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STRESZCZENIE. Znaczna czêœæ drobnoziarnistych materia³ów i odpadów zawiera wodê i inne zanie-
czyszczenia obni¿aj¹ce ich walory energetyczne, ponadto ich rozdrobnienie niejednokrotnie jest
przyczyn¹ trudnoœci w ich zagospodarowania oraz jest przyczyn¹ ujemnego oddzia³ywania na
œrodowisko. Poprzez zbrylanie drobnoziarnistych materia³ów i odpadów, w zale¿noœci od zasto-
sowanej technologii, uzyskuje siê paliwa w formie brykietów, granulatów i aglomeratów. Dla
optymalizacji zagospodarowania mu³ów wêglowych bardzo efektywnym okaza³ siê proces aglo-
meracji. Opracowane technologie i projekty instalacji przemys³owych pozwalaj¹ na uzyskiwanie
trwa³ego aglomeratu z mu³ów wêglowych z dodatkiem dobranego spoiwa, spe³niaj¹cych wy-
magania samodzielnych paliw wêglowych jak równie¿ sk³adnika mieszanek wêglowych. W³aœci-
woœci energetyczne aglomeratów s¹ prost¹ zale¿noœci¹ jakoœci zastosowanych mu³ów wêglowych
i spoiw. Aglomerowanie jest nieskomplikowanym procesem przydatnym miedzy innymi do
optymalizacji zagospodarowania mu³ów wêglowych w kopalniach i w energetyce, którego na-
k³ady inwestycyjne ulegaj¹ zwrotowi w okresie od kilku miesiêcy do dwóch lat. Du¿e mo¿liwoœci
racjonalizacji zagospodarowania drobnoziarnistych materia³ów i odpadów gwarantuje ich su-
szenie, w szczególnoœci oparte o Ÿród³a ciep³a odpadowego i wykorzystuj¹ce czêœæ suszonych
materia³ów lub/i odpadów. Dla suszenia mu³ów wêglowych jest interesuj¹cym wykorzystanie
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spalin z silników spalinowych instalowanych w kopalniach do zagospodarowania metanu po-
k³adów wêgla i w energetyce jako Ÿród³a awaryjne spalaj¹ce gaz ziemny.

S£OWA KLUCZOWE: drobnoziarniste materia³y i odpady wêglowe, mu³y wêglowe, brykiety, granulaty
i aglomeraty wêglowe

Wprowadzenie

Iloœæ odpadów drobnoziarnistych zawieraj¹cych ziarna wêgla, koksu, koksiku itp. jest
znacz¹ca i wcale w widoczny sposób nie maleje. Szczególnie znacz¹ce iloœci stanowi¹ mu³y
wêglowe, których Ÿród³em jest bie¿¹ca dzia³alnoœci kopalñ wêgla kamiennego oraz osad-
niki wczeœniej przekazane do w³adz terenowych jako tereny zrekultywowane (np. Katowice,
Jaworzno, Dzier¿ono, Siemianowice). Iloœæ dostêpnych mu³ów wêglowych podawana jest
w bardzo szerokim zakresie i waha siê od 0,5 (bie¿¹ca produkcja) do przesz³o 20 mln ton
(g³ównie zgromadzonych w eksploatowanych i zrekultywowanych osadnikach).

Do grupy drobnoziarnistych Ÿróde³ paliw nale¿y zaliczyæ miedzy innymi mu³y wêglowe,
w tym sedymenty, odpady poflotacyjne ze wzbogacania wêgla, œciery z wêgla brunatnego,
koksik z procesów zgazowania pozosta³oœci z przeróbki ropy naftowej i fluidalnego procesu
zgazowania paliw sta³ych oraz koksik z odwêglania popio³ów lotnych, py³ koksowy, odpady
z produkcji i obróbki wyrobów z wêgla i grafitu.

Wykorzystanie energetyczne wy¿ej wymienionych drobnoziarnistych materia³ów i od-
padów niejednokrotnie napotyka na powa¿ne trudnoœci miedzy innymi ze wzglêdu na du¿e
zawodnienie, niejednorodnoœæ, du¿e rozdrobnienie, niskie i zmienne charakterystyki ener-
getyczne. Dla racjonalizacji ich wykorzystania w ostatnich latach podjêto i w znacznym zakresie
wdro¿ono technologie odzysku drobnoziarnistych materia³ów i odpadów do produkcji paliw
handlowych [1–4].

Przedstawiany materia³ stanowi podsumowanie dotychczasowych dzia³añ wspó³pracuj¹cych
firm (PROREM – ECOCOAL-EKOINVEST) na rzecz zagospodarowania oraz wypracowania
nowych mo¿liwoœci racjonalnego wykorzystania drobnoziarnistych materia³ów i odpadów
w kopalniach, elektrowniach, elektrociep³owniach, ciep³owniach i przemyœle jako paliwa tech-
nologiczne.

1. Kierunki optymalizacji zagospodarowania drobnoziarnistych

materia³ów i odpadów wêglowych

Najbardziej rozpowszechnionym modelem zagospodarowania mu³ów wêglowych jest ich
dostawa do energetyki zawodowej i w mniejszym stopniu do przemys³owej. Rozwi¹zanie takie
choæ bardzo proste i praktyczne, nie jest optymalne ze wzglêdów ekologicznych jak równie¿
ekonomicznych. W ten sposób przewozi siê oko³o 30% wody i czêsto silnie zanieczyszcza siê
szlaki transportowe i tereny u u¿ytkowników. W przypadku palenisk fluidalnych stosowana jest
pulpa wodno-mu³owa o zawartoœci wody znacznie przewy¿szaj¹cej wspomniane 30%.
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Podjête studia, badania i próby dotycz¹ce optymalizacji zagospodarowania drobnoziar-
nistych materia³ów i odpadów na potrzeby wytwarzania paliw obejmuj¹ m.in.:
1) ocenê jakoœciow¹ drobnoziarnistych materia³ów jako Ÿród³a energii cieplnej,
2) technologie uszlachetnienia drobnoziarnistych materia³ów na potrzeby procesów energe-

tycznych.
O ile procesy oceny jakoœciowej pozwalaj¹ na okreœlenie mo¿liwoœci i warunków bezpo-

œredniego zagospodarowania, to technologie uszlachetnienia wskazuj¹ mo¿liwoœci i uwarun-
kowania wytwarzania z nich wysokojakoœciowych samodzielnych paliw lub komponentów do
ich wytwarzania.

W procesach technologicznych zazwyczaj istniej¹ warunki wp³ywania na jakoœæ drobno-
ziarnistych materia³ów. Przyk³adem mo¿e byæ proces wydzielania mu³ów wêglowych z za-
wiesin wodnych, na przyk³ad tylko przez zast¹pienie pras taœmowych prasami komorowymi
uzyskuje siê wiêksze odwodnienie mu³u i poprawê charakterystyki energetycznej mu³ów –
rysunek 1. Niska jakoœæ mu³ów wêglowych wynika tak¿e z braku selektywnego rozdzia³u
zawiesin wodno-mu³owych w kopalniach, a tak¿e niejednokrotnie nie optymalna eksploatacja
i opró¿nianie osadników mu³ów.

Niezale¿nie od kierunku i sposobu przeróbki w pewnych przypadkach znacznym prob-
lemem jest rozluŸnienie struktury mu³ów wêglowych, które decyduje o efektach tworzenia
mieszanek wêglowych i mieszanek z biomas¹, trwa³oœci uzyskiwanych granulatów oraz o sku-
tecznoœci suszenia mu³ów. Jest to problem nie do koñca rozwi¹zany i wymagaj¹cy dalszych
prób oraz wdro¿eñ.

2. Procesy zbrylania drobnoziarnistych materia³ów i odpadów

na cele energetyczne

W ostatnich latach uzyskano znaczny postêp w zbrylaniu mu³ów wêglowych, py³ów
koksowych, mieszanin wêgla z biomasa i paliw alternatywnych w procesie brykietowania,
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Rys. 1. Wp³yw sposobu odwodnienia zawiesiny wodno-mu³owej na w³aœciwoœci mu³ów wêglowych

Fig. 1. Impact of dewatering method of water-slurry suspension on coal slurry properties



granulowania i aglomerowania. Ró¿nicê w formie uzyskiwanych produktów ilustruje rysunek 2.
Wybór procesu zbrylania drobnoziarnistych materia³ów i odpadów zale¿y przede wszystkim od
wymagañ rynku.

Najtrwalsze i regulowane geometrycznie zbrylanie materia³ów drobnoziarnistych gwa-
rantuje proces brykietowania. Du¿e znaczenie ma przygotowanie nadawy oraz rodzaj i iloœæ
dodawanego spoiwa.

W wyniku tworzenia mieszanek mu³ów wêglowych, sedymentu i koncentratu flotacyjnego
oraz dodatku okreœlonego spoiwa opanowano produkcjê brykietów wêglowych o kalorycznoœci
wahaj¹cej siê w zakresie 16 do 24 MJ/kg. Wielkoœæ brykietów jest dobierana do wymogów
odbiorców. Wygl¹d linii produkcyjnej ekogroszku na potrzeby gospodarki komunalnej ilustruje
rysunek 3.
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Rys. 2. Formy zbrylenia mu³ów wêglowych

Fig. 2. Caking types of coal slurries

Rys. 3. Wygl¹d linii produkcyjnej ekogroszku

Fig. 3. Eco-pea coal production line



Analogiczne prace wykonywano na potrzeby brykietowania wêgla brunatnego, biomasy,
wyselekcjonowanych odpadów komunalnych z i bez spoiw. Na jakoœæ uzyskiwanych brykietów
najwy¿szy wp³yw wywiera³y zastosowane naciski, tym te¿ nale¿y t³umaczyæ najwy¿sz¹ wy-
trzyma³oœæ mechaniczn¹ brykietów uzyskiwanych w brykieciarkach stemplowych. Szczególnie
interesuj¹ce wyniki uzyskano przy prasowaniu sieczki s³omy, w wyniku zachodz¹cego zjawiska
tarcia i wyzwalania siê ciep³a z wsadu odparowuje woda a zagêszczony wsad ulega³ silnemu
utwardzaniu wydzielaj¹cymi siê substancjami ¿ywicznymi.

W okresie kiedy ró¿nice cen pomiêdzy py³em koksowym a koksem hutniczym by³y intere-
suj¹ce opracowano dwie technologie brykietowania py³u koksowego, suchego i mokrego.
Brykiety koksowe o mniejszej wytrzyma³oœci mechanicznej (np. do pieców wapienniczych)
uzyskano stosuj¹c odpowiednie spoiwa. Brykiety koksowe przydatne do procesu wytapiania
miedzi wymaga³y nie tylko spoiwa ale tak¿e dodatkowej obróbki cieplnej.

Proces granulowania zastosowano do zbrylania py³u grafitowego. Ze wzglêdu na hydro-
fobowoœæ ziaren grafitu koniecznym by³o dobraæ odpowiednie spoiwa. Granulat o najwy¿szych
wytrzyma³oœciach mechanicznych uzyskiwano w wyniku dodatkowej obróbki termicznej. W za-
le¿noœci od zastosowanego spoiwa zeskalenie granul mo¿e nastêpowaæ granicach 180–240oC
oraz w wy¿szych temperaturach.

Granulowanie mu³ów wêglowych i ich mieszanin z wêglem lub/i trocinami jest procesem
prostym z t¹ jednak uwag¹, ¿e instalacje granulowania charakteryzuj¹ siê stosunkowo ma³ymi
wydajnoœciami.

W ostatnich latach wyst¹pi³o du¿e zainteresowanie zbrylaniem mu³ów wêglowych, najpros-
tszym rozwi¹zaniem okaza³o siê zastosowanie procesu aglomeracji. W tych przypadkach
kiedy nie jest wymagana du¿a wytrzyma³oœæ mechaniczna tworzonych konglomeratów ziar-
nowych ani te¿ ich okreœlony kszta³t, wystarczaj¹cym jest intensywne mieszanie nadawy
powoduj¹ce tworzenie, scalanie i wzajemne oblepianie siê ziaren, tworz¹c aglomerat. Trwa³oœæ
mechaniczn¹ aglomeratu mo¿na podwy¿szaæ poprzez odpowiednie przygotowanie nadawy
i dodawanie dobranych spoiw oraz dodatkowe granulowanie. Wp³yw dodatku ró¿nych spoiw na
uziarnienie aglomeratów, po ich sezonowaniu, ilustruj¹ wyniki w tabeli 1. W przypadku ilastych
mu³ów wêglowych silnie zawilgoconych nie dochodzi do pe³nego rozluŸnienia ich struktury
i w³aœciwego zmieszania ze spoiwem, w wyniku czego powstaj¹cy aglomerat charakteryzuje siê
wiêkszymi ziarnami i mniejsz¹ wytrzyma³oœci¹ na œciskanie.

Aglomerat poddany sezonowaniu w warunkach atmosferycznych, w wiêkszoœci przypad-
ków podlega dalszemu utwardzaniu. Zebrane ca³oroczne doœwiadczenia ze sk³adowaniem
aglomeratu na placu sk³adowym wykaza³y, ¿e pod wp³ywem dzia³aj¹cych deszczy i œniegu oraz
oddzia³ywania s³oñca i zmiennych temperatur na powierzchni zwa³u aglomeratu wytworzy³a siê
skorupa (2 do 8 cm) izoluj¹ca sk³adowany aglomerat (rys. 4). Pod skorup¹ pozostaje luŸny
aglomerat, natomiast warstwa skorupy daje siê ³atwo rozkruszyæ.

W³aœciwoœci fizykochemiczne aglomeratu zale¿¹ g³ownie od zastosowanego mu³u wêglo-
wego oraz rodzaju i iloœci spoiwa. Oprócz tego, ¿e mu³y uzyska³y konsystencjê „¿wiru”
i wykazuj¹ odpornoœæ na erozjê wodn¹ i wietrzn¹ to zazwyczaj posiadaj¹ poprawion¹ cha-
rakterystykê energetyczn¹. W zale¿noœci od zastosowanego mu³u uzyskiwano aglomeraty
o wartoœci opa³owej od 7,6 do 18,2 MJ/kg. Aglomerat mo¿e byæ dodawany do wytwarzanych
mia³ów lub/i stanowiæ nowe samodzielne paliwo wêglowe.
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Spoœród wielu substancji stosowanych jako spoiwo-lepiszcze dla mu³ow wêglowych szcze-
gólnie przydatnym jest wapno palone (stosowane od dziesi¹tków lat do brykietowania i gra-
nulowania wêgla). Dodatek wapna palonego do mokrego mu³u wêglowego oddzia³ywuje
wielorako:
� w pierwszej kolejnoœci dochodzi do reakcji tworzenia wodorotlenku wapnia, co praktycznie

oznacza odwodnienie mu³u i adhezyjne wi¹zanie ziaren:

CaO + H2O � Ca(OH)2 (1)
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Rys. 4. Stan powierzchni zwa³owiska po okresie rocznym sk³adowania aglomeratu

Fig. 4. Dumping ground surface after one year of agglomerate storage

TABELA 1. Porównanie uziarnienia aglomeratów mu³ów wêglowych

TABLE 1. Comparison of coal sludge agglomerate particle size distribution

Próbka
nr

Mu³
wêglowy

Spoiwo Rodzaj
urz¹dzenia
zbrylaj¹ce

Suma wychodu frakcja ziarnowej [% mas.]

% mas. symbol + 12 mm 12–6 mm 6–3 mm
– 3 mm
(+straty)

101

102

103

104

105

z pras
komorowych

5

5

5+2

+ 10

5+2

P

H

C

C

C

mieszad³o
planetarne

10,4

17,3

73,9

73,6/55,3

91,3

60,3

62,4

96,7

98,1/93,2

96,1

87,8

92,4

99,4

99,2/97,8

97,4

100

100

100

100/100

100

101g

102g

103g

104g

z pras
komorowych

5

5

5

10

P

H

P

C

mieszad³o
planetarne

+
granulator
talerzowy

10,7

14,3

12,9

67,8/63,4

13,0

61,1

65,8

96,6/93,6

76,9

94,0

94,6

99,6/95,8

100

100

100

100/100

106

107

z filtrów
taœmowych

5

5

P

H

mieszad³o
planetarne

95,8

95,3

100

99,0

–

99,5

–

100



� nastêpnie zachodzi reakcja karbonizacji, prowadz¹ca do utwardzenia struktury aglomeratu:

Ca(OH)2 + CO2 � CaCO3 + H2O (2)

� natomiast w procesie spalania aglomeratu, zawarte zwi¹zki wapnia reaguj¹ ze zwi¹zkami
siarki i zmniejszaj¹ emisjê SO2 do atmosfery, w wyniku zachodz¹cych reakcji:

CaCO3 + SO2 � CaSO3 + CO2 (3)

2CaSO3 + O2 � 2CaSO4 (4)

W przypadku zastosowania wapna hydratyzowanego zachodz¹ natomiast reakcje od (2) do
(4) z tym, ¿e wapno hydratyzowane te¿ ³atwo przejmuje wodê i tworzy „ciasto” wapienne
dzia³aj¹ce adhezyjnie na wystêpuj¹ce ziarna.

Dla uzyskania trwa³ego aglomeratu, wymaganym jest by prowadzony proces aglomeracji
zapewni³ powstawanie aglomeratu nie ulegaj¹cego rozpadowi w czasie jego transportu, ewentu-
alnego sk³adowania i dodawania do innych paliw. Na tym etapie procesu aglomeracji mamy
podstawowo do czynienia ze zjawiskami dzia³ania si³ adhezyjnych. Pe³n¹ wytrzyma³oœæ me-
chaniczn¹ aglomeratu uzyskuje siê natomiast w procesie ich sezonowania, w czasie którego
dochodzi do pe³nej karbonizacji wodorotlenku wapnia (2). Proces utwardzania aglomeratu
(karbonizacji) zale¿y od wielu czynników, wœród których czas odgrywa znacz¹c¹ rolê. Czêsto
aglomeraty, granulaty i brykiety ze spoiwem wapniowym po³owê koñcowej wytrzyma³oœci
mechanicznej uzyskuj¹ po kilku dniach kontaktu z powietrzem.

Szybkoœæ zachodz¹cego procesu karbonizacji (reakcja 2) zale¿y miêdzy innymi od rozdrob-
nienia reagentów, ich powierzchni w³aœciwej, temperatury otoczenia i stopnia przewietrzania
aglomeratu. W praktyce, dla przyspieszenia procesu karbonizacji stosuje siê kontaktowanie
aglomeratu ze spalinami (wzrost zawartoœci CO2) lub w procesie aglomeracji dodaje siê
„katalizatory”. Z tego powodu, jako trzeci rodzaj spoiwa mo¿na stosowaæ wapno hydra-

tyzowane z dodatkiem melasy, która przyspiesza reakcjê dwutlenku wêgla z wodorotlenkiem
wapnia oraz zwiêksza si³y adhezyjne.

W oparciu o przeprowadzone badania i próby opracowana technologiê periodycznej i ci¹g³ej
produkcji aglomeratu przy zastosowaniu typowych mieszalników przemys³owych i stosowaniu
jednego z palety kilku spoiw. W zale¿noœci od warunków miejscowych i przyjêtego rozwi¹zania
technologii, do aglomerowania mu³ów wêglowych przydatnymi s¹ mieszalniki dwuwa³owe,
planetarne, turbulencyjne itp.. W tym zakresie bardzo przydatnymi s¹ mobilne betoniarnie
gwarantuj¹ce wydatek aglomeratu nawet 400 ton/h.

Wykonane analizy kosztów uruchomienia instalacji do aglomerowania i uzyskiwanych
efektów ekonomicznych wskazuj¹, ¿e okres zwrotu nak³adów inwestycyjnych waha siê od kilku
miesiêcy do dwóch lat. Opracowane za³o¿enia technologiczno-technologiczne aglomerowania
mu³ów wêglowych s¹ przedmiotem procesu inwestycyjnego budowy instalacji o wydajnoœci
80 ton/h [5]. Technologia aglomerowania mu³ów wêglowych jest przydatna do stosowanie nie
tylko w kopalniach i zak³adach przeróbki paliw, ale tak¿e w elektrowniach, elektrociep³owniach
i ciep³owniach.
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3. Odwodnienie i suszenie drobnoziarnistych materia³ów

i odpadów wêglowych

W³aœciwoœci energetyczne drobnoziarnistych materia³ów i odpadów zale¿¹ w du¿ym stop-
niu od ich uwodnienia (rys. 1), z tych to powodów d¹¿y siê do minimalizacji zawartoœci wody
w wytwarzanych z nich paliw lub dodatków do paliw. Jak ju¿ wczeœniej wspomniano naj-
czêœciej wykorzystuje siê w tym celu procesy filtracyjne, grawitacyjne i odparowania w wa-
runkach atmosferycznych. W tych przypadkach, w zale¿noœci od rodzaju materia³u, zawartoœæ
wilgoci mo¿e siê wahaæ w bardzo szerokim zakresie od 20 do 60%.

O ile jeszcze niedawno suszenie mu³ów wêglowych wydawa³o siê za nie uzasadnione
ekonomicznie, to obecnie uwzglêdniaj¹c dostêp do Ÿróde³ ciep³a odpadowego nale¿y powa¿nie
rozwa¿aæ i rozpracowywaæ ten problem. Postêp techniczny jaki dokona³ siê w rozwi¹zywaniu
suszarñ koncentratów flotacyjnych i wêgli, wskazuje na mo¿liwoœci szybkich wdro¿eñ proce-
sów suszenia mu³ów wêglowych i ich mieszanin z dodatkami biomasy. W szeregu przypadkach
istnieje tak¿e zainteresowanie i potrzeba wykorzystania instalacji do okresowego suszenia
biomasy.

Na celowoœæ wykorzystania spalin silników spalaj¹cych metan pok³adów wêgla stoso-
wanych w kopalniach zwracano uwagê ju¿ wczeœniej [6, 7]. Spaliny ze spalania metanu cha-
rakteryzuj¹ siê stosunkowo wysok¹ temperatur¹ rzêdu 400oC. Kopalnie realizuj¹c program
zagospodarowania metanu pok³adów wêgla coraz czêœciej siêgaj¹ po silniki gazowe jako Ÿród³a
energii elektrycznej. Jak dot¹d ciep³o spalin nie zosta³o zagospodarowane. Tak¿e w elektrow-
niach systemowych coraz czêœciej rozwa¿ane s¹ dodatkowe Ÿród³a energii elektrycznej oparte
o silniki spalinowe opalane gazem ziemnym. We wszystkich tych przypadkach ciep³o spalin
mo¿e byæ wykorzystane do suszenia drobnoziarnistych materia³ów i odpadów, co jest przed-
miotem aktualnych wspólnych studiów z EGE SYSTEM.

Tradycyjnym Ÿród³em ciep³a w suszarniach koncentratów flotacyjnych, mu³ów i ich kon-
centratów s¹ spaliny ze spalania py³u wêglowego, gazu koksowniczego i metanu pok³adów
wêgla. Suszenie mu³ów, jak do tej pory, jest ma³o rozpowszechnione. W Niemczech na przyk³ad
stosowano suszarniê bêbnow¹ z paleniskiem fluidalnym do suszenia koncentratów wêglowych
uzyskiwanych z flotacyjnego wzbogacania mu³ów wêglowych i odpadów flotacyjnych; uzys-
kiwany py³ wêglowy o wilgotnoœci poni¿ej 3% dostarczano jako paliwo dla cementowni i jako
reduktor do wielkich pieców. W Rosji przytaczany jest przyk³ad suszenia mu³ów wêglowych na
potrzeby ceramiki. W Polsce w latach szeœædziesi¹tych, w elektrowni Miechowice, zbudowano
suszarnie rurow¹ opalan¹ suszonymi mu³ami wêglowymi.

W rozwa¿aniach nad doborem rodzaju suszarni, z uwzglêdnieniem Ÿróde³ ciep³a i mo¿-
liwoœci suszenia mu³ow wêglowych, odpadów flotacyjnych i biomasy oraz ich mieszanin brane
s¹ pod rozwagê miêdzy innymi suszarnie bêbnowe, pneumatyczne (rurowe) i fluidalne. Wybór
rozwi¹zania jest uzale¿niony od miejscowych warunków i zainteresowanego.
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Podsumowanie

Szereg drobnoziarnistych materia³ów i odpadów napotyka na znaczne trudnoœci racjo-
nalnego ich wykorzystania jako paliwa lub Ÿród³a energii cieplnej, ze wzglêdu na du¿e ich
rozdrobnienie, niejednorodnoœæ i zawodnienie. Rozwi¹zanie szeregu tych problemów umo¿-
liwiaj¹ procesy zbrylania i suszenia drobnoziarnistych materia³ów i odpadów.

Przeprowadzone badania i próby pozwoli³y na opracowanie technologii zbrylania py³u
koksowego, wêglowego, grafitu, biomasy itp. Procesy brykietowania wdro¿ono miedzy innymi
do produkcji wêglowych brykietów opa³owych i ekogroszku. Na potrzeby hutnictwa i od-
lewnictwa produkowany jest granulowany grafit. W oparciu o opracowane za³o¿enia technolo-
giczno-techniczne realizowana jest natomiast instalacja aglomerownia mu³ów wêglowych
o wydajnoœci 80 t/h.

Na w³aœciwoœci aglomeratu z mu³ów wêglowych istotny wp³yw wywiera dodatek spoiwa.
Spoœród wielu przebadanych spoiw najlepsze efekty gwarantuje dodatek wapna palonego, który
z jednej strony wi¹¿e zawart¹ wodê, a z drugiej strony poprzez reakcjê z dwutlenkiem wêgla
utrwala strukturê aglomeratu. Przeprowadzone analizy ekonomiczne wykazuj¹, ¿e okres zwrotu
nak³adów inwestycyjnych mo¿e nastêpowaæ w okresie od kilku miesiêcy do dwóch lat.

Dotychczasowe prace nad optymalizacj¹ zagospodarowania drobnoziarnistych materia³ów
i odpadów zostaj¹ rozszerzone o badania nad celowoœci¹ ich suszenia. W szczególnoœci
przy wykorzystaniu Ÿróde³ nie zagospodarowanego ciep³a np. z silników spalinowych lub
wykorzystania jako Ÿród³a ciep³a suszonego materia³u.

Opracowane i opracowywane technologie optymalizacji zagospodarowania drobnoziar-
nistych materia³ów i odpadów s¹ przeznaczone nie tylko dla zak³adów górniczych i dys-
trybutorów paliw wêglowych ale tak¿e dla elektrowni, elektrociep³owni i ciep³owni.
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Recovery technologies of fine materials
and coal tailings for fuel production and power industry

Abstract

A large part of fine-grained materials and tailings contain water and other impurities which reduce
their energetic value. Moreover, their particle-size distribution often causes difficulties in their utilisation
and has a negative impact on the environment. Depending on the selected technology, it is possible to
obtain fuels in the form of briquette, granulated coal and coal agglomerate through caking fine-grained
materials and tailings. The agglomeration process has proved very efficient in optimising the utilisation of
coal slurry. Invented technologies and industrial system designs allow obtaining durable agglomerate
from coal slurry with an addition of selected binder which meets the requirements of independent coal
fuels, as well as a component of coal mixtures. Energetic properties of agglomerates are a simple
relationship between the quality of coal slurry and binder used. Agglomeration is a simple process useful
for, among other, optimising the utilisation of coal slurry in coal mines and the power industry. The
investment return can be achieved in between a few months and two years. Big possibilities of improving
the utilisation of fine-grained materials and tailings can be guaranteed by drying, especially using exhaust
heat and using a part of the dried materials and/or tailings. An interesting solution for drying coal slurry is
the utilisation of exhaust gas from combustion engines installed in coal-mines for utilisation of coal bed
methane and in the power industry as a back-up source for burning natural gas.
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