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Sposób brykietowania sproszkowanych koncentratów rud miedzi
2

Przedmiotem wynalazku jest sposób brykietowa¬
nia sproszkowanych koncentratów rud miedzi lub
innych tym podobnych trudno zbrylających się su¬
rowców metalonośnych.

Obecnie do brykietowania tego rodzaju materia¬
łów stosuje się różne lepiszcza pochodzenia nieor¬
ganicznego jak na

przykład

wapno palone

dogodności, a zadaniem technicznym do rozwiąza¬
nia opracowanie takiego . sposobu brykietowania
koncentratów rud miedzi lub innych

podob¬

zakresie wyeliminowania zarówno procesów susze¬

nia masy brykietowej po dodaniu lepiszcza, jak i
dodatkowej obróbki utwardzającej kształtki bry-

(CaO)

lub hydratyzowane (Ca/OH/2), dolomit, MgO, ce¬
ment itp. oraz lepiszcza pochodzenia organicznego
jak ługi posiarczynowe, paki węglowe lub naftowe

tym

nych surowców hutniczych, który by uprościł zna5 ne dotychczas sposoby brykietowania, zwłaszcza w

kietowe po opuszczeniu przez nie prasy brykietow-

10

niczej, przy jednoczesnym zapewnieniu wytwarza¬
nym brykietom wymaganych parametrów jakościo¬
wych.

itp. Wadą tych lepiszcz jest ich słaba reaktywność
chemiczna lub jej brak, co stwarza potrzebę stoso¬
wania dodatkowego utwardzania uformowanych u-

Zadanie techniczne zostało rozwiązane przez za¬

przednio pod prasą kształtek brykietowanych, bądź

stosowanie jako lepiszcza reaktywnej pod wzglę-

też konieczność suszenia masy brykietowej po do¬

15

Powoduje to szereg znanych niedogodności tech¬

czenia tworzy w ciągu krótkiego czasu twardą ma¬

nologicznych oraz podraża koszty produkcji.
Najczęściej stosowany do brykietowania koncen¬

tratów rud miedzi ług posiarczynowy posiada oprócz wyżej wymienionych wad jeszcze tę niedo¬
godność,

że jest

substancją

higroskopijną,

20

tów rud miedzi lub innych tym podobnych trudno
zbrylających się surowców metalonośnych według

obniża odporność brykietów na wpływy atmosfe¬

Podobnie, dodatkową niedogodnością obecnie sto¬
nowanych lepiszcz smołowych i pakowych jest emi¬
towanie przez nie w procesie hutniczym ciekłych
kondensatów, które utrudniają odpylanie gazów od¬

wynalazku polega na dokładnym i szybkim wymie-

25 szaniu wymienionych surowców o wilgotności naj¬
korzystniej poniżej 6% ciężarowych H20 z dwu¬
składnikowym lepiszczem w postaci wodnego roz¬
tworu
wielokrzemianu
alkalicznego
typu
Me2O.nSiO2.aq gdzie Me=Na,K i n=l-^-4 o ciężarze

lotowych w urządzeniach odpylających.
Celem wynalazku jest usunięcie powyższych nie-

sę trwale zlepiającą inne nieaktywne cząstki mineralne.
Sposób brykietowania sproszkowanych koncentra¬

która

ryczne.
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dem chemicznym mieszaniny wielokrzemianu alka¬

licznego z gamma krzemianem dwuwapniowym i
wodą, która to mieszanina już w temperaturze oto¬

daniu lepiszcza, a przed procesem prasowania.

30

właściwym najkorzystniej od 1,2 do 1,55 G/cm3 w
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3

ilości najkorzystniej od 9 do 20% ciężarowych oraz

podobne, które mają charakter przyspieszaczy wią¬

utwardzacza, którym jest gamma krzemian dwuwapniowy o wzorze y—2CaO.Si02 lub inny mate¬
riał zawierający ten związek chemiczny, w ilości
najkorzystniej od 1 do 10% ciężarowych w stosun¬

zania, bądź plastyfikatorów masy.
Zastrzeżenia

ku do całości masy.

patentowe

1. Sposób brykietowania koncentratów rud mie¬

Tak przygotowaną masę poddaje się bezpośred¬
nio po opuszczeniu mieszarki brykietowaniu na zi¬

dzi lub innych tym podobnych trudno zbrylających,

mno

znamienny tym, że do sproszkowanego i wysuszo¬

powyżej 150 kg/cm2.
Brykiety otrzymane sposobem według wynalazku
uzyskują natychmiast po sprasowaniu znaczną wy¬
trzymałość i są gotowe do dalszej przeróbki w
piecach hutniczych. Brykiety tak otrzymane posia¬
dają wytrzymałość na rozkruszanie przy zrzucaniu
na płytę betonową z wysokości 2 m — 6 do 10
zrzutów, wytrzymałość na ściskanie — 10 do 30
kg/cm2, odporność na szoki termiczne — co naj¬
mniej

w

granicach

działanie wysokiej
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do 700°C

oraz na dłuższe

Wyższe

od

wymienionego

ciśnienie

prasowania

jak również podwyższona temperatura masy brykietowej lub

10

15

sezonowanie brykietów w czasie od

0 do 24 godzin powoduje dalszy wzrost ich wytrzy¬
małości.

Optymalna ilość gamma krzemianu dwuwapniowielokrzemianu alkalicznego oraz wody

drobnoziarnistych

surowców

metalonośnych,.

nego poniżej zawartości 6% H20 surowca metalonośnego dodaje się dwuskładnikowego lepiszcza
nieorganicznego,

złożonego

wielokrzemianu

alkalicznego

z

wodnego
typu

roztworu

Me20.nSi02.acr

gdzie Me=Na, K i n=l, 2, 3, 4 o ciężarze właści¬
wym najkorzystniej od 1,2 do 155 G/cm3 oraz z.
utwardzacza, którym jest sproszkowany gamma
krzemian dwuwapniowy o wzorze y .2CaO.Si02 lub=

inny materiał zawierający ten związek chemiczny
jako główny składnik.

temperatury w granicach 700

do 900°C.

wego,

się

w jeden ze znanych sposobów przy nacisku

2. Sposób według zastrz.

1, znamienny tym, że

roztwór wielokrzemianu alkalicznego dodaje się w
ilości najkorzystniej 9 do 20%, a sproszkowany utwardzacz w ilości 1 do 10% ciężarowych w stosun¬
ku do całości masy.
3. Sposób według zastrz.

1 i 2, znamienny tynv

że wysuszony surowiec metalonośny miesza się ćtokładnie w znanych mieszarkach w dowolnej ko¬

w

lejności z odmierzonymi ilościami dwuskładnikowe¬

masie brykietowej zależna jest od składu minera¬
logicznego koncentratu rudy, jego uziarnienia, ciś¬

go lepiszcza i tak przygotowaną masę poddaje się
bezpośrednio po opuszczeniu mieszarki brykietowa¬

nienia prasującego i tym podobnych.

niu w znanych prasach przy nacisku powyżej
kG/cm2.

Właściwości masy brykietowej lub samych bry¬
kietów mogą być dodatkowo korygowane przez do¬

150

4. Sposób według zastrz. 1, 2 i 3, znamienny tym,

datek różnych substancji nieorganicznych lub orga¬

że kształtki bryki etowe po opuszczeniu prasy pod¬

nicznych jak CaO, Ca(OH)2, MgO, cement, gips,
dekstryna, melasa, wywary pofermentacyjne i tym

daje się sezonowaniu w temperaturze otoczenia w^
czasie 0 do 24 godzin.

Zakłady Typograficzne Łódź, zam. 229/75 — 120 egz.
Cena 10 zł

