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OCENA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA „BŁĘKITNEGO 
WĘGLA” JAKO ZAMIENNIKA CZĘŚCI KOKSIKU 

W PROCESIE SPIEKANIA RUD ŻELAZA

W artykule  przedstawiono  ocenę możliwości wykorzystania  tzw.  błękitnego węgla  (częściowo  odgazowanego wę-
gla energetycznego) w procesie spiekania rud żelaza. Stwierdzono, że możliwy jest 20% mas. wzrost wydajności pro-
cesu przy całkowitym zastąpieniu koksiku dokruszonym błękitnym węglem i minimalne obniżenie zużycia paliwa. 
Z  technologicznego  punktu widzenia  błękitny węgiel może  znaleźć  zastosowanie  jako  zamiennik  koksiku w proce-
sie spiekania. Jego wykorzystanie zależeć będzie przede wszystkim od ceny tego paliwa oraz dostępności na rynku.   
Wykorzystanie tego paliwa w procesie spiekania wymaga ścisłej współpracy IMŻ i ICHPW w celu doboru odpowied-
nich właściwości błękitnego węgla.
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THE ASSESSMENT OF THE POSSIBILITY OF THE “BLUE COAL” 
UTILIZATION IN THE IRON ORE SINTERING PROCESS

This article presents the assessment of the possibility of the blue coal utilization (partially degassed power coal) in 
the iron ore sintering process. A 20%  efficiency increase and minimal fuel consumption can be achieved by a complete 
replacement of coke breeze with the blue coal. It was found, that this fuel can be applied as a substitute for a part of 
coke breeze in the sintering process. Utilization of this fuel will depend on its price and availability on the market. The 
use of the blue coal in the sintering process requires close cooperation between the Institute for Ferrous Metallurgy and 
the Institute for Chemical Processing of Coal in order to select proper properties of  the fuel.
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1. WPROWADZENIE

W ramach projektu Generator Koncepcji Ekologicz-
nych GEKON pt.: „Badania nad innowacyjnym, nisko-
emisyjnym paliwem bezdymnym”, konsorcjum nauko-
we Polchar Sp. z o.o. i Instytut Chemicznej Przeróbki 
Węgla opracowało niskoemisyjne paliwo węglowe, tzw. 
błękitny węgiel (bluecoal) [1÷6]. 

Błękitny węgiel to przetworzony termicznie (częścio-
wo odgazowany) kawałkowy węgiel energetyczny, który 
może być wykorzystywany w konwencjonalnym paleni-
sku domowym. Spalanie błękitnego węgla jest możliwe 
w istniejących instalacjach i prowadzi do zmniejszenia 
emisji zanieczyszczeń. W przypadku spalania paliwa 
niskoemisyjnego, zaobserwowano redukcję emisji CO 
(o ok. 30% obj.), lotnych związków organicznych (opo-
nad 80% obj.), benzo(a)pirenu (o 90% obj.) oraz pyłu 
(o prawie 90% mas.), w porównaniu ze spalaniem wę-
gla kamiennego [7]. Zaobserwowano również znaczące 
zmniejszenie emisji wielopierścieniowych węglowodo-
rów aromatycznych (WWA) w porównaniu ze spalaniem 
węgla oraz drewna, a także NOx w porównaniu ze spa-
laniem węgla [8]. Kolejną zaletą błękitnego węgla jest  
możliwość redukcji strat niezupełnego spalania o ok. 
30% mas. oraz redukcja strat niecałkowitego spalania 

o ok. 50% mas. (w porównaniu z węglem), co powoduje 
zwiększenie sprawności urządzeń [7]. Testy pilotażowe 
przeprowadzone w 5 polskich miastach – Zabrzu, Jedli-
nie-Zdroju, Roszkowie, Krakowie oraz Żywcu również 
wykazały redukcję wyżej wymienionych zanieczysz-
czeń [10], a ankietyzacja użytkowników potwierdziła 
możliwość uzyskania pełnej akceptacji społecznej [10]. 
Błękitny węgiel przez uszlachetnianie termiczne ma 
wyższą wartość opałową od tradycyjnego węgla oraz 
drewna (ponad 27 MJ/kg) i charakteryzuje się obniżo-
ną zawartością części lotnych (5% obj.) oraz większą 
zawartością węgla (prawie 89% mas.) [8]. 

Nowe paliwo, w przeciwieństwie do zwykłego węgla 
(którego płomień podczas palenia się ma kolor żółto-po-
marańczowy), pali się łagodnym błękitnym płomieniem 
tak jak gaz – stąd jego nazwa [11]. Powstające w wy-
niku przetworzenia termicznego niskoemisyjne paliwo, 
charakteryzuje się cechami zbliżonymi do koksu, który 
stosowany jest w różnych procesach metalurgicznych. 
W ramach współpracy Instytutu Metalurgii Żelaza 
z Gliwic oraz Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla 
z Zabrza postanowiono ocenić możliwość wykorzysta-
nia błękitnego węgla nie tylko jako paliwa bezdymne-
go, które ma zastąpić powszechnie stosowany do ogrze-
wania węgiel kamienny, ale również jako zamiennika 
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koksu w procesach metalurgicznych. Ponieważ przy 
produkcji kawałkowego błękitnego węgla może po-
wstawać duża ilość podziarna (odsiewu), postanowiono 
wykorzystać tę frakcje jako zamiennik koksiku w pro-
cesie spiekania rud żelaza. Badaniom poddano również 
błękitny węgiel przygotowany przez ICHPW z Zabrza, 
bezpośrednio z miału węgla energetycznego.

2. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE 
BŁĘKITNEGO WĘGLA 

Badania właściwości fizykochemicznych przeprowa-
dzono dla trzech typów błękitnego węgla: dokrusza-
nego z węgla kawałkowego do ziarnistości wymaganej 
w procesie spiekania, tj. poniżej 3 mm, odsiewu z węgla 
kawałkowego i wyprodukowanego z miału węgla ener-
getycznego. Badania te obejmowały: skład ziarnowy, 
zawartość wilgoci, gęstość nasypową w stanie suchym, 
analizę termiczną i analizę chemiczną.

W tabeli 1 zamieszczono analizę ziarnową i średnią 
wielkość ziarna błękitnych węgli stosowanych w pró-
bach laboratoryjnych oraz dla porównania – rozkład 
uziarnienia koksiku. Udział klasy ziarnowej poniżej 
1 mm przedstawiono na rys. 1.

Jak wynika z przedstawionych danych, błękitny wę-
giel dokruszany i miał zawierają odpowiednio około 
34,0 i 42,1% mas. frakcji poniżej 1 mm. W porówna-
niu do koksiku stosowanego w procesie spiekania, ilość 
frakcji poniżej 1 mm w tych dwóch rodzajach błękitne-
go węgla jest niższa, co korzystnie wpływa na proces 
spiekania. Pomimo niższego udziału klasy ziarnowej 
poniżej 1 mm, średnia wielkości ziarna dla tych rodza-
jów błękitnego węgla jest niższa w porównaniu do kok-
siku i wynosi poniżej 1,7 mm. W odsiewie błękitnego 
węgla zawartość najdrobniejszej frakcji poniżej 1 mm 
przekracza 67,7% mas. Jest to bardzo niekorzystne 
w procesie spiekania. 

W celu oznaczenia zawartości części lotnych, węgla 
pierwiastkowego i popiołu wykonano analizę termicz-
ną błękitnych węgli. Wyniki przedstawiono w tabeli 2. 
Program temperaturowy składał się z dwóch etapów:

pierwszy etap polegał na ogrzewaniu próbki paliwa  –
do 900°C w atmosferze gazu obojętnego, przy szybko-
ści nagrzewania 10 K/min, 
drugi, polegał na tym, że po przekroczeniu 900°C, do  –
przestrzeni wewnętrznej pieca zostało wprowadzone 
powietrze syntetyczne, celem uzyskania całkowite-
go spalenia próbki paliwa w atmosferze powietrza. 
Szybkość nagrzewania ustalono na 2 K/min. Ekspe-
ryment zakończono w temperaturze 1000°C. 
Dostarczone do badań węgle charakteryzowały się 

zróżnicowaną zawartością wilgoci, i popiołu. W porów-
naniu z koksikiem mają wyższą zawartość części lot-
nych. Zawartość węgla pierwiastkowego w błękitnym 
węglu dokruszanym, jest jedynie o około 2,4% mas. niż-
sza niż w koksiku. W pozostałych rodzajach błękitnego 
węgla (odsiew i miał) zawartości węgla pierwiastkowe-
go są istotnie niższe od jego zawartości w koksiku. Za-

Tabela 1. Udział frakcji ziarnowej błękitnego węgla w porównaniu do koksiku stosowanego w spiekalniach rud, % mas.
Table 1. Share of blue coal grain fraction in comparison to coke breeze applied in ore sinter plants, % mass. 

Klasa ziarnowa, 
mm

Błękitny węgiel – 
dokruszany

Błękitny węgiel – 
odsiew

Błękitny węgiel –  
miał Koksik

poniżej 0,50 11,35 45,70 8,55 35,60
0,50÷ 1,00 22,63 22,00 33,55 14,40
1,00÷ 2,00 35,73 24,20 28,04 17,70
2,00÷ 3,15 23,39 6,80 29,86 14,60
3,15÷ 4,00 5,94 0,90 0,00 6,90
4,00÷ 5,00 0,97 0,20 0,00 6,00
5,00÷ 6,30 0,00 0,20 0,00 3,10
powyżej 6,3 0,00 0,00 0,00 1,70

Średnia wielkość ziarna, mm 1,60 0,87 1,46 1,70

Tabela 2. Podstawowe parametry błękitnego węgla w porównaniu do koksiku stosowanego w spiekalniach rud
Table 2. Basic parameters of blue coal in comparison to coke breeze applied in coke sintering plants

Parametr Błękitny węgiel – 
dokruszany

Błękitny węgiel – 
odsiew

Błękitny węgiel –  
miał Koksik

Zawartość wilgoci, % mas. 9,66 23,79 0,77 8,90
Gęstość nasypowa, kg/m3 516,6 476,0 546,3 638,6
Zawartość C, % mas. 82,36 77,31 71,16 84,80
Zawartość siarki całkowitej*, % mas. 0,40 0,54 0,61 0,68
Zawartość popiołu, % mas. 7,00 16,39 24,33 11,00
Zawartość części lotnych, % mas. 5,30 6,66 4,87 2,00

* zawartość siarki określono metodą kulometryczną 

Rys. 1. Udział klasy ziarnowej poniżej 1 mm w poszczegól-
nych rodzajach paliw
Fig. 1. Share of grain fraction below 1 mm in different 
kinds of fuels



33Prace Instytutu Metalurgii Żelaza 69 (2) (2017) 31–43

wartość siarki w błękitnych węglach jest niższa w po-
równaniu do koksiku.

Przeprowadzona analiza właściwości fizyko-chemicz-
nych pozwala stwierdzić, że błękitny węgiel może być 

wykorzystywany do procesu spiekania. Przeszkodą 
jednak może być uziarnienie błękitnego węgla – od-
siew (średnie ziarno 0,87 mm). Dotychczasowe krajowe 
doświadczenia przemysłowe wskazują, że w procesie 

Rys. 2. Krzywe TG i DTA wraz z analizą uwalnianych gazów w czasie ogrzewania próbki błękitnego węgla dokruszanego 
(nagrzewanie z szybkością 10 K/min w atmosferze utleniającej)
Fig. 2. TGA and DTA curves with analysis of gases release during crushed blue coal sample heating (heating with 10 K/min 
rate in oxidizing atmosphere)

Rys. 3. Krzywe TG i DTA wraz z analizą uwalnianych gazów w czasie ogrzewania próbki odsiewu błękitnego węgla (nagrze-
wanie z szybkością 10 K/min w atmosferze utleniającej)
Fig. 3. TGA and DTA curves with analysis of gases release during heating of blue coal after screening sample (heating with 
10 K/min rate in oxidizing atmosphere)
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spiekania korzystnym jest stosowanie paliwa o zakre-
sie ziaren 1÷3 mm [12].

Na rys. 2–4 zaprezentowano wyniki analizy termicz-
nej trzech próbek węgli błękitnych w atmosferze utle-

Rys. 5. Krzywe TG i DTA wraz z analizą uwalnianych gazów w czasie ogrzewania próbki koksiku (nagrzewanie z szybkością 
10 K/min w atmosferze utleniającej)
Fig. 5. TGA and DTA curves with analysis of gases release during coke breeze sample heating (heating with 10 K/min rate in 
oxidizing atmosphere)

Rys. 4. Krzywe TG i DTA wraz z analizą uwalnianych gazów w czasie ogrzewania próbki miału błękitnego węgla (nagrzewa-
nie z szybkością 10 K/min w atmosferze utleniającej)
Fig. 4. TGA and DTA curves with analysis of gases release during fine blue coal sample heating (heating with 10 K/min rate 
in oxidizing atmosphere)

niającej. Dla porównania parametrów utleniania tych 
paliw zamieszczono analogiczne analizy termiczne 
dla próbki koksiku oraz czystego grafitu spektralnego 
(Rys. 5, 6). Na rys. 7 zestawiono temperatury począt-
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ku ubytku masy TG oraz zmian na krzywych DTA dla 
trzech rodzajów węgli błękitnych oraz koksiku i grafi-
tu. 

Z zaprezentowanych badań wynika, że ze względu na 
wyższą zawartość części lotnych w błękitnych węglach, 
spalanie tych paliw będzie odbywało się w niższych tem-
peraturach w porównaniu do koksiku. Potwierdzeniem 
tego jest również bardzo wysoka temperatura początku 
ubytku masy grafitu (nie zawiera części lotnych), który 
następuje w temperaturze około 788°C.

Rys. 6. Krzywe TG i DTA wraz z analizą uwalnianych gazów w czasie ogrzewania próbki grafitu (nagrzewanie z szybkością 
10 K/min w atmosferze utleniającej)
Fig. 6. TGA and DTA curves with analysis of gases release during graphite sample heating (heating with 10 K/min rate in 
oxidizing atmosphere)

Rys. 7. Zestawienie temperatur początku ubytku masy 
(z krzywej TG) oraz zmian na krzywej DTA dla różnych pa-
liw oznaczonych na podstawie analizy termicznej
Fig. 7. Comparison of starting of mass loss temperature 
(from TG curve) and DTA curve changes for different fuels 
determined on the basis of thermal analysis

3. LABORATORYJNE PRóBY 
SPIEKANIA MIESZANKI Z RóŻNYM 
UDZIAŁEM BŁĘKITNEGO WĘGLA 

JAKO ZAMIENNIKA CZĘŚCI KOKSIKU 
W PROCESIE SPIEKANIA

Laboratoryjne próby spiekania z zastosowaniem 
błękitnego węgla prowadzono z mieszanką o następu-
jącym składzie: agloruda Krivbas w ilości 45% mas. 
i koncentrat magnetytowy Krzywy Róg w ilości 55% 
mas. W mieszance jako topnik stosowano kamień wa-
pienny i dolomit, w ilości zapewniającej uzyskanie spie-
ku o założonej zasadowości. Wszystkie próby spiekania 
prowadzono do uzyskania wskaźnika równowagi spie-
ku zwrotnego, mieszczącego się w zakresie 95÷105% 
[13]. Oznacza to, że ilość spieku zwrotnego dodanego 
do mieszanki powinna bilansować się z ilością spieku 
zwrotnego otrzymanego po próbie spiekania. Do mie-
szanki dodawano 45% mas. spieku zwrotnego o uziar-
nieniu 0÷5 mm. Ustalono, że ten skład mieszanki, dla 
zamiany koksiku błękitnym węglem będzie spiekiem 
porównawczym. Następnie, próby spiekania prowadzo-
no w ten sposób, że stopniowo zwiększano udział błę-
kitnego węgla, 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       – 1,10, –
zawartość MgO       – 1,3% mas, –
stosunek hematytów/magnetytów  – 0,82. –
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Próby spiekania z zastosowaniem błękitnego węgla 
jako zamiennika części koksiku wykonywano pod ką-
tem określenia wpływu na:

parametry procesu spiekania, –
skład emitowanych spalin z procesu, –
fizykochemiczne właściwości spieku.  –
Badania spiekania rud z udziałem błękitnego węgla 

jako zamiennika części koksiku prowadzono w labora-
toryjnym stanowisku przeznaczonym do prób spieka-
nia rud żelaza i ich koncentratów oraz innych materia-
łów m.in. odpadów, w konwencjonalnej misie spiekalni-
czej o średnicy 490 mm, przy stałej wysokości warstwy 
550 mm (Rys. 8). 

Analiza uzyskanych wyników w odniesieniu do mie-
szanki porównawczej pozwala stwierdzić, że:

uzyskano 20% mas. wzrost wydajności procesu przy  –
całkowitym zastąpieniu koksiku dokruszonym błę-
kitnym węglem, 
stwierdzono minimalne obniżenie sumarycznego zu- –
życia paliwa,

Rys. 8. Linia do półprzemysłowej symulacji procesu spie-
kania rud żelaza i odpadów 
Fig. 8. Line for semi-industrial simulation of iron ores and 
waste sintering

Układ spiekania wyposażony jest w dwustopniowy 
układ oczyszczania spalin. Pierwszy stopień usuwania 
substancji szkodliwych odbywa się poprzez urządze-
nie mikrofalowe ATON (dopalanie gazów). Jako drugi 
stopień usuwania szkodliwych substancji oraz pyłów 
zastosowano filtr z wkładami ceramicznymi. Dodatko-
wo filtr wyposażony jest w układ dozowania rożnego 
rodzaju sorbentów (np. wapna), którego zadaniem jest 
skuteczniejsza neutralizacja szkodliwych substancji. 
Podczas prób spiekania prowadzono ciągły pomiar 
składu spalin, oznaczając zawartość O2, CO, CO2, NOx, 
CH4 oraz SO2. W każdej serii badań wykonywano po 
trzy próby spiekania, zaś przedstawione wyniki są wy-
nikami uśrednionymi.

Przeprowadzono trzy serie prób spiekania z błękit-
nym węglem dokruszanym, odsiewem błękitnego wę-
gla oraz miałem błękitnego węgla. Dla każdej serii wy-
konywano tzw. spiek porównawczy, który nie zawierał 
błękitnego węgla, aby wyeliminować oddziaływanie 
innych czynników wpływających na zużycie paliwa 
w procesie (wilgotność, temperatura otoczenia itp.), 
bowiem próby te wykonywano w pewnych odstępach 
czasowych. 

3.1. LABORATORYJNE PRóBY SPIEKANIA 
Z ZASTOSOWANIEM DOKRUSZANEGO 

BŁĘKITNEGO WĘGLA 

Średnie wyniki prób laboratoryjnych, określających 
wpływ zwiększenia udziału dokruszanego błękitnego 
węgla od 15% mas. do 100% mas. w sumie paliwa, na 
kształtowanie się podstawowych parametrów procesu 
spiekania i właściwości spieku oraz spalin przedsta-
wiono w tabeli 3 oraz na rys. 9÷13.

Rys. 9. Zmiana wydajności produkcyjnej podczas prób 
spiekania z różnym udziałem dokruszanego błękitnego 
węgla, jako zamiennika części koksiku
Fig. 9. Production capacity changes during sintering tests 
of different share of crushed blue coal, as a replacement 
for a part of coke breeze

Rys. 10. Zmiana jednostkowego zużycia paliwa podczas 
prób spiekania z różnym udziałem dokruszanego błękitne-
go węgla, jako zamiennika części koksiku
Fig. 10. Unit fuel consumption changes during sintering 
tests of different share of crushed blue coal, as a replace-
ment for a part of coke breeze

Rys. 11. Zmiana właściwości spalin (NOx, CH4 i SO2) pod-
czas prób spiekania z różnym udziałem dokruszanego błę-
kitnego węgla, jako zamiennika części koksiku
Fig. 11. Exhaust gases properties changes (NOx, CH4 and 
SO2) during sintering tests of different share of crushed 
blue coal, as a replacement for a part of coke breeze
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Tabela 3. Uśrednione wyniki laboratoryjnych prób spiekania z różnym udziałem dokruszanego błękitnego węgla, jako  
zamiennika części koksiku

Table 3. Average values of laboratory tests of sintering with different share of crushed blue coal, as a replacement for a part 
of coke breeze

 
Parametr Jednostka Spiek 

porównawczy

Udział dokruszanego błękitnego węgla
w sumie paliwa, % mas

15 30 45 100

Skład 
mieszanki 

Agloruda Krivbas kg (mokry) 48,11 48,11 48,11 46,91 48,15

Koncentrat Krzywy Róg kg (mokry) 60,96 60,96 60,96 59,44 61,02

Kamień wapienny kg (mokry) 15,64 15,64 15,64 15,25 15,66

Dolomit kg (mokry) 5,45 5,45 5,45 5,31 5,45

Wapno palone kg 1,87 1,87 1,87 1,82 1,87

Ilość paliwa stałego (koksik+błękitny 
węgiel) kg (mokry) 6,63 6,71 6,79 6,67 6,84

Ilość paliwa stałego (koksik+błękitny 
węgiel) kg (suchy) 6,18 6,20 6,22 6,09 6,16

Koksik kg (suchy) 6,18 5,25 4,32 3,31 0,00

Błękitny węgiel (dokruszany) kg (suchy) 0,00 0,95 1,90 2,78 6,16

% mas. udział paliwa w mieszance % mas. 4,95 4,95 4,95 4,95 4,82

Wilgotność mieszanki kg (mokry) 6,95 6,88 6,87 6,92 6,90

Opór przepływu (przewiewność) s 5,70 5,80 5,80 5,75 5,73

Podstawowe  
parametry 

procesu 

Wskaźnik równowagi % mas. 108,54 102,39 99,16 96,93 91,23

Czas spiekania min. 22,14 21,87 21,70 20,84 19,48

Wydajność produkcyjna t/m2/24 h 36,21 36,49 36,69 38,15 40,66

Maksymalna temperatura spalin °C 308,37 334,00 311,75 308,10 314,28

Sumaryczne zużycie paliwa stałego kg /t spieku 58,89 59,33 59,69 58,49 59,39

Jednostkowe zużycie koksiku kg /t spieku 58,89 50,25 41,49 31,82 0,00

Jednostkowe zużycie błękitnego węgla kg /t spieku 0,00 9,08 18,21 26,66 59,39

Analiza  
chemiczna  

spieku

Fe % 55,60 54,72 55,19 55,43 54,92

FeO % 7,02 6,99 7,28 7,50 8,71

SiO2 % 9,10 9,68 9,85 9,33 9,65

CaO % 10,07 10,00 10,08 10,05 10,16

Zasadowość (CaO/SiO2) – 1,11 1,03 1,02 1,08 1,05

Al2O3 % 1,17 1,30 1,25 1,22 1,23

TiO2 % 0,036 0,036 0,037 0,036 0,210

MgO % 1,23 1,28 1,27 1,21 1,25

P % 0,036 0,199 0,036 0,036 0,040

Mn % 0,028 0,028 0,028 0,027 0,028

S % 0,024 0,023 0,022 0,022 0,018

K2O % 0,065 0,082 0,072 0,071 0,072

Na2O % 0,070 0,076 0,074 0,073 0,071

Cl % 0,033 0,031 0,033 0,036 0,330

Zn % 0,012 0,015 0,012 0,012 0,012

Wytrzymałość  
spieku ISO

>6,3 mm:  wytrzymałość % 70,57 70,79 71,23 70,75 69,72

<0,5 mm:  ścieralność % 6,06 5,93 5,97 5,98 5,68

Zawartość  
w spalinach 

O2 % 14,04 13,89 13,94 14,23 13,86

CO2 % 6,90 7,09 6,96 6,81 7,30

CO % 1,29 1,36 1,36 1,37 1,52

CH4 ppm 27 39 51 48 48

SO2 ppm 296 312 288 276 255

NOx ppm 211 221 214 209 203

Pył mg/Nm3 530 - - 641 803
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przy 45% mas. udziale błękitnego węgla wytrzyma- –
łość spieku jest w zasadzie na tym samym poziomie 
jak przy spieku porównawczym. Przy 100% mas. 
udziale błękitnego węgla wytrzymałość spieku nie-
znacznie się obniża. Należy zauważyć, że ścieralność 
spieku w przypadku stosowania dokruszanego błę-
kitnego węgla ulega poprawie.
zastosowanie dokruszanego błękitnego węgla ma  –
zróżnicowany wpływ na właściwości spalin. Obniża 
się zawartość NOx, SO2 w spalinach przy jednocze-
snym wzroście zawartości CO. Wzrost zawartości CO 
w spalinach może świadczyć o niecałkowitym dopale-
niu błękitnego węgla w mieszance spiekalniczej. 

3.2. LABORATORYJNE PRóBY SPIEKANIA 
Z ZASTOSOWANIEM ODSIEWU BŁĘKITNEGO 

WĘGLA

Do badań pozyskano odsiew z kawałkowego błękitne-
go węgla, który wprowadzano do procesu spiekania już 
bez dokruszania. Próby z udziałem odsiewu błękitnego 
węgla prowadzono przy 30% mas., 45% mas. i 100% 
mas. jego udziale w sumie paliwa. W tabeli 4 przedsta-
wiono wyniki badań z różnym udziałem odsiewu węgla 

Rys. 12. Zmiana składu spalin (CO2 i CO) podczas prób spie-
kania z różnym udziałem dokruszanego błękitnego węgla, 
jako zamiennika części koksiku
Fig. 12. Exhaust gases composition changes (CO2 and CO) 
during sintering tests of different share of crushed blue 
coal, as a replacement for a part of coke breeze

Rys. 13. Zmiana wytrzymałości spieku podczas prób spie-
kania z różnym udziałem dokruszanego błękitnego węgla, 
jako zamiennika części koksiku
Fig. 13. Strength of sinter changes during sintering tests of 
different share of crushed blue coal, as a replacement for 
a part of coke breeze

Rys. 14. Zmiana wydajności produkcyjnej podczas prób 
spiekania z różnym udziałem odsiewu błękitnego węgla, 
jako zamiennika części koksiku
Fig. 14. Production capacity changes during sintering  
tests of different share of blue coal after screening, as a 
replacement for a part of coke breeze

Rys. 15. Zmiana jednostkowego zużycia paliwa podczas 
prób spiekania z różnym udziałem odsiewu błękitnego wę-
gla, jako zamiennika części koksiku
Fig. 15. Unit fuel consumption changes during sintering 
tests of different share of blue coal after screening, as a re-
placement for a part of coke breeze

Rys. 16. Zmiana składu spalin (NOx, CH4 i SO2) podczas 
prób spiekania z różnym udziałem odsiewu błękitnego wę-
gla, jako zamiennika części koksiku
Fig. 16. Exhaust gases composition changes (NOx, CH4 
and SO2) during sintering tests of different share of blue 
coal aftrer screening, as a replacement for a part of coke  
breeze

błękitnego, jako zamiennika części koksiku oraz gra-
ficznie na rys. 14÷18.

Analiza uzyskanych wyników w odniesieniu do mie-
szanki porównawczej pozwala stwierdzić, że:



39Prace Instytutu Metalurgii Żelaza 69 (2) (2017) 31–43

Tabela 4. Uśrednione wyniki laboratoryjnych prób spiekania z różnym udziałem odsiewu błękitnego węgla, jako zamiennika 
części koksiku
Table 4. Average values of laboratory tests of sintering with different share of blue coal after screening, as a replacement for 
a part of coke breeze

 
Parametr Jednostka Spiek 

porównawczy

Udział błękitnego węgla w sumie 
paliwa, % mas.

30 45 100

Skład mieszanki 

Agloruda Krivbas kg (mokry) 48,11 48,10 48,10 48,06

Koncentrat Krzywy Róg kg (mokry) 60,96 60,95 60,96 61,96

Kamień wapienny kg (mokry) 15,64 15,64 15,64 15,63

Dolomit kg (mokry) 5,45 5,45 5,45 5,44

Ilość paliwa stałego (koksik+błękitny 
węgiel) kg (mokry) 7,00 7,41 7,76 9,37

Ilość paliwa stałego (koksik+błękitny 
węgiel) kg (suchy) 6,28 6,41 6,49 7,05

Koksik kg (suchy) 5,25 4,34 3,40 0,00

Błękitny węgiel kg (suchy) 1,03 2,07 3,09 7,05

% udział paliwa w mieszance % mas. 4,95 4,98 4,98 5,10

Wilgotność mieszanki kg (mokry) 6,73 6,83 6,91 6,82

Opór przepływu (przewiewność) s 6,5 5,7 6,5 5,7

Podstawowe  
parametry 

procesu

Wskaźnik równowagi % 98,85 104,62 100,37 93,53

Czas spiekania min. 21,88 21,13 20,63 21,07

Wydajność produkcyjna t/m2/24h 37,0 38,1 38,5 35,8

Maksymalna temperatura spalin °C 323,4 327,1 336,7 330,2

Sumaryczne zużycie paliwa stałego kg /t spieku 59,47 60,74 62,45 68,44

Jednostkowe zużycie koksiku kg /t spieku 49,44 41,15 32,73 0,00

Jednostkowe zużycie błękitnego węgla kg /t spieku 10,02 19,60 29,72 68,44

Analiza  
chemiczna  

spieku

Fe % 55,12 55,29 54,88 55,77

Fe++ % 8,80 6,73 8,45 8,38

SiO2 % 9,44 9,51 9,07 9,11

CaO % 10,18 9,95 10,45 10,42

Zasadowość (CaO/SiO2)  - 1,08 1,05 1,15 1,14

Al2O3 % 1,19 1,07 1,18 1,19

TiO2 % 0,040 0,032 0,035 0,032

MgO % 1,22 1,14 1,34 1,15

P % 0,036 0,040 0,034 0,035

Mn % 0,027 0,027 0,030 0,027

S % 0,018 0,020 0,020 0,012

K2O % 0,069 0,063 0,065 0,066

Na2O % 0,069 0,069 0,076 0,067

Cl % 0,030 0,026 0,040 0,025

Zn % 0,012 0,010 0,011 0,011

Wytrzymałość  
spieku ISO

>6,3 mm:  wytrzymałość % 71,4 71,2 71,3 70,6

<0,5 mm:  ścieralność % 6,0 6,0 6,0 5,7

Zawartość  
w spalinach

O2 % 13,80 14,04 13,60 12,79

CO2 % 7,52 7,34 7,72 8,36

CO % 1,41 1,38 1,48 1,96

CH4 ppm 41 47 60 94

SO2 ppm 310 275 336 360

NOx ppm 237 240 239 202

 Pył mg/Nm3 638 1088
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uzyskano około 4% wzrost wydajności procesu  –
przy 45% mas. dodatku odsiewu błękitnego węgla. 
W przypadku całkowitego zastąpienia koksiku odsie-
wem błękitnego węgla, wydajność procesu obniżyła 
się o około 3%,
następuje wzrost sumarycznego zużycia paliwa, co  –
jest spowodowane głównie niższą zawartością węgla 
pierwiastkowego w odsiewie błękitnego węgla, w po-
równaniu do koksiku,
wraz ze wzrostem udziału odsiewu błękitnego węgla  –
wytrzymałość spieku ulega nieznacznemu obniże-
niu,
zastosowanie odsiewu błękitnego węgla ma zróżni- –
cowany wpływ na właściwości spalin. Obniża się za-
wartość NOx w spalinach przy jednoczesnym wzro-
ście zawartości związków SO2, CO i CO2.
Odsiew błękitnego węgla może być stosowany jako 

paliwo w ilości do 45% mas. sumy paliwa, bez pogor-
szenia podstawowych parametrów procesu spiekania, 
jednak ze względu na pogorszenie właściwości spalin 
jego udział należy ograniczyć do 30% mas. sumarycznej 
ilości paliwa. 

Rys. 17. Zmiana właściwości spalin (CO2 i CO) podczas 
prób spiekania z różnym udziałem odsiewu błękitnego wę-
gla, jako zamiennika części koksiku
Fig. 17. Exhaust gases composition changes (CO2 and CO) 
during sintering tests of different share of blue coal after 
screening, as a replacement for a part of coke breeze

Rys. 18. Zmiana wytrzymałości spieku  podczas prób spie-
kania z różnym udziałem odsiewu błękitnego węgla, jako 
zamiennika części koksiku
Fig. 18. Strength of sinter changes during sintering tests 
of different share of blue coal after screening, as a replace-
ment for a part of coke breeze

3.3. LABORATORYJNE PRóBY SPIEKANIA 
Z ZASTOSOWANIEM MIAŁU BŁĘKITNEGO 

WĘGLA 

Na podstawie uzyskanych danych z dwóch poprzed-
nich serii prób spiekania z błękitnym węglem posta-
nowiono, głównie ze względów ekonomicznych, aby 
błękitny węgiel do procesu spiekania wyprodukować 
z miału węgla energetycznego. Tego rodzaju paliwo 
przygotowano w Instytucie Chemicznej Przeróbki Wę-
gla. Struktura ziarnowa tego węgla była zbliżona do 
koksiku dlatego nie wymagał on dokruszania. Serię 
prób z miałem błękitnego węgla przeprowadzono z 50% 
mas. jego udziałem w sumie paliwa oraz zastępując 
w 100% mas. koksik. W tabeli 5 przedstawiono wyniki 
badań z różnym udziałem miału węgla błękitnego, jako 
zamiennika części koksiku. Graficznie wyniki zapre-
zentowano na rys. 19÷23.

Rys. 19. Zmiana wydajności produkcyjnej podczas prób 
spiekania z różnym udziałem miału błękitnego węgla, jako 
zamiennika części koksiku
Fig. 19. Production capacity changes during sintering te-
sts of different share of fine blue coal, as a replacement for 
a part of coke breeze

Rys. 20. Zmiana jednostkowego zużycia paliwa podczas 
prób spiekania z różnym udziałem miału błękitnego węgla, 
jako zamiennika części koksiku
Fig. 20. Unit fuel consumption changes during sintering te-
sts of different share of fine blue coal, as a replacement for 
a part of coke breeze

Analiza uzyskanych wyników w odniesieniu do mie-
szanki porównawczej pozwala stwierdzić, że:

uzyskano o około 6,5% wzrost wydajności procesu  –
przy całkowitej zamianie koksiku miałem błękitnego 
węgla,  
następuje około 17% mas. wzrost sumarycznego zu- –
życia paliwa przy 50% mas. udziale węgla błękitnego 
i wzrasta do ponad 30% mas., przy całkowitej zamia-
nie koksiku miałem błękitnego węgla. Jest to spowo-
dowane głównie niższą zawartością węgla pierwiast-
kowego w miale błękitnego węgla w porównaniu do 
koksiku,
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Tabela 5. Uśrednione wyniki laboratoryjnych prób spiekania z różnym udziałem miału błękitnego węgla, jako zamiennika 
części koksiku

Table 5. Average values of laboratory tests of sintering with different share of fine blue coal, as a replacement for a part of 
coke breeze

 Parametr Jednostka Spiek 
porównawczy

Udział błękitnego 
węgla w sumie 
paliwa, % mas.

50 100

Skład mieszanki 

Agloruda Krivbas kg (mokry) 47,38 47,36 47,37

Koncentrat Krzywy Róg kg (mokry) 61,72 61,70 61,71

Kamień wapienny kg (mokry) 16,23 16,22 16,23

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

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

Ilość paliwa stałego (koksik+błękitny węgiel) kg (mokry) 6,86 7,36 7,76

Ilość paliwa stałego (koksik+błękitny węgiel) kg (suchy) 6,39 7,09 7,70

Koksik kg (suchy) 6,39 3,23 0,00

Błękitny węgiel - miał kg (suchy) 0,00 3,87 7,70

% udział paliwa w mieszance % mas. 5,12 5,17 5,15

Wilgotność mieszanki kg (mokry) 6,72 6,71 6,71

Opór przepływu (przewiewność) s 6,0 7,0 7,05

Podstawowe  
parametry 

procesu

Wskaźnik równowagi % 103,28 102,55 99,47

Czas spiekania min. 22,06 20,51 19,01

Wydajność produkcyjna t/m2/24 h 37,3 38,1 39,73

Maksymalna temperatura spalin °C 284,0 284,8 296,9

Sumaryczne zużycie paliwa stałego kg /t spieku 59,4 69,4 77,95

Jednostkowe zużycie koksiku kg /t spieku 59,4 31,5 0,00

Jednostkowe zużycie błękitnego węgla kg /t spieku 0,0 37,8 77,95

Analiza  
chemiczna  

spieku

Fe % 54,56 54,70 54,45

FeO % 7,65 6,93 6,75

SiO2 % 9,80 9,62 9,85

CaO % 10,56 10,60 10,58

Zasadowość (CaO/SiO2)  - 1,08 1,10 1,07

Al2O3 % 1,25 1,26 1,31

TiO2 % 0,035 0,034 0,039

MgO % 1,23 1,22 1,28

P % 0,037 0,036 0,036

Mn % 0,030 0,028 0,034

S % 0,022 0,023 0,023

K2O % 0,074 0,077 0,083

Na2O % 0,074 0,069 0,068

Cl % 0,036 0,033 0,029

Zn % 0,010 0,010 0,011

Wytrzymałość  
spieku ISO

>6,3 mm:  wytrzymałość % 71,17 69,83 69,33

<0,5 mm:  ścieralność % 5,91 5,78 5,77

Zawartość  
w spalinach

O2 % 13,58 12,98 12,24

CO2 % 7,73 8,00 8,31

CO % 1,41 1,97 2,55

CH4 ppm 22 29 35,98

SO2 ppm 186 302 417

NOx ppm 239 218 197

Pył mg/Nm3 630 624
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wraz ze wzrostem udziału miału błękitnego węgla,  –
wytrzymałość spieku ulega nieznacznemu obniże-
niu,
zastosowanie miału błękitnego węgla powoduje ob- –
niżenie zawartości NOx w spalinach, przy jednocze-

snym wzroście udziału pozostałych składników spa-
lin: SO2, CO i CO2.
Błękitny węgiel wyprodukowany z miału węgla 

energetycznego, można wprost (bez jego domielenia) 
stosować w procesie spiekania jako zamiennik koksi-
ku, w ilości do max. 50% mas. masy, bez znaczącego 
pogorszenia podstawowych parametrów procesu. Po-
wyżej tego udziału, pomimo 6,5% wzrostu wydajności 
produkcyjnej, pogorszeniu ulegają właściwości spalin. 
Zmniejsza się również zawartość żelaza w spieku, co 
jest spowodowane wprowadzaniem większej ilości po-
piołu z miału błękitnego węgla.

4. Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych badań laborato-
ryjnych produkcji spieku z udziałem trzech typów błę-
kitnego węgla: dokruszanego z węgla kawałkowego do 
ziarnistości wymaganej w procesie spiekania, odsiewu 
z węgla kawałkowego i wyprodukowanego z miału wę-
gla energetycznego, jako zamiennika części koksiku 
w procesie spiekania, można sformułować następujące 
wnioski:

Błękitny węgiel powstający z węgla energetycznego 1. 
w wyniku przetworzenia termicznego, charakteryzu-
je się cechami zbliżonymi do koksiku, który może być 
stosowany m.in. w spiekaniu rud żelaza. 
W porównaniu do koksiku stosowanego w procesie 2. 
spiekania, w dokruszanym błękitnym węglu i miale 
błękitnego węgla ilość frakcji poniżej 1 mm jest niż-
sza, co korzystnie wpływa na proces spiekania.
Ze względu na wyższą zawartość części lotnych 3. 
w błękitnych węglach, spalanie tych paliw będzie od-
bywało się w niższych temperaturach w porównaniu 
do koksiku, co może wpłynąć korzystnie na proces 
spiekania.
Zawartość węgla pierwiastkowego w dokruszanym 4. 
błękitnym węglu jest jedynie o około 2,4% mas. niż-
sza od koksiku. W pozostałych rodzajach błękitnego 
węgla zawartości węgla pierwiastkowego są istot-
nie niższe w stosunku do koksiku. Zawartość siarki 
w błękitnych węglach jest niższa w porównaniu do 
koksiku.
Możliwe jest uzyskanie 20% wzrostu wydajności pro-5. 
cesu przy całkowitym zastąpieniu koksiku dokruszo-
nym błękitnym węglem, przy minimalnym obniżeniu 
sumarycznego zużycia paliwa. Obniża się zawartość 
NOx, SO2 w spalinach przy jednoczesnym wzroście 
zawartości CO. Wzrost zawartości CO w spalinach 
może świadczyć o niecałkowitym dopaleniu błękitne-
go węgla w mieszance spiekalniczej. 
Odsiew błękitnego węgla może być stosowany jako 6. 
paliwo do 45% mas. sumy paliwa, bez pogorszenia 
podstawowych parametrów procesu spiekania, jed-
nak ze względu na pogorszenie składu spalin jego 
udział należy ograniczyć do 30% mas. sumarycznej 
ilości paliwa. 
Błękitny węgiel wyprodukowany z miału węgla ener-7. 
getycznego można wprost (bez jego domielenia) sto-
sować w procesie spiekania jako zamiennik koksiku, 
w ilości do max. 50% mas., bez znaczącego pogor-
szenia podstawowych parametrów procesu. Powyżej 
tego udziału, pomimo 6,5% wzrostu wydajności pro-
dukcyjnej, pogorszeniu ulegają właściwości spalin. 
Zmniejsza się również zawartość żelaza w spieku, 

Rys. 21. Zmiana składu spalin (NOx, CH4 i SO2) podczas 
prób spiekania z różnym miału błękitnego węgla, jako za-
miennika części koksiku
Fig. 21. Exhaust gases composition changes (NOx, CH4 and 
SO2) during sintering tests of different share of fine blue 
coal, as a replacement for a part of coke breeze

Rys. 22. Zmiana składu spalin (CO2 i CO) podczas prób 
spiekania z różnym udziałem miału błękitnego węgla, jako 
zamiennika części koksiku
Fig. 22. Exhaust gases composition changes (CO2 and CO) 
during sintering tests of different share of fine blue coal, as 
a replacement for a part of coke breeze

Rys. 23. Zmiana wytrzymałości spieku  podczas prób spie-
kania z różnym udziałem miału błękitnego węgla, jako za-
miennika części koksiku
Fig. 23. Strength of sinter changes during sintering tests of 
different share of crushed blue coal, as a replacement for 
a part of coke breeze
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co jest spowodowane wprowadzaniem większej ilości 
popiołu z miału błękitnego węgla.
Z technologicznego punktu widzenia błękitny węgiel 8. 
może znaleźć zastosowanie jako zamiennik koksiku 
w procesie spiekania. Jego wykorzystanie zależeć 
będzie przede wszystkim od ceny tego paliwa oraz 
dostępności na rynku. Bardzo istotna będzie tu ści-
sła współpraca badawcza pomiędzy IMŻ w Gliwicach 

a ICHPW w Zabrzu, w celu doboru odpowiednich 
właściwości błękitnego węgla oraz testowania tych 
paliw w warunkach przemysłowych.

Artykuł zawiera część wyników badań uzyska-
nych w pracy statutowej Instytutu Metalurgii Że-
laza S0-0927/2016 finansowanej z dotacji MNiSW 
na rok 2016.
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