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Ocena mOżliwOści zastOsOwania karbOnizatu 
z OpOn jakO zamiennika części paliwa stałegO 

w prOcesie spiekania rud żelaza

W artykule przedstawiono ocenę możliwości zastosowania karbonizatu ze zużytych opon samochodowych, jako za-
miennika części koksiku w procesie spiekania rud żelaza. Przeprowadzono laboratoryjne próby spiekania, z udziałem 
do 20% mas. karbonizatu w sumie paliwa. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem udziału karbonizatu w mieszance spie-
kalniczej pogarsza się wydajność procesu. Udział karbonizatu w mieszance spiekalniczej nie powinien przekraczać 
10% mas.

Słowa kluczowe: proces spiekania, odpady z opon, karbonizat

the assessment Of the pOssibility tO use Of chars 
frOm used tyres as a replacement fOr a part 

Of cOke breeze in sintering prOcess
This article presents the assessment of the possibility to replace the part of coke breeze in the iron ore sintering pro-

cess by chars from used tyres utilization. Laboratory sintering experiments were carried out, with up to 20 wt.% char 
in sintering mix. It was found that with the increase of the char proportion in the sinter mix, the productivity of sinter 
decreases. The share of char in the sinter mix should not exceed 10 wt.%.

Keywords: sintering process, waste tyres, char

1. wprOwadzenie

Dotychczas w procesie spiekania, jako paliwo alter-
natywne dla standardowo stosowanego koksiku, wyko-
rzystywano antracyt. Jego stosowanie w tym procesie 
było podyktowane głównie ceną. Udział tego paliwa 
zwykle nie przekracza 30% w sumie paliwa stałego [1]. 
Aktualnie na rynku pojawiło się szereg nowych ma-
teriałów węglonośnych. Wśród nich wyróżnić należy 
materiał z recyklingu opon samochodowych, tj. gumę 
przetworzoną na drodze pirolizy. Opony, które zostały 
wycofane z eksploatacji, ze względu na ich dużą ilość, 
w znacznym stopniu obciążają środowisko naturalne. 
Odpady te zawierają ok. 80% mas. pierwiastkowego 
węgla i wodoru [2]. Z powodu ich złożonej konstrukcji, 
utylizacja opon jest znacznie utrudniona. W ich skła-
dzie jest kilka rodzajów gumy, sadza węglowa oraz kord 
stalowy pokryty miedzią. Zużyte opony charakteryzu-
ją się jednak wysoką wartością opałową, wynoszącą 
31÷32 MJ/kg, a ich skład chemiczny tylko nieznacznie 
się zmienia [2–4]. Ze względu na wysoki potencjał ener-
getyczny, obecnie zużyte opony są spalane lub współ-
spalane w przemyśle cementowym, energetycznym oraz 
papierniczym [2] co jest obecnie jedyną drogą odzysku 
energii chemicznej w nich zawartej. Według danych źró-
dłowych [3], w ten sposób odzyskuje się jedynie ok. 40% 

energii chemicznej. Przy zgazowaniu lub pirolizie gumy 
z opon samochodowych, efektywność wykorzystania 
energii chemicznej może wzrosnąć do 70%.

Proces pirolizy polega na degradacji cząsteczek 
pod wpływem dostatecznie wysokiej temperatury 
(800÷1000°C) w środowisku beztlenowym. W procesie 
pirolizy, duża część frakcji organicznej opon, w warun-
kach wysokiej temperatury i atmosferze pozbawionej 
tlenu, ulega rozkładowi do lekkich produktów małoczą-
steczkowych (ciekłych lub gazowych), które można wy-
korzystać jako paliwa lub surowce chemiczne [4]. Ro-
snące zainteresowanie procesem pirolizy związane jest 
m.in. z możliwością łatwej optymalizacji parametrów 
procesu (temperatura końcowa, szybkość przyrostu 
temperatury, czas przebywania, ciśnienie), przy jed-
noczesnym uzyskiwaniu maksymalnej wydajności pro-
duktów pirolizy. Dodatkowo, emisje NOx oraz SO2 są 
dużo mniejsze niż w przypadku procesu spalania [3].

Powstały w wyniku pirolizy karbonizat z opon jest 
wysokouwęglonym oraz lekkim i kruchym materiałem. 
Wykazuje on podobieństwo właściwości fizykochemicz-
nych do sadzy. Posiada wysoką wartość opałową, któ-
ra jest jednak niższa od surowca wyjściowego (guma 
z opon), głównie ze względu na wyższą zawartość po-
piołu. W procesie tym powstaje również produkt cie-
kły – lekko zawodniony olej pirolityczny, stanowiący 
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mieszaninę związków organicznych C6-C24 oraz związ-
ków aromatycznych (benzen, toluen, ksylen, limonen, 
pochodne naftalenu, fenantrenu i innych), a jego war-
tość opałowa przekracza 40 MJ/kg. Kolejnym produk-
tem procesu pirolizy jest gaz pirolityczny, zawierają-
cy głównie wodór, węglowodory lekkie C1-C4, tlenek 
i dwutlenek węgla, o wartości opałowej często powyżej 
35 MJ/kg [4].

Powszechnie stosowaną na świecie oraz w Polsce me-
todą zagospodarowania karbonizatów z opon jest ich 
spalanie lub współspalanie w przemyśle cementowym. 
Inną metodą zagospodarowania tych odpadów może być 
wykorzystanie jako zamiennika komercyjnej sadzy lub 
jako prekursora adsorbentów do usuwania np. fenoli 
i barwników. Karbonizat może być również stosowany 
w procesach metalurgicznych i odlewnictwie, jako re-
agent chemiczny lub materiał pomocniczy (spieniacz 
żużla, nawęglacz wsadu stałego, reduktor w procesie 
Waelz’a), a także w przemyśle materiałów ogniotrwa-
łych. Prowadzono również badania dotyczące udziału 
karbonizatu w mieszance koksowniczej oraz wykorzy-
stania, jako surowca do produkcji elektrod [9]. 

Inną metodą zastosowania karbonizatu z opon może 
być zastąpienie części koksiku w procesie spiekania 
rud żelaza. Może ona stanowić atrakcyjne uzupełnienie 
dla aktualnych sposobów utylizacji zużytych opon sa-
mochodowych, tzn. składowania, spalania z odzyskiem 
energii i/lub znanych innych sposobów recyklingu ma-
teriałowego, np. w charakterze dodatku do mieszanek 
bitumicznych do budowy dróg [3]. 

2. własnOści fizykOchemiczne 
karbOnizatu z OpOn 

samOchOdOwych

Karbonizat do badań pozyskano z Instytutu Chemicz-
nej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Karbonizat uzyskano 
w instalacji pirolizy paliw w złożu stałym w ICHPW 
w Zabrzu [10] z granulatu gumowego z opon samocho-
dowych. W tabeli 1 przedstawiono analizę techniczną 
pozyskanego karbonizatu wraz z cynkiem i miedzią, 
które wchodzą w skład mieszanki do produkcji opon 
samochodowych, a na rys. 1 wyniki analizy termicznej 
karbonizatu przeprowadzonej w atmosferze utlenia- 
jącej.

tabela 1. podstawowe parametry karbonizatu z opon sa-
mochodowych, % mas.
table 1. basic parameters of char from car tyres, wt. % 

parametr jednostka zawartość
Wilgoć % mas. 3,1

Zawartość popiołu % mas. 18,4

Części lotne % mas. 21,12

Siarka całkowita % mas. 0,97

Węgiel % mas. 75,1

Wodór % mas. 2,35

Azot % mas. 0,51

Cynk % mas. 2,91

Miedź % mas. 0,14

rys. 1. krzywe tg i dta wraz z analizą uwalnianych gazów w czasie ogrzewania próbki karbonizatu (nagrzewanie z szybko-
ścią 10 k/min w atmosferze utleniającej)
fig. 1. tg and dta curves with analysis of gases released during char sample heating (heating with the rate of 10°c/min in 
oxidizing atmosphere)
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Materiał wykorzystany do badań charakteryzował 
się gęstością nasypową wynoszącą około 180 kg/m3 
i miał niejednorodny skład granulometryczny (ziarna 
0,1÷1 mm). Zawartość węgla pierwiastkowego wynosi-
ła około 75% mas., przy znacznej ilości części lotnych 
około 20% mas., i zawartość siarki na poziomie około 
1% mas. Niepożądany (w przypadku zastosowania tego 
paliwa w procesie spiekania) jest cynk, którego zawar-
tość w badanym materiale wynosi około 2,9% mas., jak 
również miedź oznaczona na poziomie 0,14% mas. 

Siarka jest głównym czynnikiem wulkanizacyjnym 
w procesie wytwarzania gumy, w tym także opon samo-
chodowych. Jest ona wykorzystywana przy produkcji 
gumy w połączeniu z aktywatorami procesu wulkani-
zacji, tj. ZnO i kwasami tłuszczowymi [5]. Jak wynika 
z danych przedstawionych na rys. 1, karbonizat zaczy-
na się utleniać w temperaturze ok. 331°C (wydzielanie 
się CO2), a udział w spalaniu bierze 85% mas. badanej 
próbki karbonizatu w zakresie do ok. 715°C. Po prze-
kroczeniu tej temperatury, spadek masy wynika głów-
nie z wypalania się siarki.

3. labOratOryjne próby spiekania 
mieszanki z zastOsOwaniem 

karbOnizatu jakO zamiennika 
części kOksiku w prOcesie 

spiekania

Laboratoryjne próby spiekania z zastosowaniem 
karbonizatu prowadzono z mieszanką o następującym 
składzie: agloruda Krivbas w ilości 45% mas. i kon-
centrat magnetytowy Krzywy Róg w ilości 55% mas. 
W mieszance jako topnik stosowano kamień wapienny 
i dolomit, w ilości zapewniającej uzyskanie spieku o za-
łożonej zasadowości. Wszystkie próby spiekania pro-
wadzono do uzyskania wskaźnika równowagi spieku 
zwrotnego, mieszczącego się w zakresie 95÷105% [11]. 
Oznacza to, że ilość spieku zwrotnego dodanego do mie-
szanki powinna bilansować się z ilością spieku zwrot-
nego otrzymanego po próbie spiekania. Do mieszanki 
dodawano 45% mas. spieku zwrotnego o uziarnieniu 
0÷5 mm. Ustalono, że ten skład mieszanki, dla zamia-
ny koksiku karbonizatem będzie spiekiem porównaw-
czym. Następnie, próby spiekania prowadzono w ten 
sposób, że stopniowo zwiększano udział karbonizatu, 
kosztem udziału koksiku, utrzymując stałą zawartość 
węgla pierwiastkowego w mieszance. Dla wszystkich 
prób spiekania do składu mieszanki dodawano stały 
dodatek wapna palonego w ilości 1,5% mas. 

Założone parametry spieku.
zawartość Fe       – 55% mas., –
zasadowość       – 1,20, –
zawartość MgO      – 1,3% mas., –
stosunek hematytów/magnetytów  – 0,82. –
Próby spiekania z zastosowaniem karbonizat, jako 

zamiennika części koksiku wykonywano pod kątem 
określenia wpływu na:

parametry procesu spiekania, –
skład emitowanych spalin z procesu, –
fizykochemiczne właściwości spieku.  –
Próby spiekania rud z udziałem karbonizatu, jako 

zamiennika części koksiku prowadzono w laborato-
ryjnym stanowisku przeznaczonym do prób spiekania 
rud żelaza i ich koncentratów oraz innych materiałów, 

m.in. odpadów, w konwencjonalnej misie spiekalni-
czej o średnicy 490 mm, przy stałej wysokości warstwy 
550 mm (Rys. 2). 

rys. 2. linia do półprzemysłowej symulacji procesu spie-
kania rud żelaza i odpadów
fig. 2. line for semi-industrial simulation of iron ores and 
waste sintering

Podczas prób spiekania prowadzono ciągły pomiar 
składu spalin, oznaczając zawartość O2, CO, CO2 , NOx, 
CH4 oraz SO2. 

Próby spiekania prowadzono w ten sposób, że stop-
niowo zwiększano udział karbonizatu w sumie paliwa 
w zakresie od 10 do 20% mas. W tabeli 2 zamieszczo-
no wyniki laboratoryjnych prób spiekania z różnym 
udziałem karbonizatu, jako zamiennika części kok-
siku. W każdej serii badań wykonywano po trzy pró-
by spiekania, zaś przedstawione wyniki są wynikami 
uśrednionymi. 

Na rysunkach 3÷6 przedstawiono zmianę podsta-
wowych parametrów procesu spiekania oraz fizyko-
chemicznych własności spieku podczas prób spieka-
nia z udziałem karbonizatu, jako zamiennika części 
koksiku. Podczas prób kontrolowano skład chemiczny 
spieku oraz podstawowe parametry procesu spiekania. 
Przy 20% mas. udziale karbonizatu w sumie paliwa, 
próby zakończono z uwagi na zwiększoną zawartość 
cynku w spieku, w porównaniu do spieku porównaw-
czego – (Tab. 2 oraz Rys. 5).

rys. 3. zmiana wydajności produkcyjnej podczas prób 
spiekania z różnym udziałem karbonizatu, jako zamienni-
ka części koksiku
fig. 3. production capacity changes during sintering tests 
with different share of char, as a replacement for a part of 
coke breeze
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tabela 2. uśrednione wyniki laboratoryjnych prób spiekania z różnym udziałem karbonizatu jako zamiennika części koksiku

table 2. average results of laboratory tests of sintering with different share of char, as a replacement for a part of coke breeze

 
parametr jednostka

udział karbonizatu w sumie paliwa, % mas.
0 10 15 20

Skład mieszanki 

Agloruda Krivbas kg (mokry) 46,84 46,84 46,84 46,84

Koncentrat Krzywy Róg kg (mokry) 60,10 59,24 60,96 60,96

Kamień wapienny kg (mokry) 15,64 15,64 15,64 15,64

Dolomit kg (mokry) 5,45 5,45 5,45 5,45

Wapno palone kg 1,87 1,87 1,87 1,87

Zwrot: 3÷5 mm kg 25,98 24,95 24,88 25,29

Zwrot: 1÷3 mm kg 16,27 16,46 17,34 16,92

Zwrot: < 1 mm kg 13,89 14,74 13,93 13,93

Suma zwrotów kg 56,15 56,15 56,15 56,15

Ilość paliwa stałego (koksik+karbonizat) kg (mokry) 6,63 6,66 6,67 6,68

Ilość paliwa stałego (koksik+karbonizat) kg (suchy) 6,18 6,25 6,29 6,32

Koksik kg (suchy) 6,18 5,56 5,25 4,94

Karbonizat kg (suchy) 0,00 0,69 1,04 1,38

% udział paliwa w mieszance % mas. 4,95 4,95 4,95 4,95

Masa mieszanki w misie kg (mokry) 183,75 182,87 183,07 183,17

Masa załadowanego zwrotu do misy kg 51,58 51,34 51,39 51,42

Wilgotność mieszanki kg (mokry) 6,94 6,97 6,92 6,87

Opór przepływu (przewiewność) s 5,35 5,40 5,61 5,53

Podstawowe  
parametry 

procesu 

Wskaźnik równowagi % mas. 100,80 100,97 105,14 102,36

Czas spiekania min. 23,64 22,04 24,28 27,14

Pionowa prędkość spiekania mm/min 23,27 24,96 22,66 20,27

Wydajność produkcyjna t/m2/24 34,06 36,40 33,10 29,73

Maksymalna temperatura spalin °C 342,00 329,20 334,70 330,90

Sumaryczne zużycie paliwa stałego kg /t spieku 58,61 59,52 59,75 59,98

Jednostkowe zużycie koksiku kg /t spieku 58,61 52,93 49,90 46,87

Jednostkowe zużycie karbonizatu kg /t spieku 0,00 6,58 9,85 13,11

Analiza  
chemiczna  

spieku

Fe % mas. 55,96 55,37 56,02 55,43

FeO % mas. 7,24 7,18 5,81 5,35

SiO2 % mas. 8,73 9,64 8,39 9,65

CaO % mas. 10,49 10,55 10,47 10,38

Zasadowość (CaO/SiO2) – 1,21 1,10 1,25 1,08

Al2O3 % mas. 0,55 0,57 0,53 0,54

TiO2 % mas. 0,015 0,015 0,014 0,013

MgO % mas. 1,22 1,27 1,21 1,25

P % mas. 0,020 0,021 0,021 0,019

Mn % mas. 0,022 0,022 0,022 0,022

S % mas. 0,023 0,024 0,033 0,035

K2O % mas. 0,015 0,017 0,016 0,016

Na2O % mas. 0,044 0,044 0,042 0,044

Cl % mas. 0,021 0,022 0,022 0,024

Zn % mas. 0,015 0,027 0,041 0,046

Analiza sitowa 
spieku

> 40 mm % mas. 15,96 17,55 19,72 23,49

>25 mm % mas. 26,18 26,92 28,99 26,33

>15 mm % mas. 24,24 22,87 21,88 20,63

>10 mm % mas. 14,00 13,20 11,47 11,48

>5 mm % mas. 19,62 19,46 17,94 18,07

Średnie ekwiwalentne ziarno mm 16,70 16,97 17,86 18,09

Wytrzymałość  
spieku ISO

> 6,3 mm:  wytrzymałość % 72,96 72,80 72,95 73,26

< 0,5 mm:  ścieralność % 5,60 5,63 5,64 5,60

Zawartość 
w spalinach

O2 % 14,20 13,89 13,50 13,95

CO2 % 6,91 7,26 7,53 7,14

CO % 1,01 1,07 1,19 1,08

CH4 ppm 21 23 35 30

NOx ppm 190 162 342 249

SO2 ppm 195 195 199 173
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Jak wynika z przeprowadzonych badań laboratoryj-
nych, wykorzystanie karbonizatu jako zamiennika czę-
ści koksiku do 10% mas. w sumie paliwa, nie powoduje 
pogorszenia parametrów procesu spiekania.

Po przekroczeniu 10% mas. udziału karbonizatu 
w sumie paliwa stałego, wydajność procesu spiekania 
ulega obniżeniu. Analiza uzyskanych wyników (w od-
niesieniu do mieszanki porównawczej – bez stosowania 
karbonizatu), pozwala stwierdzić, że:

stosowanie karbonizatu, jako zamiennika części kok- –
siku powoduje minimalne zwiększenie sumarycznego 
zużycia paliwa, co może wynikać wyłącznie z różnicy 
zawartości węgla pierwiastkowego pomiędzy koksi-
kiem a karbonizatem. Potwierdzeniem tego, że nie 
dostarczono więcej ciepła, jest niższa zawartość FeO 
w spieku, co korzystnie wpływa na jego redukcyjność, 
przy jednoczesnym braku wpływu na wytrzymałość 
spieku ISO T, 
zaobserwowano wzrost wydajności procesu przy 10%  –
mas. udziale dodatku karbonizatu, a po przekrocze-
niu tego udziału, wydajność procesu obniża się, pomi-
mo że nie stwierdzono zmian oporu przepływu powie-
trza przez mieszankę (przewiewności) (Tab. 2),
wzrost wydajności procesu spiekania przy 10% mas.  –
udziale karbonizatu w sumie paliwa wynosi ok. 
6,9%,
obniżenie wydajności procesu, przy wyższym udziale  –
karbonizatu niż 10% może być spowodowane posze-
rzeniem strefy spalania, przez co wydłuża się czas 
spiekania, niekorzystnie wpływając na wydajność, 
nie zaobserwowano wpływu zastosowania karboni- –
zatu, jako zamiennika części koksiku na właściwości 
spalin.

4. wniOski

Na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryj-
nych produkcji spieku z udziałem karbonizatu, jako za-
miennika części koksiku w procesie spiekania, można 
sformułować następujące wnioski:

Karbonizat z odpadowych opon należy wprowadzać 1. 
do procesu spiekania w ilości maksymalnie do 10% 
mas. udziału w masie paliwa, z kontrolą zawartości 
cynku w tym paliwie.
Karbonizat należy wprowadzać przez układ ważąco-2. 
dozujący z automatycznym pomiarem masy, w celu 
bieżącej rejestracji udziału węgla w sumie (koksik + 
karbonizat). 
Koksik można zastępować karbonizatem, uwzględ-3. 
niając zawartość węgla pierwiastkowego w obu pali-
wach, w stosunku 1 : 1,2.
W przypadku obniżania ilości paliwa stosowanego 4. 
w procesie spiekania, należy regulować ilość kar-
bonizatu, poprzez jego odpowiednie dozowanie, aby 
udział karbonizatu nie przekraczał ustalonej warto-
ści 10% mas. 
Należy kontrolować jakość karbonizatu pod kątem 5. 
zawartości części lotnych, zawartości węgla pier-
wiastkowego oraz siarki i popiołu.
W przypadku zmiany rodzaju karbonizatu, należy za 6. 
każdym razem określić jego właściwości i przepro-
wadzić próby jego przydatności do stosowania jako 
zamiennika koksiku.

rys. 4. zmiana zużycia paliwa podczas prób spiekania 
z różnym udziałem karbonizatu jako zamiennika części 
koksiku
fig. 4. fuel consumption changes during sintering tests 
with different share of char, as a replacement for a part 
of coke breeze

rys. 5. zmiana zawartości zn w spieku podczas prób spie-
kania z różnym udziałem karbonizatu jako zamiennika 
części koksiku
fig. 5. zn content changes in sinter during sintering tests 
with different share of char, as a replacement for a part of 
coke breeze

rys. 6. zmiana wytrzymałości spieku podczas prób spieka-
nia z różnym udziałem karbonizatu, jako zamiennika czę-
ści koksiku
fig. 6. changes of sinter strenght during sintering tests at 
different share of char, as a replacement for a part of coke 
breeze
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