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BADANIA PRZYDATNOCI BRYKIETÓW Z POPIO£ÓW
PALENISKOWYCH JAKO PODBUDOWY DROGOWE
Streszczenie. W publikacji przedstawiono wyniki badañ przydatnoci brykietów wytworzonych z popio³ów paleniskowych z dodatkiem lepiszcza. Okrelono w³aciwoci fizycznochemiczne popio³ów oraz przedstawiono sposób ich przetwarzania. Prace obejmowa³y okrelenie sposobu przygotowania materia³u do brykietowania, analizê procesu zagêszczania w
prasie stemplowej oraz ocenê wytrzyma³ociow¹ brykietów. Istotnymi czynnikami analizy
by³o rodzaj i iloæ dodawanego lepiszcza, wilgotnoæ mieszanki, wielkoæ nacisku prasy formuj¹cej brykiety oraz czas sezonowania. Wyniki przeprowadzonych badañ wykaza³y, ¿e z
popio³ów paleniskowych uzyskuje siê brykiety o du¿ej odpornoci mechanicznej, które nadaj¹ siê wykorzystania jako zamiennik kruszywa mineralnego na podbudowy drogowe.

WPROWADZENIE
W celu uzyskania energii cieplnej w procesie spalania wêgla oraz coraz czêciej
biomasy powstaj¹ ró¿nego rodzaju odpady energetyczne, do których m.in. zalicza siê:
popio³y lotne, ¿u¿le, mieszaniny popio³owo-¿u¿lowe, mikrosfery, popio³y z kot³ów fluidalnych oraz gips z odsiarczania spalin. Pozosta³oci te nadal nie s¹ w ca³oci zagospodarowane, a znacz¹ca ich iloæ umieszczana jest na sk³adowiskach przyczyniaj¹c siê
do degradacji rodowiska. Z têgo wzglêdu nale¿y sukcesywnie kontynuowaæ prace
badawcze nad gospodarczym wykorzystywaniem popio³ów lotnych oraz paleniskowych. Obecnie najwiêksze zastosowanie tych popio³ów ma miejsce w przemyle budowlanym, gdzie s¹ równowa¿nikiem pe³nowartociowych surowców mineralnych
u¿ywanych w produkcji materia³ów budowlanych takich jak cement, klinkier cementowy, kruszywa lekkie oraz ceramika budowlana [4, 5, 6].
Popio³y paleniskowe ze spalania paliw w kot³ach energetycznych zaliczane s¹ do
odpadów drobnoziarnistych, które w swojej naturalnej postaci stwarzaj¹ du¿e problemy zwi¹zane z zagospodarowaniem. Korzystnie jest wykorzystywaæ je po odpowiednim przetworzeniu poprzez dostosowanie ich w³aciwoci fizycznych oraz chemicznych. Jednym z czêsto stosowanych sposobów przetwarzania materia³ów sypkich jest
scalanie metod¹ brykietowania. Brykietowanie nadaje popio³om postaæ jednorodnie zbrylon¹, pod warunkiem doboru odpowiednich parametrów procesu oraz zastosowaniu
dodatków wi¹¿¹cych [1]. Przydatnoæ brykietów do okrelonego zastosowania wy1)
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maga zbadania ich w³aciwoci w aspekcie spe³nienia wymogów konkretnego odbiorcy. W przypadku zastosowania w przemyle budowlanym, brykiety te musz¹ spe³niaæ
nastêpuj¹ce wymogi [7, 8]:
 odpornoæ mechaniczna na ciskanie,
 odpornoæ na rozdrabnianie i cieranie,
 sprê¿ystoæ,
 gêstoæ,
 odpornoci na dzia³ania czynników atmosferycznych, w szczególnoci mrozoodpornoæ,
 nasi¹kliwoæ i wodoprzepuszczalnoæ.
Spe³nienie tych wymogów wi¹¿e siê z przeprowadzeniem licznych prób i badañ
dowiadczalnych, z uwzglêdnieniem zachowania okrelonych parametrów w d³u¿szym
okresie czasu, czyli sezonowania.
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badañ brykietów wytworzonych z popio³ów paleniskowych ze spalania biomasy drzewnej, która stanowi coraz wiêkszy udzia³
w uzyskiwaniu energii cieplnej, zw³aszcza w kot³ach zasilaj¹cych gospodarstwa indywidualne. Wyniki poddano analizie w zakresie mo¿liwoci wykorzystania tych brykietów jako zamiennika naturalnego kruszywa stosowanego do podbudowy dróg.

CHARAKTERYSTYKA POPIO£ÓW Z BIOMASY
Z ekologicznego punktu widzenia korzystn¹ cech¹ paliwa jest ma³a zawartoæ czêci lotnych, popio³u, siarki i innych szkodliwych substancji przy relatywnie du¿ej wartoci opa³owej [9, 10]. W tabeli 1 przedstawiono wyniki pomiarów tych parametrów
wraz z podstawowymi cechami fizycznymi paliwa z biomasy drzewnej w porównaniu
z wêglem kamiennym.

Tabela 1. W³aciwoci fizyczne i energetyczne biomasy drzewnej i wêgla
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Biomasa zawiera oko³o czterokrotnie wiêcej tlenu, dwukrotnie mniej wêgla, a tak¿e
mniej siarki i azotu w porównaniu do wêgla. Podczas spalania biomasy powstaje du¿o
czêci lotnych, spalanie wêgla natomiast wi¹¿e siê ze znacznie wiêkszym udzia³em
popio³u w palenisku. Zawartoæ wêgla pierwiastkowego w wêglu jest dwukrotnie wiêksza ni¿ w biomasie. Biomasa posiada ma³¹ gêstoæ nasypow¹, a wiêc zajmuje wiêksz¹
objêtoæ przy sk³adowaniu w porównaniu z wêglem. Charakterystyczn¹ cech¹ biomasy w postaci wie¿ej jest du¿a zawartoæ wilgoci, co wymaga jej dosuszania do wartoci mniejszej od 15%. Wartoæ opa³owa biomasy drzewnej jest prawie dwukrotnie
mniejsza ni¿ wêgla kamiennego, która jest niewystarczaj¹ca do stosowania jej jako
g³ówne ród³o energii cieplnej w energetyce zawodowej. Chêtnie natomiast jest stosowana w kot³ach indywidualnych, g³ównie ze wzglêdu na ma³e pozosta³oci popio³ów w
palenisku oraz nisk¹ emisjê zwi¹zków siarki do atmosfery.
Z tego te¿ wzglêdu jako materia³ do dalszych badañ wybrano popio³y paleniskowe
z przydomowych kot³ów energetycznych opalanych drewnem liciastym takim, jak
brzoza, grab, buk i d¹b. Okrelono jego sk³ad chemiczny oraz porównano z analogicznymi cechami popio³u ze spalania wêgla kamiennego oraz mieszanki wêglowo-biomasowej (tabela 2).
Sk³ad chemiczny popio³u ze spalania biomasy drewna liciastego jest znacz¹co ró¿ny w porównano do sk³adu popio³u z wêgla oraz mieszanki wêglowo-biomasowej.
G³ównymi sk³adnikami chemicznymi w popiele z biomasy s¹ zwi¹zki CaO, SiO2 oraz
K2O. Z kolei w popiele ze spalania zarówno wêgla, jak i mieszanki wystêpuj¹ g³ównie
zwi¹zki SiO2, oraz Al2O3. Nale¿y mieæ na uwadze fakt ¿e podany sk³ad chemiczny w
du¿ym stopniu zale¿y od ród³a i rodzaju biomasy oraz sposobu jej spalania i typu
urz¹dzenia. Zwiêkszenie stabilnoci sk³adu popio³ów wymaga stosowania procesów
zagêszczania biomasy wraz z ujednorodnieniem jej struktury przed spalaniem.
Najwa¿niejsze parametry fizyczne popio³ów paleniskowych ze spalania biomasy
drzewnej przedstawiono w tabeli 3.
Tabela 2. Sk³ad chemiczny popio³u ze spalania biomasy drzewnej w porównaniu do wêgla i
mieszanki wêglowo-biomasowej
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Tabela 3. W³aciwoci fizyczne popio³u ze spalania biomasy drzewnej
3DUDPHWU
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Popio³y ze spalania biomasy drzewnej posiadaj¹ du¿y stopieñ rozdrobnienia o wymiarach ziaren wynosz¹cych najczêciej od 0,01 do 1,0 mm. Materia³ ten czêsto wystêpuje z gabarytowo wiêkszymi pojedynczymi zanieczyszczeniami, które powinno siê
odseparowaæ. Charakteryzuje siê zarówno ma³¹ zawartoci¹ wilgoci, jak i gêstoci¹
usypow¹. Cechy te wp³ywaj¹ na wystêpowanie znacznego pylenia popio³ów oraz koniecznoci zapewnienia du¿ej powierzchni podczas sk³adowania i transportu.

SPOSÓB WYTWARZANIA I METODYKA BADAÑ BRYKIETÓW
W procesie brykietowania materia³ów drobnoziarnistych istotn¹ rolê odgrywaj¹
czynniki zwi¹zane z przygotowaniem materia³u. Przygotowanie materia³u do brykietowania obejmuje rozdrabnianie, mieszanie sk³adników oraz dosuszanie do wilgotnoci
mniejszej ni¿ 12% [1, 3].
Do rozdrabniania wykorzystuje siê m³ynki elektryczne, które dobiera siê uwzglêdniaj¹c w³aciwoci rozdrabnianych materia³ów. Najczêciej stosuje siê m³ynki udarowe
oraz no¿owe (tn¹ce).
Mieszanie sk³adników wykonuje siê w mieszarkach ³opatkowych lub limakowych,
przy czym cianki urz¹dzenia mog¹ byæ podgrzewane w celu szybszego dosuszenia
sk³adników. Korzystne jest dodanie do mieszarki materia³u wi¹¿¹cego, tzw. lepiszcza.
Czêsto stosowanymi lepiszczami s¹ skrobia, melasa, ³ug sodowy, szk³o wodne, wapno, gips i wiele innych.
Uzyskanie wymaganej wilgotnoci wymaga przeprowadzenia dosuszania termicznego. Suszenie mo¿na przeprowadziæ w suszarce bêbnowej. Materia³ ³aduje siê podajnikiem do bêbna suszarki gdzie nastêpuje w³aciwy proces suszenia. Podczas ruchu
obrotowego znajduj¹cy siê w bêbnie limak przesuwa materia³ w kierunku wylotu.
Utrata wilgotnoci nastêpuje poprzez bezporedni styk suszonego surowca z gor¹cymi
elementami grzejnymi albo ze strumieniem powietrza. Dosuszony do poni¿ej 12% wilgotnoci materia³ wpada na dno komory sk¹d transportowany jest do zasobnika prasy
brykietuj¹cej.
W przypadku przygotowania mieszanki popio³ów ze spalania biomasy drzewnej nie
wystêpowa³a potrzeba wstêpnego dosuszania oraz rozdrabniania materia³u. Konieczne
by³o natomiast dodanie niewielkiej iloci wody dla uzyskania ok. 5% wilgotnoci mieszanki, co wp³ynê³o korzystnie na proces brykietowania. Do mieszaniny dodawano
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nastêpuj¹ce lepiszcza: melasê, wapno hydratyzowane oraz cement. Przygotowano te¿
partiê materia³u bez dodatków wi¹¿¹cych.
Do mieszania sk³adników zastosowano laboratoryjn¹ mieszarkê elektryczn¹, a nastêpnie przeprowadzono pomiary wilgotnoci przy pomocy wagosuszarki firmy KETT
typu FD-620. Urz¹dzenie umo¿liwia pomiar wilgotnoci z dok³adnoci¹ ±0,1% w zakresie temperatur 50195 °C, przy czym zadana temperatura suszenia wynosi³a 100 °C.
Przygotowan¹ mieszankê brykietowano wykorzystuj¹c prasê hydrauliczn¹ PH-100
o sile docisku stempla do 100 kN. Wykorzystano matrycê formuj¹c¹ w³asnej konstrukcji umo¿liwiaj¹c¹ uzyskanie brykietów o kszta³cie walcowym, którego rednica wynosi 30 mm. Cechy fizyczne brykietów oraz stosowane naciski jednostkowe stempla
podano w tabeli 4.
Gotowe brykiety poddano badaniom wytrzyma³ociowym z uwzglêdnieniem wp³ywu sezonowania. Odpornoæ mechaniczn¹ brykietów okrelono na podstawie nastêpuj¹cych parametrów [1, 2]:
 odpornoæ na zrzut grawitacyjny,
 maksymalna wartoci nacisku stempla powoduj¹ca zniszczenie struktury brykietu.
Odpornoæ brykietu na zrzut grawitacyjny oceniano poprzez procentowy ubytek
masy po trzykrotnym zrzuceniu partii brykietów z wysokoci 2,0 m na stalow¹ p³ytê o
gruboci 20 mm. Po ka¿dym zrzucie przesiewano próbki przez sito o rozmiarze oczek
wiêkszym ni¿ dopuszczalny minimalny wymiar brykietu [4]. Wymagana minimalna
odpornoæ grawitacyjn¹ na zrzut powinna wynosiæ co najmniej 90%.
Wartoæ si³y nacisku stempla powoduj¹ca zniszczenie struktury brykietu okrelono
eksperymentalnie w ten sposób, ¿e umieszczony go poziomo miêdzy p³askimi powierzchniami hydraulicznej maszyny wytrzyma³ociowej i ciskano a¿ do momentu zniszczenia jego struktury. Minimalna wartoæ jednostkowego nacisku stempla powoduj¹ca
zniszczenie brykietu powinna wynosiæ co najmniej 1,0 MPa.
Tabela 4. Cechy fizyczne przygotowanych do badañ partii brykietów
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ANALIZA WYNIKÓW BADAÑ
Wyniki badañ wytrzyma³ociowych brykietów z popio³ów ze spalania biomasy
drzewnej przedstawia tabela 5.
W wiêkszoci przypadków odpornoæ grawitacyjna na zrzut osi¹ga³a wartoæ powy¿ej 90%, któr¹ uznano jako wymagane minimum, oprócz próbek z dodatkiem melasy jako lepiszcza. Lepiszcze to nie polepsza³o w³aciwoci mechanicznych brykietów
popio³owych, nale¿a³o zatem zastosowaæ innych substancji wi¹¿¹cych. Dodatek wapna hydratyzowanego umo¿liwi³ uzyskanie brykietów o w³aciwociach mechanicznych
zbli¿onych do minimalnych, jednak niektóre partie brykietów charakteryzowa³y siê jednostkowym naciskiem stempla niszcz¹cego brykiet poni¿ej wartoci wymaganej. Dopiero dodatek cementu umo¿liwi³ uzyskanie brykietów o wysokiej odpornoci mechanicznej. Najkorzystniejsze cechy wytrzyma³ociowe wykaza³y brykiety zawieraj¹ce lepiszcze dwusk³adnikowe zawieraj¹ce wapno hydratyzowane oraz cement w udziale
masowym od 5 do 8%. Stwierdzono, ¿e podwy¿szenie udzia³u któregokolwiek ze sk³adników lepiszcza nie przynosi istotnego poprawienia odpornoci mechanicznej, a wrêcz
przeciwnie mo¿e ona ulec pogorszeniu.
Stwierdzono korzystny wp³yw sezonowania na wzrost odpornoci mechanicznej
brykietów (tab. 5). Optymalny okres sezonowania wynosi dwa tygodnie, jednak wystarczaj¹ce w³aciwoci posiada³y równie¿ brykiety wie¿e z dodatkiem wapna i cementu jako lepiszcza.
Zbadano wp³yw nacisku jednostkowego stempla (tab. 4) oraz wilgotnoci mieszanki na odpornoæ mechaniczn¹ brykietów. Du¿e wartoci nacisku formuj¹cego nie
przek³ada³y siê na podwy¿szenie odpornoci mechanicznej brykietów. Okrelona doTabela 5. W³aciwoci mechaniczne brykietów z uwzglêdnieniem sezonowania
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wiadczalnie optymalna wartoæ nacisku jednostkowego stempla wynosi³a 4,25 MPa.
Najkorzystniejsza natomiast zawartoæ wilgoci w mieszance wynosi³a w zakresie 58 %.

WNIOSKI
W oparciu o przedstawione wyniki badañ i analiz sformu³owano nastêpuj¹ce wnioski:
1. Zasadne jest brykietowanie drobnoziarnistych popio³ów paleniskowych ze spalania
biomasy drzewnej.
2. W³aciwoci brykietów zale¿¹ od zastosowania odpowiednich substancji wi¹¿¹cych. Korzystny jest dodatek lepiszcza dwusk³adnikowego na bazie wapna i cementu oraz doprowadzenie mieszanki do okrelonej wilgotnoci.
3. Na odpornoæ mechaniczn¹ brykietów korzystny wp³yw ma równie¿ ich sezonowanie.
4. Brykiety z drobnoziarnistych popio³ów paleniskowych mog¹ byæ wykorzystane jako
substytut kruszywa mineralnego na podbudowy drogowe.
5. Konieczna jest analiza wp³ywu brykietów na rodowisko naturalne w obszarze podbudowy, w szczególnoci okrelenie wymywalnoci zanieczyszczeñ chemicznych.
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INVESTIGATION ON THE BRIQUETTES FROM THE BOILER FURNACE
ASHES TO ROAD BUILDING UTILIZATION
Summary
This publication presents the results of investigations on the briquettes made with the boiler
furnace ashes together with a binding agent. The physical-chemical properties of the material
investigated and the way of utilization, were described. The process for preparing the material into briquettes comprised of consolidation constituents as well compressive strength
test, were presented. Analysis was made of such parameters as: contribution of the binder in
the mixture, moisture in the mixture, press pressure on the formation, and seasoning. The
results confirm the possibility of obtaining of high toughness briquettes. They would be
interchangeable with aggregates building materials.
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