ekstrakcja, mieszanie, zagêszczanie, sedymentacja, rozdrabnianie, odwirowanie,
adsorpcja, desorpcja, stapianie, wymra¿anie, suszenie i destylacja. Najczêciej za
stosowane procesy chemiczne to: wymiana jonowa, neutralizacja, utlenianie, hydroliza, str¹canie, przemiana katalityczna, elektroliza, absorpcja i cementacja [Borowski,
Kuczmaszewski 2005].
Proces filtracji za pomoc¹ p³ytowej prasy filtracyjnej w sposób prosty i skuteczny umo¿liwia zmniejszenie uwodnienia szlamów o oko³o 3040%. Powszechnie stosowany jest do odwadniania osadów w oczyszczalniach cieków, galwanizeriach,
garbarniach oraz zak³adach przemys³u spo¿ywczego. Prasa filtracyjna, pokazana na
rys. 1, sk³ada siê z nastêpuj¹cych podzespo³ów:

Rys. 1. Prasa filtracyjna
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zespó³ filtracyjny z p³ytami i tkaninami filtracyjnymi,
g³owice dociskowe z si³ownikiem,
zespó³ podaj¹cy filtrat z pomp¹ t³ocz¹c¹,
zespó³ odprowadzaj¹cy wodê,
zespó³ steruj¹cy prac¹ urz¹dzenia.

P³yty filtracyjne po³¹czone ze sob¹ tworz¹ komory w których zbiera siê osad.
Pomiêdzy p³ytami nak³ada siê s¹ polipropylenowe tkaniny filtracyjne. Dobór tkaniny
uzale¿niony jest od rodzaju i w³aciwoci filtrowanego osadu.
Utrzymanie odpowiedniego cinienia w komorze filtracyjnej zale¿y od prêdkoci
obrotowej pompy, która regulowana jest za pomoc¹ zespo³u steruj¹cego. W przypadku zastosowania pompy ze limakowym zespo³em podaj¹cym wyró¿nia siê dwie
fazy jej pracy:
1) faza ci¹g³ej pracy  podczas nape³niania komór filtracyjnych osadem,
2) faza pulsacyjnej (przerywanej) pracy  podczas odfiltrowanie wody i okresowgo
dope³niania komór osadem.
Podczas odfiltrowania wody stosuje siê cinienia od 0,3 MPa do 1,5 MPa, przeciêtnie 0,5  0,6 MPa. W czasie okresowego dope³niania komór osadem cykle pulsacyjne s¹ coraz krótsze w trakcie trwania tego procesu. Na proces filtracji wp³ywaj¹
nastêpuj¹ce czynniki:
 cinienie filtrowania,
 czas filtrowania,
 rodzaj tkaniny filtruj¹cej,
 pocz¹tkowy stopieñ uwodnienia,
 dodatek tzw. rodków wspomagaj¹cych.
Stosuj¹c zagêszczanie osadów w p³ytowej prasie filtracyjnej mo¿liwe jest uzyskanie filtratów o koñcowym uwodnieniu 2025%. Filtraty te nale¿y dalej dosuszaæ
zarówno w warunkach naturalnych na poletku sk³adowym, jak i termiczne w suszarkach elektrycznych. Po dosuszeniu i ujednorodnieniu stanowi¹ one materia³ drobnoziarnisty, którego w³aciwoci fizyczno-mechaniczne mo¿na okreliæ tak samo
jak w przypadku innych cia³ sypkich.

4. DOBÓR TECHNOLOGII ZAGOSPODAROWANIA MATERIA£ÓW
DROBNOZIARNISTYCH
Poni¿ej wymieniono przyk³adowe rodzaje substancji wystêpuj¹cych w postaci
drobnoziarnistej [Hryniewicz i in. 2006]:
 mu³y wêglowe,
 odpady poflotacyjne,
 py³y cynkowo-o³owiowe,
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py³y i zgary miedzionone,
wióry br¹zów ³o¿yskowych,
poregeneracyjny tlenek ¿elaza,
zendra,
mu³ki zgorzelinowe,
¿u¿le,
osady szlamów z oczyszczalni gazów wielkopiecowych,
osady szlamów konwertorowych,
osady szlamów poszlifierskich,
¿elazomangan,
¿elazokrzem,
tlenek cynku,
g¹bka kadmowa,
zgary aluminiowe,
fluorek wapnia,
wapno palone,
karbid,
gips z procesu odsiarczania spalin,
odpady z produkcji we³ny mineralnej,
m¹czka dolomitowa.

Wiêkszoæ wymienionych materia³ów stanowi¹ odpady przemys³owe Odpady
poddawane s¹ procesom odzysku lub unieszkodliwiania. Czêæ z nich nadal jest jednak sk³adowana na sk³adowiskach. Dotyczy to g³ównie odpadów:
 powstaj¹cych przy poszukiwaniu, wydobyciu i wzbogacaniu rud oraz innych surowców mineralnych;
 z rolnictwa, sadownictwa, hodowli, rybo³ówstwa, lenictwa oraz przetwórstwa
¿ywnoci;
 z przetwórstwa drewna oraz produkcji papieru, tektury, masy celulozowej, p³yt i
mebli;
 z przemys³u skórzanego i tekstylnego;
 z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania zwi¹zków nieorganicznych,
 z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów przemys³u syntezy organicznej;
 z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania pow³ok ochronnych (farb, lakierów emalii ceramicznych) kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich;
 nieorganicznych z procesów termicznych,
 z kszta³towania i powierzchniowej obróbki metali i tworzyw sztucznych,
 z budowy, remontów i demonta¿u obiektów budowlanych oraz drogowych.
Niektóre rodzaje odpadów (np. fosfogipsy) sk³adowane s¹ w znacznych ilociach
i brakuje ekonomicznie uzasadnionych mo¿liwoci zagospodarowania ich [Hycnar J.
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i in. 2005]. Nadal sk³aduje siê równie¿ du¿e iloci odpadów z procesów flotacyjnych. Obecnie nie stosuje siê technologii pozwalaj¹cej na zmniejszenie iloci tych
odpadów, jednak prowadzone s¹ intensywne badania zmierzaj¹ce do ich zagospodarowania zarówno na powierzchni ziemi, jak i w wyrobiskach górniczych [Plewa,
Mys³ek 2001].
Dla wiêkszoci rodzajów odpadów istniej¹ w kraju technologie i instalacje
pozwalaj¹ce na odzysk surowców lub unieszkodliwienie substancji niepo¿¹danych i niebezpiecznych dla rodowiska. Poni¿ej przedstawiono przyk³ady stosowanych w Polsce technologii do zagospodarowania niektórych rodzajów odpadów drobnoziarnistych.

5. PRZYK£ADY ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW
DROBNOZIARNISTYCH
5.1. Zagospodarowanie py³ów i szlamów z hutnictwa ¿elaza i stali

Oprócz surówki przeróbczej i stali w hutach w wyniku prowadzonych procesów
technologicznych otrzymuje siê produkty uboczne, m.in. ¿u¿le i py³y. Odpady te
odzyskiwane zostaj¹ w ponad 98%, a ich najwiêksze iloci wykorzystywane s¹
w procesach hutniczych oraz w przemyle cementowym.
W zale¿noci od miejsca powstawania, w trakcie procesu technologicznego powstaj¹ nastêpuj¹ce odpady: ¿u¿el wielkopiecowy i konwertorowy, gaz wielkopiecowy i konwertorowy, py³ wielkopiecowy i stalowniczy, szlam wielkopiecowy i stalowniczy, py³ z oczyszczania gazów odlotowych konwertorów tlenowych stalowni, py³
z odpylania namiarowni wielkich pieców, py³ z odpylania hali lejniczej, wytr¹cany
w stacji odpylania hal lejniczych, py³ spiekalniczy oraz szlam spiekalniczy [Plewa,
Mys³ek 2001].
Szlamy ¿elazonone powstaj¹ przede wszystkim w wyniku mokrego odpylania
gazów i spalin w takich instalacjach jak odpylnie mieszalni namiaru i ci¹gi ch³odzenia
gor¹cego spieku zwrotnego, oczyszczalnie gazu wielkopiecowego i oczyszczalnie gazu
konwertorowego. Z kolei szlam wielkopiecowy jest najdrobniejsz¹ frakcj¹ materia³ów wsadowych, wychwycon¹ podczas mokrego oczyszczania gazu wielkopiecowego, osadzon¹ w osadnikach radialnych wielkich pieców. Szlam spiekalniczy powstaje
wskutek odbioru na mokro py³ów z odpylania tam spiekalniczych. Py³y ¿elazonone
s¹ zatrzymywane w odpylni i gromadzone w zbiorniku, a nastêpnie przewo¿one do
namiarowni sk³adników pylastych. Z kolei py³ wielkopiecowy jest drobn¹ frakcj¹
materia³ów wsadowych, wychwycon¹ w odpylniku statycznym podczas procesu suchego oczyszczania gazu wielkopiecowego. Wed³ug danych Urzêdu Statystycznego
w Katowicach w 2001 r. w województwie l¹skim wytworzono ok. 3 mln Mg odpadów z hutnictwa ¿elaza i stali. Najwiêkszymi wytwórcami tych odpadów by³y: PHS
 Oddzia³ Huta Katowice, Huta Czêstochowa i Huta Zawiercie  w sumie 98% ww.
odpadów. Do koñca 2001 r. na sk³adowiskach nagromadzono 10,851 mln Mg ¿u¿li
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z procesów wytapiania. Procesom odzysku poddano 100% py³ów i szlamów z oczyszczania gazów odlotowych. W ponad 99% odzyskiwane by³y ¿u¿le z procesów wytapiania. W 2001 r. unieszkodliwiono poprzez sk³adowanie 48,1 tys. Mg omawianych
odpadów.
5.2. Zagospodarowanie py³ów i szlamów z urz¹dzeñ odpylaj¹cych

Py³y z urz¹dzeñ suchego odpylania czy te¿ szlamy z urz¹dzeñ odpylaj¹cych na
mokro ze wzglêdu na sk³ad chemiczny stanowi¹ cenny materia³ wsadowy w piecach
hutniczych. Py³y te s¹ materia³em trudnym do sk³adowania i transportu oraz nie
nadaj¹ siê do kawa³kowania w prasach. Z uwagi na konsystencjê, szlamy nie powoduj¹ wtórnego pylenia. Przetworzenie tych odpadów jest mo¿liwe poprzez nadania
im formy granulek o akceptowalnej wytrzyma³oci. Uzyskanie granulatu z py³ów
wymaga ich nawil¿enia i utrzymania wilgoci na sta³ym poziomie. Szlamy z kolei
zawieraj¹ zbyt du¿o wilgoci i ich przerób musi byæ poprzedzony operacj¹ suszenia,
co wymaga du¿ego zu¿ycia energii. Py³ z namiarowni wielkich pieców wraz ze szlamem wielkopiecowym mo¿na dozowaæ do mieszanki uredniaj¹cej do produkcji spieku
wielkopiecowego. Recykling py³ów i szlamów stalowniczych odbywa siê w konwertorze stalowniczym [Robak, Matuszek 2008].
W technologii przygotowania mieszaniny szlamu i py³u do procesu recyklingu
najwa¿niejsz¹ operacj¹ technologiczn¹ jest mieszanie, czyli ujednorodnienie masy.
W trakcie tej operacji wykorzystywany jest efekt spadku wilgotnoci w mieszaninie
do poziomu redniej wa¿onej, przez co uzyskiwana jest konsystencja u³atwiaj¹ca
proces granulacji. Do ujednorodnienia wszelkich typów mas, m.in. py³ów i szlamów
stosuje siê mieszalniki. W urz¹dzeniach tych ok. 90% energii napêdu zu¿ywane jest
na intensywne mieszanie ma³ej porcji masy znajduj¹cej siê w zasiêgu szybkoobrotowego wirnika, obracaj¹cego siê w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu misy
mieszad³a. Takie rozwi¹zanie konstrukcyjne umo¿liwia pe³ne ujednorodnienie masy
pó³plastycznej nawet w ci¹gu dwóch lub trzech minut. Dodatkow¹ zalet¹ takiego
mieszalnika jest to, ¿e mo¿e on równie¿ w sposób efektywny rozdrabniaæ grubsze
frakcje zbrylonego materia³u, co jest nieodzowne w przypadku docelowego granulowania mieszaniny.
Obrotowa misa i zgarniacz dostarczaj¹ w sposób ci¹g³y mieszan¹ masê w obszar
dzia³ania intensywnego wirnika, którego robocze ³opatki s¹ tak ustawione, aby dokonywaæ przemieszczenia materia³u we wszystkich p³aszczyznach, tak¿e w kierunku
równoleg³ym do osi wirnika. Tylko nieznaczna czêæ mocy napêdu przypada na przemieszanie ca³ego wsadu. Dziêki takiej technice mieszania zainstalowanie du¿ej mocy
napêdu mieszalnika umo¿liwia pe³n¹ ujednorodnienie mieszaniny o dowolnej konsystencji przy minimalnym zu¿yciu energii w przeliczeniu na jednostkê masy obrabianego materia³u. Konsekwencj¹ tego jest krótki, kilkuminutowy czas mieszania jednego ³adunku. Mieszalniki tego typu mo¿na równie¿ w³¹czyæ w linie technologiczne
o dzia³aniu ci¹g³ym.
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Mieszaniny szlamów i py³ów sporz¹dzane dla potrzeb recyklingu w procesie metalurgicznym, mog¹ byæ poddane procesowi granulacji. W procesie tym materia³
uzyskuje formê kulek o doæ znacznym stopniu zagêszczenia, bez stosowania form
i nacisku mechanicznego. Wa¿ne jest, ¿e drobne proszki, masy drobnoziarniste, masy
plastyczne i szlamy mog¹ byæ granulowane od razu w mieszalniku intensywnym typu
Eirich przy odpowiednim prowadzeniu procesu. Jedynie w przypadku wymagañ jednorodnoci granulatu konieczne jest dodatkowe zastosowanie granulatora. Tworzenie siê w koñcowym etapie mieszania zal¹¿ków granul powoduje, ¿e zastosowanie
tego typu mieszad³a znakomicie u³atwia granulacjê masy na granulatorach talerzowych. W mieszalniku wytwarzany jest granulat o wielkoci granulek w przedziale od
0,2 do 8 mm. W mieszadle granuluj¹cym podczas jednej operacji mo¿na ujednorodniæ masê i j¹ zgranulowaæ. W tego typu mieszalnikach dodatkowym, bardzo wa¿nym
aspektem jest mo¿liwoæ chemiczno-mechanicznego dosuszania szlamów. Technologia ta pozwala na efektywne obni¿enie wilgotnoci szlamu o kilka procent w wyniku
dodatku CaO i intensywnego mieszania bez stosowania procesu suszenia.
Proces granulowania mas drobnoziarnistych przy w³aciwym przygotowaniu materia³u i doborze w³aciwych konstrukcji urz¹dzeñ zachodzi ³atwo i nie wymaga du¿ych nak³adów energii. Granulacja na talerzu granulacyjnym zapewnia wysok¹ jednorodnoæ granulatu oraz uzyskiwanie stosunkowo du¿ych granulek. Natomiast
w mieszalnikach nie uzyskuje siê jednakowych i du¿ych granulek. Dowiadczenia
wskazuj¹, ¿e maksymalne wymiary granulek uzyskiwanych w mieszalnikach
wynosz¹ ok. 6 mm [Robak, Matuszek 2008]. Na rysunku 2 pokazano granulator
z talerzem granulacyjnym.
Proces granulacji jest procesem ci¹g³ym i jednorodnoci rednicy granulek zale¿¹
od nastawienia urz¹dzenia: szybkoci obrotów, nachylenia talerza, wydajnoci natry-

Rys. 2. Granulowanie na talerzu granulacyjnym
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sku wodnego, a tak¿e od jednorodnoci i szybkoci dozowania materia³u. Granulki
produkowane na talerzu granulacyjnym odznaczaj¹ siê wy¿sz¹ gêstoci¹ i wytrzyma³oci¹ bezporednio po wytworzeniu. Proces granulacji zarówno w granulatorach
talerzowych, jak i bêbnowych wymaga jednostajnego zasilania granulatora w mieszankê surowcow¹ i charakteryzuje siê niskim zu¿yciem energii. Typowa wilgotnoæ granulatu wynosi od 11 do 20%, w zale¿noci od rodzaju materia³u, i jest
wiêksza w materia³ach o porowatych ziarnach, np. popio³ach lotnych. Granulki mog¹
mieæ maksymaln¹ rednicê ok. 20 mm, ale nale¿y pamiêtaæ, ¿e wydajnoæ urz¹dzenia gwa³townie spada wraz ze wzrostem ich rozmiaru. Granulacja jest procesem
tañszym i wydajniejszym od brykietowania, a w³asnoci wytrzyma³ociowe produktu
przy w³aciwym doborze technologii nie ustêpuj¹ brykietom. Homogenicznoæ masy
poddawanej granulacji ma bardzo du¿y wp³yw na sam przebieg formowania siê granulek i ich wytrzyma³oæ mechaniczn¹. Jej wysoki stopieñ ujednorodnienia pozwala
na znaczne ograniczenie iloci spoiw dodawanych do mieszaniny w celu podwy¿szenia wytrzyma³oci granulatu [Heim 2005].
5.3. Zagospodarowanie odpadów zawieraj¹cych znaczne iloci ¿elaza

Drobnoziarniste odpady zawieraj¹ce znaczne iloci ¿elaza powstaj¹ m.in. podczas szlifowania kulek ³o¿yskowych oraz innych elementów ³o¿ysk tocznych. Zagospodarowanie tych odpadów polega na ich scalaniu (nadaniu formy kawa³kowej)
oraz dodaniu do wsadu wraz ze z³omem stalowym do przetopienia w piecach hutniczych [Borowski i in. 2008]. Najkorzystniej scalanie wykonuje siê metod¹ brykietowania przy pomocy prasy walcowej (rys. 3). Prasy walcowe stosowane s¹ do brykietowania rozmaitych drobnoziarnistych odpadów ¿elazononych do których nale¿¹:

Rys. 3. Prasa walcowa
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zendra, py³y wielkopiecowe, mu³ki zgorzelinowe, szlamy konwertorowe, szlamy
z mokrego oczyszczania gazów wielkopiecowych, szlamy poszlifierskie, pylisty ¿elazomangan oraz drobnoziarnisty ¿elazokrzem.
Materia³ odpadowy do brykietowania nale¿y odpowiednio przygotowaæ  okreliæ jego sk³ad chemiczny i w³aciwoci fizyczne, rodzaj i zawartoæ lepiszcza oraz
najkorzystniejsz¹ wilgotnoæ mieszanki. Jako lepiszcze zaleca siê stosowaæ melasê
w iloci ok. 8% masy odpadów. Nastêpnie nale¿y mieszaæ odpady z melas¹ w mieszarce z dosuszaniem termicznym doprowadzaj¹c mieszankê do wilgotnoci ok. 5%.
Do brykietowania przygotowanej mieszanki zaleca siê stosowanie prasy walcowej
wraz z uk³adem formuj¹cym umo¿liwiaj¹cym wytwarzanie brykietów w kszta³cie
siod³a. Stosuj¹c nacisk jednostkowy ok. 65 MPa uzyskuje siê trwa³e i wytrzyma³e
brykiety spe³niaj¹ce dopuszczalne wymogi hutnictwa i nadaj¹ce siê do wykorzystania
jako komponent wsadu pieca stalowniczego. Zanim brykiety skierowane zostan¹ do
przetopu nale¿y je sezonowaæ przez okres co najmniej 120 godzin. Zaleca siê przetapianie brykietów w ³ukowym piecu elektrycznym. Proces ten polega na nagrzewaniu
i roztapianiu wsadu, sk³adaj¹cego siê ze z³omu stalowego oraz brykietów, do ca³kowitego roztopienia po uzyskaniu temperatury oko³o 1580 °C. Nastêpnie nale¿y odlewaæ uzyskan¹ fazê ciek³¹ oraz odczekaæ do jej zakrzepniêcia. Zast¹pienie czêci
z³omu brykietami z odpadów ³o¿yskowych jest w pe³ni uzasadnione, gdy¿ sk³ad chemiczny k¹pieli metalowej z brykietami jest zbli¿ony do sk³adu chemicznego k¹pieli
powsta³ej po stopienia wy³¹cznie z³omu. Wprowadzenie do procesu wytapiania stali
brykietów nie powoduje zwiêkszonej emisji uci¹¿liwych py³ów do atmosfery, natomiast obecne w brykietach wêglowodory (zanieczyszczenia olejowe) ulegaj¹ rozk³adowi [Borowski, Kuczmaszewski 2005].
5.4. Zagospodarowanie odpadów wêglowych

Drobnoziarniste frakcje wêglowe z procesów wydobywania, wzbogacania i wykorzystania wêgla kamiennego i brunatnego stanowi¹ znacz¹cy udzia³ w bilansach
produkcji i zagospodarowania wêgla. Do drobnoziarnistych frakcji wêglowych nale¿¹
mu³y wêglowe, odpady poflotacyjne, ciery, py³y koksownicze, koksik z procesów
zgazowania i wysoko zawêglone sta³e produkty spalania paliw. W zale¿noci od w³asnoci energetycznych mu³y wêglowe, ciery, py³ koksowniczy i koksik czêsto s¹
zagospodarowywane jako paliwa samodzielne oraz jako jeden ze sk³adników wytwarzanych mieszanek paliwowych [Boruk, Winkler 2009]. Odpady poflotacyjne w znacznie mniejszym stopniu s¹ energetycznie zagospodarowywane. W tych to warunkach,
znaczne iloci drobnoziarnistych frakcji wêglowych staj¹ siê odpadem i s¹ sk³adowane w osadnikach lub w wyrobiskach górniczych.
Du¿a iloæ i wysokie rozdrobnienie omawianych frakcji wêglowych uzasadniaj¹
potrzebê zmiany dotychczasowych praktyk i zwiêkszenia ich zagospodarowania jako
paliwa podstawowego i uzupe³niaj¹cego dla okrelonych obiektów energetycznych
oraz opanowania produkcji wysokojakociowych koncentratów wêglowych i mie-
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szanek paliw alternatywnych. W szeregu przypadków, drobnoziarniste frakcje mog¹
byæ wzbogacane metodami fizycznymi i fizykochemicznymi, uzyskuj¹c wysokoenergetyczne koncentraty wêglowe. Proponowane rozwi¹zania pozwalaj¹ na pe³ne zagospodarowanie, nawet niskoenergetycznych, drobnoziarnistych frakcji wêglowych [Hycnar J. i in. 2005].
Do odpadów z przemys³u energetycznego zalicza siê: ¿u¿le ze spalania wêgla
kamiennego, ¿u¿le ze spalania wêgla brunatnego, popio³y lotne z wêgla kamiennego, popio³y lotne z wêgla brunatnego, mieszanki popio³owo-¿u¿lowe z mokrego
odprowadzania odpadów paleniskowych, mikrosfery z popio³ów lotnych, sta³e
odpady z wapniowych metod odsiarczania spalin, w tym gips poreakcyjny, produkty
odsiarczania wg metody pó³suchej, produkty odsiarczania wg metody suchej, mieszaniny popio³ów lotnych i odpadów sta³ych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych  wg metod suchych, pó³suchych odsiarczania spalin oraz spalania
w z³o¿u fluidalnym.
Oko³o 75% odpadów wêglowych podlega odzyskowi. Z przeprowadzonego rozpoznania wynika, ¿e popio³y lotne i ¿u¿le znalaz³y bardzo szerokie zastosowanie
w ró¿nych ga³êziach przemys³u, a przede wszystkim podlegaj¹ odzyskowi w przemyle materia³ów budowlanych do produkcji cementu, betonów, kruszyw, ceg³y,
materia³ów termo- i hydroizolacyjnych, ceramiki specjalnej itd. W górnictwie wêgla
kamiennego popio³y stosowane s¹ do: podsadzania podziemnych wyrobisk eksploatacyjnych, uszczelniania zrobów przed przenikaniem gazów i wody, wzmacniania
górotworu, izolowania pól po¿arowych.
Jednym z masowych kierunków wykorzystania odpadów ze spalania jest zastosowanie ich do makroniwelacji i rekultywacji terenu. W kraju powszechnie stosuje
siê wykorzystanie popio³ów i ¿u¿li z wêgla brunatnego do wype³niania wyrobisk po
wêglu brunatnym wêgla brunatnego, kruszyw, gliny, siarki. Mieszanina popio³owo¿u¿lowa ze sk³adowisk podlega odzyskowi przy budowie obwa³owañ sk³adowisk odpadów paleniskowych i innych odpadów.
W budownictwie drogowym popio³y i ¿u¿le mog¹ spe³niaæ rolê kruszyw, dodatków doziarniaj¹cych, dodatków pucolanowych do spoiw, spoiw b¹d wype³niaczy.
Stosowane s¹ one tak¿e do budowy nasypów komunikacyjnych [Hryniewicz 2002].
W zwi¹zku ze wzrastaj¹c¹ iloci¹ wytwarzanych produktów odsiarczania spalin
ich odzysk/unieszkodliwianie staje siê problemem wa¿nym i aktualnym. Najwiêksze
mo¿liwoci w tym zakresie istniej¹ dla gipsu poreakcyjnego jako materia³u zastêpuj¹cego gips naturalny.

6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Zagospodarowanie materia³ów drobnoziarnistych, w tym substancji odpadowych,
powinno byæ poprzedzone dok³adnym okreleniem ich charakterystycznych cech
i w³aciwoci. Najwa¿niejsze z nich to rozk³ad granulometryczny, czyli ilociowy
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rozk³ad ziaren materia³u pod wzglêdem ich wielkoci, nastêpnie wilgotnoæ (zawartoæ wody), gêstoæ w stanie zsypnym (masa usypowa), masa utrzêsiona (gêstoci
pozorna), przyczepnoæ (adhezja), k¹t zsypu naturalnego oraz zwiêz³oæ. W przypadku wystêpowania materia³ów drobnoziarnistych w postaci ciek³ej (jako zanieczyszczone zawiesiny, emulsje i szlamy), nale¿y odseparowaæ nadmiar wody stosuj¹c np. proces filtracji za pomoc¹ p³ytowej prasy filtracyjnej.
Sporód istniej¹cych w kraju technologii pozwalaj¹cych na zagospodarowanie
surowców drobnoziarnistych lub ich unieszkodliwienie, na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ te, które umo¿liwiaj¹ uzyskanie granulatu lub brykietów o znacznej odpornoci
mechanicznej. Metodê granulacji wykorzystuje siê do przetwarzania py³ów z urz¹dzeñ suchego odpylania oraz szlamów z urz¹dzeñ odpylaj¹cych na mokro. Z kolei
drobnoziarniste odpady zawieraj¹ce znaczne iloci ¿elaza ze szlifowania kulek ³o¿yskowych poddaje siê brykietowaniu Uzyskane granulaty oraz brykiety stanowi¹ cenny materia³ wsadowy do przetopienia w piecach hutniczych.
Zagospodarowanie drobnoziarnistych frakcji wêglowych z procesów wydobywania, wzbogacania i wykorzystania wêgla kamiennego oraz brunatnego jest najefektywniejsze w przypadku wykorzystania energetycznego jako. paliwa lub jako jednego ze sk³adników mieszanki paliwowej. Produkty spalania paliw stanowi¹ odpady,
które mog¹ byæ zastosowane w przemyle materia³ów budowlanych do produkcji
cementu, a tak¿e do niwelacji i rekultywacji terenu, do wype³niania wyrobisk, czy te¿
do podbudowy dróg i nasypów komunikacyjnych.
Analiza przedstawionych zagadnieñ pozwala wysun¹æ wnioski, ¿e istniej¹ w kraju dobrze znane technologie pozwalaj¹ce na zagospodarowanie drobnoziarnistych
materia³ów odpadowych, jednak zwi¹zane jest to ich przetworzeniem obejmuj¹cym
zmianê ich w³aciwoci fizyczno-mechanicznych, a czêsto tak¿e modyfikacjê sk³adu
chemicznego. Pozwala to dostosowaæ parametry przetworzonych substancji do okrelonych wymogów zak³adów utylizuj¹cych. Substancje te nabywaj¹ cech przydatnoci i staj¹ siê pe³nowartociowymi surowcami wykorzystywanymi w ró¿nych ga³êziach przemys³u.
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Designation of physical and chemical properties of fine-grained materials
for their utilization
Summary
An important of physical-chemical features and factors of fine-grained materials influenced for usefulness and utilizing were described in the paper. The were proposed characteristic marks in loose, suspension and sludge type of material. A lot of fine-grained materials forming in technological processes as wastes could be utilize for material recover.
There are well known a possibilities of wastes processing, especially granulation and briquetting applications. It is enable to obtain the high material strength products which qualifies them for utilization in furnaces. An examples of technologies to utilise of fine-grained
waste shown in the paper confirmed their usefulness.
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