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TILLKOMST

Publikationen utgör slutrapport från projektet "Brikettering av stål- och gjut-
järnsspån samt slipslam för smältning i kupol- eller elugn". Arbetet har
bekostats dels genom Gjuteriföreningens helkollektiva forskningsram med
NUTEK och dels av de deltagande företagen i form av eget arbete, resor och
transporter.

För projektet har följande stödkommitte varit tillsatt:

Harry Eriksson, Volvo Lastvagnar Komponenter AB, Gjuteriet, Skövde,
(ordförande)

Rolf Lindqvist, Scania AB, Södertälje
Lars-Erik Johansson, Åkers International AB, Åkers Styckebruk

Martti Penttinen, Scania AB, Södertälje

Anders Plahn, SKF Mekan AB, Katrineholm

SAMMANFATTNING

I denna rapport redovisas de försök som gjorts samt de praktiska erfarenheter
som inhämtats kring brikettering av i första hand gjutjärns- och stålspån samt
slipmull.

Det har visat sig att med de brikettpressar som nu finns på marknaden är det
fullt möjligt att tillverka briketter med en hållfasthet som gör att de tål den
omilda hanteringen som exempelvis chargering i kupolugn innebär.

Under arbetets gång har ca 40 ton spån briketterats. Spånen var fallen från
såväl torr bearbetning som då emulsioner använts. Spån som innehåller
skäroljor eller är förorenade av t ex hydrauloljor från läckande
bearbetningsmaskiner medför emellertid svårigheter vid briketteringen
eftersom dessa vätskor binds hårdare på spånytan och är mycket svåra att
avlägsna genom enbart pressning. För att kunna tillverka hållfasta briketter av
dessa spåner krävs att oljan avlägsnas genom exempelvis tvättning eller
uppvärmning.

Erfarenheter från briketteringsförsöken samt från utländska användare av
brikettpressar
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Brikettering

Stålspån

Stålspån går alldeles utmärkt att brikettera under förutsättning att de
klipps/krossas till en maximal längd av 50 mm. Spånens form gör att de binder
till varandra på ett bra sätt.

Oljehaltigt spån

Denna spåntyp är svår att brikettera. Oljan är svår att pressa ur spånen och
medför att ett övertryck uppkommer inne i briketten som brister när trycket
släpps. Även i de fall briketter går att tillverka riskerar man problem i form av
sönderfall vid hanteringen samt avgång av olja vid smältningen. Oljan kan
eventuellt ge problem i ugnens reningsutrustning oavsett om man har våt eller
torr rening.

Spån med skäremulsion

Hålls fukthalten under ca 2 % är det inga problem att göra briketter. Briket-
terna kommer dock att vara mycket blöta på ytan direkt efter pressningen.
Även högre fukthalter kan fungera men man kan behöva sänka
tillverkningstakten eftersom stora vätskemängder skall pressas ur briketten.
Vätskan måste dessutom insamlas och omhändertas på lämpligt sätt. En fråga
som diskuterats är om restoljan i emulsionen kan orsaka igensättning av textila
spärrfilter vid smältningen. I projektet har inget framkommit som styrker detta
men frågan kan heller inte helt avfärdas.

Segjärnsspån

Det har inte varit några problem att brikettera segjärnsspån.

Al- och Mg-spån

Briketter görs av dessa metaller utan problem. Enligt uppgift har man dock fått
problem vid smältning av Al-briketter när spånen innehöll skärvätska.
Lösningen på detta kan vara att tvätta och torka spånen före briketteringen.
Frågan har inte utretts närmare i projektet.

Stoft

När stoft skall briketteras tillsätter man i vissa fall bindemedel i form av
cement eller melass. Efter pressning och torkning blir dessa briketter
"stenhårda". Det är även möjligt att blanda stoft och spån före briketteringen.
Slipmull

För att uppnå tillräcklig hållfasthet hos briketterna bör man blanda slipmullen
med järn- eller stålspån.



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN - 3 -

Smältning

Kupolugn

Inga smält- eller metallurgiska problem har konstaterats vid smältning av
spånbriketter. Dock bör man ställa höga analyskrav på briketterna speciellt om
dessa har en inblandning av slipmull.

I de fall problem kan befaras med smältning av briketter kommer dessa troligen
att uppträda i samband med gasreningen. På grund av risken för att finfraktioner
lyfts ur ugnen med blästerluften och hamnar i reningen bör det finnas någon
form av grovavskiljare installerad före slutreningen.

Elugn

I de fall gjuteriet har ett uppbyggt system för smältning av löst spån finns inte
några avgörande fördelar med att införa brikettering. Däremot kan det vara ett
intressant alternativ om man önskar reducera metallkostnaden genom att ersätta
skrot med utifrån köpt spån.

Torra spånbriketter orsakar inga problem vid smältningen. Naturligtvis är det av
avgörande betydelse att ingen fukt finns i briketten om den chargeras i smält
metall. Positiva resultat har erhållits genom att chargera briketter med 0,5 % fukt
i tom ugn.

Under förutsättning att säkerhetsaspekterna beaktas kan spånbriketter även i
elugnar utgöra en del av chargematerialet.

OBS! Slipmull innehållande rester från slipskivorna i form av Al2O3 kan
inte smältas i surt infodrade ugnar. Livslängden på infodringen sänks
dramatiskt. OBS!

Redan små mängder slipmull i form av föroreningar i t ex spånbingar har
dramatisk negativ inverkan på livslängden. Det är därför att rekommendera att
använda separata bingar till spån och mull. Andra typer av infodringsmassor, än
sura, har inte undersökts.
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Bild 1 Spånbriketter
1 BAKGRUND

Diskussionen om att återsmälta spån och slipmull i el- eller kupolugnar har
framför allt sitt ursprung i följande punkter:

Ekonomi   Att ersätta skrot, som ibland är en bristvara, med spånbriketter
är ett mycket intressant alternativ. Exempel från USA visar
att man kan reducera kostnaderna för metallen i chargen med
upp mot 30 %. Detta är en förklaring till varför de
amerikanska bilgodsgjuterierna sedan början av 80-talet
använder stora mängder spånbriketter.

ISO 14 000   Vid införandet av miljöledningssystem EMAS/ISO 14 000
ingår krav på ständig förbättring när det gäller miljöarbetet.
En viktig del för gjuterierna är att reducera mängden
restprodukter som lämnar processen samt att sträva efter att
reducera uttaget av
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ändliga naturresurser. Omsmältning av i första hand det spån
som faller inom den egna verksamheten men även att återföra
andra spånproducenters material i kretsloppet utan några långa
transporter är ett led i detta arbete. I dagsläget exporteras > 75
av allt spån som faller i Sverige.

Kommande
Krav Naturvårdsverket har inlett arbetet på att skapa riktlinjer för

bl a hantering av slipmull. Huvuddelen av mullen deponeras
för närvarande och belastar därmed miljön på två sätt:

- Den mängd metaller som deponeras måste
ersättas med jungfruliga

  - Rester av skäroljor riskerar att urlakas

- På sikt kan även legeringsmetaller urlakas
ur mullen

Avsikten från verkets sida är att minska mängden mull till
deponi och på något sätt återföra metallerna i kretsloppet. För
att klarlägga miljöpåverkan med olika hanteringsalternativ för
slipmull genomför Naturvårdsverket tillsammans med ett 10-
tal företag (bl a fyra gjuterier) och Gjuteriföreningen en
livcykelanalys. Analysen utförs av IVL i Stockholm. Resultatet
beräknas vara klart under 1998.

Brikettering av spån har diskuterats av och till under en 20-års period. Flera
svenska gjuterier har gjort försök att tillverka briketter för omsmältning. I
samtliga fall har det emellertid fallit på att hållfastheten i briketterna har varit
för låg. Efter normal hantering till och i gjuteriet har briketterna fallit sönder
till spån igen.

Utvecklingen av brikettpressarna har emellertid nu nått det stadie när det är
möjligt att pressa samman spån till hållfasta briketter som t ex klarar ett fall
från 3 meters höjd ner i ett betonggolv utan att det bildas allt för stora mängder
fint material. Detta är en förutsättning för att briketterna skall vara intressanta
för de svenska gjuterierna som smälter i kupolugn.

2 MÅLSÄTTNING

Målsättningen med projektet är att skapa beslutsunderlag kring möjligheten för
omsmältning av spån och slipmull. Följande huvudfrågor skall besvaras:

-  Ger dagens brikettpressar en produkt som tål hanteringen fram till det att
briketten smälts?

- Hur skall spån/mull behandlas före briketteringen?
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- Vilka begränsningar finns kring hela briketteringskonceptet?

- Fås någon påverkan på metallanalysen hos det färdiga järnet?

- Innebär smältning av briketter någon risk ur personsäkerhetssynpunkt? 3

3 BRIKETTERING - TEORI

3.1 Allmänt

Ett bra resultat vid tillverkningen av briketter är beroende av ett flertal faktorer,
t ex:

- Pressens arbetssätt

- Presskraften

- Den i spånen ingående metallens egenskaper

- Spånens utseende

- Förekomsten av skäremulsion eller skärolja

- Inblandning av främmande material i spånen

I detta avsnitt kommer de tre första punkterna att beskrivas översiktligt.
Resterande punkter redovisas genom de praktiska proverna i rapporten.

3.2 Pressens arbetssätt
Med första generationens brikettpressar påfördes presskraften från ett håll. Se
bild 2. Detta kan fungera bra för tillverkning av briketter med små
dimensioner. Skall briketter med större diameter produceras har det emellertid
visat sig att den presstekniken behöver modifieras. Detta för att det krävs
mycket stora arbetstryck vilket resulterar i betydande friktionsförluster om
enkelsidig pressning används. De moderna pressar, med hög
produktionskapacitet, som används för att pressa spån arbetar idag enligt
principen att presskraften appliceras från två håll. Härigenom reduceras
friktionsförlusterna i presskammaren. Resultatet blir briketter med högre och
framför allt jämnare densitet och härigenom bättre hållfasthet. Den
dubbelsidiga presskraften kan åstadkommas antingen med hjälp av två
presscylindrar, bild 3 (Lindemann) eller med en cylinder och en rörlig skyttel,
bild 4 (Arnold). En tredje variant används i RUF-pressen och innebär en
förkomprimering med en vertikal presscylinder följt av slutpressning
horisontellt. Bild 5.
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Fördelarna med dubbelsidig pressning uppges
vara:

- Friktionen mellan spån och fodret i cylindern minskar vilket resulterar
i bättre kompaktering av briketten. Densitetsökningen i den färdiga
briketten är ca 10

- Installationseffekten kan reduceras med bibehållen kapacitet hos
pressen

- Vid envägspressning pressar man genom hela fyllkammaren dvs
genom mer material än vad som åtgår till briketten. Tvåvägspressen
pressar enbart det doserade material som åtgår till en brikett

Tabell 1 Exempel på densiteter som kan uppnås med pressning från två
håll. (I detta fallet med en Lindemann press).

Spåntyp Material-
densitet

Brikett-
densitet Brikettvikt

Stål 7,8 4,7-5,6 kg/dm3 4,2-14,5 kg
Gråjärn 6,97 5,7 kg/dm3 10,5-12,9 kg
Aluminium 2,5-2,7 2,4 kg/dm3 2,0-4,0 kg
Mässing 8,4 6,6 kg/dm3 4,9-11,7 kg

Bild 2 Principen för enkelsidig pressning.

FYLLKAMMARE MED SPÅN



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN - 8 -

Anm. Hela skytteln rör sig de sista 3 cm in mot det fasta verktyget i slutet av presscykeln.
Skytteln, kolven och briketten blir därmed en enhet. Detta leder till en form av tvåvägspressning.
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3.3 Presskraften

Den tillförda presskraften har en avgörande betydelse för hållfastheten hos
briketten. Laboratorieförsök har visat att det råder ett direkt samband mellan
presskraften och brikettens hållfasthet. I bild 6 visas principen för hur
hållfastheten är beroende av presskraften. Det bör dock påpekas att nivån och i
viss mån lutningen på linjen är beroende av andra faktorer såsom egenskaperna
i det material som spånen består av, spånens geometriska utformning m m.

Utveckling av nya höghållfasta material till slitdelarna samt den tidigare
beskrivna tvåvägspressning har haft en avgörande betydelse för möjligheten
att producera hållbara briketter. En effekt av detta är att med de höga
presskrafter som dagens brikettpressar arbetar med kommer man
kontinuerligt att befinna sig i den högra delen av bild 6. 1 praktisk drift har
man funnit att de variationer i briketternas hållfasthet man nu har beror på
andra parametrar än den direkta presskraften.
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3.4 Den i spånen ingående metallens egenskaper

Under kontrollerade former på laboratorium är det möjligt att bestämma hur
egenskaperna i det i spånen ingående materialet påverkar brikettens
hållfasthet. resultaten visar att för exempelvis stålspån kommer brikettens
hållfasthet att sjunka med ökande flytgräns hos materialet. Försöken är
gjorda med konstant presstryck. Se bild 7.

Resultaten kan även tolkas som att material med hög flytgräns kräver högre
presskraft för att briketten skall ha tillräcklig hållfasthet. Detta förklarar
varför man i praktiken sällan har några problem som kan härledas till
materialegenskaperna. De höga presskrafterna, i de moderna pressarna,
klarar att pressa samman de flesta spånmaterial.



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN - 12 -

3.5 Återfjädring

Under slutfasen av briketttillverkningen då presskraften avlägsnas kommer
man alltid att få en viss svällning av briketten s k återfjädring. Om
återfjädringen blir för stor kommer briketten att spricka och i värsta fall
falla sönder helt.

Återfjädringen är beroende av ett flertal parametrars och medför en direkt
begränsning av möjligheten att brikettera vissa material. Bild 8 visar
vilken dramatisk inverkan som återfjädringen har på brikettens hållfasthet.
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Återfjädringen kommer att variera med olika spånmaterial men även med
den pålagda presskraften. I vissa fall kan det därför krävas att presskraften
justeras med avseende på spånmaterialet.

Mest intressant är emellertid återfjädringsfenomenet när man diskuterar
möjligheten att brikettera antingen fuktigt material eller material som
innehåller olja.

Problemet med återfjädring kan minskas genom modifiering av pressens
arbetssätt. Om presskraften tillåts ligga kvar längre efter det att briketten
pressats samman minskar återfjädringen. Man skall dock vara medveten om
att detta ökar cykeltiden vilket reducerar maskinens out-put.

Fuktigt spån (vatten)

När spånen innehåller fukt kommer denna att till stor del tryckas ut ur briketten
under pressningen. Hur lätt vattnet pressas ut är beroende av såväl fukthalten,
brikettens storlek, som hastigheten med vilken presskraften påförs. Ett
mottryck kommer att byggas upp inne i briketten och detta sjunker allt
eftersom vattnet pressas ut. Uppgifter finns att om spånen innehåller mycket
fukt kommer det uppbyggda trycket att släppa vid ett specifikt presstryck. Man
får då en mycket snabb trycksänkning som kan orsaka skador på pressen. Det
finns även uppgifter som tyder på att det utpressade vattnet kan ge ökat slitage
på verktygsdelarna.

De i projektet genomförda försöken med brikettdiameter av ca 150 mm har
visat att fukthalter kring 2-3 % är acceptabelt i spånen. Några kontrollerade
prov med större fuktinnehåll har inte gjorts. En möjlighet att brikettera
material med högt vatteninnehåll är att förlänga tiden med maximal
presskraft mot briketten. Härigenom tillåts mer vatten att transporteras ut.
Detta förfarande är tekniskt möjligt men innebär, som tidigare nämnts, att
produktionskapaciteten sänks.

Oljehaltigt spån

Spån som innehåller skärolja eller är förorenade av hydraulolja från t ex
läckande bearbetningsmaskiner ger mycket stora problem vid briketteringen
om kravet är en hållfast brikett. Liksom fallet med hög vattenhalt kommer ett
mottryck att byggas upp i briketten under pressningen. Skillnaden mot vatten
är emellertid att oljan är oerhört mycket svårare att pressa ut. Den dåliga
hållfastheten innebär en uppenbar risk för att briketten faller sönder.

Enligt tillverkaren av RUF-pressen kan man med deras pressförfarande även
tillverka briketter av oljeinnehållande spån. Detta har inte närmare studerats
inom ramen för detta projekt.
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4 BRIKETTPRESSAR

4.1 Allmänt

En förutsättning för projektarbetet var att briketterna skulle ha en hållfasthet
som klarar normal hantering för smältning i en kupolugn. Dessutom krävdes
en stor kapacitet hos anläggningen för att den skulle kunna hantera upp mot
10 000 ton spån per år.

De praktiska försöken i projektet har utförts med brikettpressar av fabrikaten:

- Lindemann Maschinenfabrik GmbH, Tyskland

- Franz Arnold's Söhne Maschinenbau, Österrike

Nedan presenteras dessa pressar i korthet tillsammans med två andra pressar
som studerats översiktligt.

4.2 Exempel på brikettpressar

4.2.1 Lindemann Maschinenfabrik GmbH

Företaget producerar pressar med en brikettdiameter mellan 75-165 mm och
en kapacitet av 1200-10 700 kg gjutjärnsbriketter per timma.

Försöken som redovisas i rapporten är gjorda med modell enligt bild 9,
se sid 15.

Data:

Gråjärnspån
Brikett densitet 5,7-6,8 kg/dm3

Diameter 135 mm
Höjd 130 -160 mm
Vikt 10,5 -12,9 kg
Out-put 6 000 kg/h
Tillv. tid per brikett 6,5 s
Installationseffekt 180 kW
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Bild 9 Brikettpress av typen NIUB 500. Lindemann.

4.2.2 Franz Arnold’s Söhne Maschinenbau

Företaget producerar pressar med en brikettdiameter mellan 70-195 mm och
en kapacitet av 300-7 000 kg gjutjärnsbriketter per timma.

Försöken som redovisas i rapporten är gjorda med modell enligt bild 10 på
sid 16.

4.2.3 RUF Maschinen- und Anlagenbau GmbH

RUF tillverkar pressar som är något mindre än de tidigare nämnda. Det finns
ett antal installationer gjorda i Sverige bl a för brikettering av slipmull (se
kap 6.1) och aluminiumspill. Se bild 11 sid 17.

4.2.4 AB Morinders Verkstäder AB

Morinders tillverkar i huvudsak pressar för komprimering av porösa
material som wellpapp och plast. I vissa speciella applikationer fungerar
dock även dessa komprimatorer med metalliska material. Exempelvis
förekommer att man tillverkar "briketter" av mycket volymösa stålspån med
en förstärkt komprimator. Härigenom underlättas hanteringen och
transporten avsevärt. "Briketterna" smälts sedan i HF-ugnar. Se bild 12
sidan 17 samt bild 13 sidan 18,
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Bild 10 Brikettpress av typen HSB 15. Arnold.

Data:

Gråjärnspån
Brikett densitet 5,7-6,8 kg/dm3

Diameter 140 - 150 mm
Höjd 30 - 150 mm
Vikt 1 - 15 kg
Out-put 4 500 kg/h
Tillv. tid per brikett 8 s
Installationseffekt 100 kW



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN - 17 -

Bild 11 Brikettpress av typen RUF.

Bild 12 Komprimator av typ Brickman 300/600
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Bild 13 Komprimerat stålspån, för smältning i HF-ugn.

4.3 Spåntorkning/avoljning

Som tidigare nämnts används spånbriketter av ett stort antal gjuterier i USA.
Här finns även utrustningar installerade för förbehandling av spånen vilket
ökar möjligheten att t ex använda oljebemängd spån som råvara.

Nedan visas ett exempel på spåntork där även oljan bränns av. Utrustningen är
gjord av Cast Industrial Products i Clevland, Ohio. Utrustningen visas här
endast som ett exempel och någon närmare uppföljning har inte gjorts i detta
projekt. Se bild 14 på nästa sida.

5 BRIKETTERINGSFÖRSÖK: SPÅN SAMT SPÅN + SLIPMULL
5.1 Inledning

Briketteringsförsöken har som tidigare nämnts gjorts med pressar tillverkade
av Lindemann och Arnold. Försöken har gått till på så sätt att spånmull sänts
till Tyskland respektive Österrike. Briketter har sedan tillverkats i fallet med
Lindemann-pressen hos en av deras kunder i en sex år gammal press. I fallet
Arnold användes en helt ny-tillverkad maskin i deras egen maskinhall.

Den varierande åldern på maskinerna kan i vissa fall försvåra en direkt
jämförelse av resultaten. Sammanfattningsvis kan dock sägas att båda
utrustningarna gav briketter som uppfyller de krav vi ställt i projektet. Vi
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Bild 14 Spåntork modell, Cast Industrial Products.

kommer därför inte att rekommendera det ena eller andra fabrikatet eftersom
kraven varierar från användare till användare. Däremot redovisas försöken
ingående tillsammans med de erfarenheter som kommit fram vid
diskussioner med tillverkare och kunder.

Hos Lindemann fanns en komplett anläggning för inblandning av andra
material. Hos Arnold gjordes inblandningen i en vanlig cementblandare.

Såväl torra spån som spån med 2 - 3 % skäremulsion har undersökts. Några
prover med oljehaltiga material ingår inte eftersom de försök som tidigare
gjorts i Österrike och Tyskland visar att detta skulle ge stora problem.

Totalt i projektet tillverkades 12 ton gjutjärnsbriketter och 30 ton stål-
spånsbriketter.

Proven med gjutjärn- och stålspån är utförda av och med material från
Scania AB respektive Volvo Komponenter AB. Scania har ansvarat för
proven med gjutjärnsspån medan stålspånsförsöken har gjorts av Volvo.
Vissa skillnader föreligger därför kring hur briketterna undersökts och
behandlats varför viss försiktighet bör iakttas vid direkt jämförelse mellan
de olika materialslagen.
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5.2 Gjutjärnsspån /Slipmull/Stoft

5.2.1 Fukthalt

Mängden vatten i den färdiga briketten är av avgörande betydelse framför allt
ur säkerhetssynpunkt om briketten skall smältas i elugn.

Fukthalten i briketterna bestämdes genom vägning före och efter torkning i
kammarugn:

Torktid 3,5 timmar

Temperatur 150°C

5.2.2 Densitet

Som tidigare beskrivits är tätpackningen hos briketten direkt avgörande för
vilken styrka som uppnås.

Densiteten bestämdes genom vägning och mätning av ett antal briketter av
varje typ varefter ett medelvärde beräknades.

5.2.3 Fallprov

Chargeringen av kupolugnen bedömdes vara det moment som ställer högst
krav vad gäller briketternas hållfasthet. I avsikt att simulera praktiska
förhållanden vid chargering mättes hållfastheten genom fallprov.
Briketterna vägdes därefter lyftes de (8-10 st) upp med magnettravers och
släpptes 2 ggr på asfalterad mark. Finandelar, som förväntas försvinna ut i
ventilationssystemet vid smältning i kupolugnen, bedömdes inman ny vägning
genomfördes. Fallhöjden var ca 3 meter.

5.2.4 Varmhållfasthet

Under projektets gång framkom farhågor om att briketterna efter chargeringen,
före det att de smälter, skulle falla sönder på grund av att hållfastheten
reduceras av värmen. Ett mått på varmhållfastheten togs därför fram.
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Briketterna värmdes i en svetsugn, tid cirka 3,5 timmar. Temperaturen
som redovisas är vid presstillfället.

Vid angivet presstryck spricker briketten.

Manuell pressutrustning med tryckplatta Ø 60 mm användes.

Bild 15 Principen som använts för provning av varmhållfastheten.

5.2.5 Resultat

Nedan följer en sammanställning av samtliga resultat kring
briketteringen av gjutjärnsspån med olika inblandningar av mull och
stoft. Endast en typ av stoft har undersökts. Detta är ett speciellt
material som till övervägande delen består av molybden.

Tabell 2 Briketteringsresultat för Lindemann gjutjärnsbriketter Ø 144-149 mm, längd 120-150
mm.

Varmhållfasthet

Material Fukthalt Densitet
kg/dm 3

Fallprov
finandelar

Temp.
°C

Presstryck
ton
A

Presstryck
ton
B

Torrt spån + 13 %
stoft

0.76 5.2 0.4

Torrt spån + 11.4 %
slipmull

0.74 5.1 3.6 480 4.0 11

Centrifugerat spån +
11.6 % slipmull

0.86 5.2 5.5

Centrifugerat spån 0.82 5.2 2.6 450 4.0 10
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 Tabell 3 Briketteringsresultat för Arnolds gjutjärnsbriketter Ø 1142-144 mm, längd 90 -120 mm

Varmhållfasthet

Material
Fukthalt

%
Densitet
kg/dm3

Fallprov
finandelar

Temp.
°C
±10

Presstryck
       ton
        A

Presstryck
Ton

       B

Torrt spån 0.30 5.1 4.4
]1

490 1.0 10

Torrt spån + 10 % stoft 0 4.8 6.1 460 0.5-1.0 10

Torrt spån + 20 % slipmull 1.30 4.7-5.0 5.0

Centrifugerat spån 0.65 5.2-5.4 1.4 500 1.0 15

Centrifugerat spån + 10 %
stoft 0.40 4.9

Centrifugerat spån + 20 %
slipmull 1.47 5.1

 Centrifugerat spån + 30 %
 stoft 0.90 4.6

5.2.6 Smältning i kupolugn

Smältning av briketter innehållande rent spån

Syftet med smältproven var främst att se om ugnen "hänger sig", dvs om
briketterna spricker och bildar en propp i kupolugnen. Om detta sker
kommer blästertrycket att öka och luftmängden minska. Några tendenser till
"häng" i ugnen kunde inte konstateras under proven.

Ytterligare en sak som följdes upp var om det fanns spånrester i stoftet som
följer med blästerluften och samlas i grovavskiljaren. Inte heller här märktes
någon_ avvikelse från det vanliga, vilket betyder att den mesta spånen har
smälts.

I varje charge chargerades ca 140 kg briketter vilket motsvarar 20 % av total
charge. Det ger en smältkapacitet av spån till 4000 ton spån per år (beräknat
på gjuteriets koncessionstillstånd på 20 000 ton smälta). Då 20 % briketter
kunde chargeras utan problem bör det inte vara några problem att chargera
upp till 30 %, vilket motsvarar 6000 ton spån per år.

Vid inblandning av slipmull som innehåller A1203 kan charge-
sammansättningen (kalkstenstillsatsen) behöva justeras för att en
lättflytande slagg skall erhållas.
Prov med inblandning av 10-30 % slipmull i spånen
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Under detta prov togs regelbundna spektroanalyser på smältan för att se om det
fanns några främmande ämnen i slipmullen. Undersökningen visar ingen
förändring av smältans sammansättning.

"Hängning" och spånrester i grovavskiljaren följdes även upp och visade att det
inte uppstod något problem med detta.

I varje charge chargerades ca 70 kg briketter vilket motsvarar 10 % av total
charge. Det ger en smältkapacitet av slipmull på 400 ton slipmull per år
(beräknat på gjuteriets koncessionstillstånd på 20 000 ton smälta).

Prov med inblandning av 13 % slipstoft i spånen

Syftet med detta prov var att fa ett grepp om hur stor andel briketter som kunde
chargeras eftersom det antogs att stoftet innehåller mestadels molybden.

Det visade sig att stoftet innehåller väldigt koncentrerade mängder av
molybden och om briketterna innehåller 13% stoft går det inte att chargera mer
än en brikett (12 kg) i var fjärde charge. I övrigt upptäcktes ingen ökning av
andra ämnen i basjärnet.

Det ger maximal stoftmängd till ungefär 0,05% stoft per charge och
smältkapacitet till 10 ton stoft per år (beräknat på gjuteriets koncessions-
tillstånd på 20 000 ton smälta).

5.2.7 Smältning i elugn

Spånbriketter

Parallellt med ovanstående undersökning har även ett mindre försök gjorts på
ett gjuteri (SKF Mekan AB) med att smälta motsvarande spånbriketter i en 6-
tons HF-ugn. Totalt har ca 2 ton briketter smälts fördelat på två tillfällen.
Analysen av briketten visas i nedanstående tabell.

Tabell 4 Analys av gjutjärnsbrikett använd i HF-ugn. Alla uppgifter redovisas som procent (%).

Prov C Si Mn P S Cr  Cu Fukthalt
1 2,85 2,04 0,30 0,025 0,022 0,042 0,245 0,9
2 2,82 2,04 0,32 0,024 10,02 0,046 0,205 0,4

Anm. Övriga spårämnen har halter i normal nivå för gjutjärn.

Briketterna placerades i tom ugn varefter övrigt material chargerade.

Smältningen av spånbriketterna från leverans 1 fick avbrytas p g a ugns-
problem som inte hade något med brikettförsöket att göra.
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Iakttagelser under smältningen:

- Stor rökgasutveckling med stora eldsflammor under ca 45 minuter

- Något förkortad smälttid

- Normal slaggmängd

Briketter som innehåller slipmull

I detta sammanhang bör det påpekas att det inte är möjligt att smälta briketter,
som innehåller inblandningar eller föroreningar av slipmull, i exempelvis HF-
ugnar. Försök i surt infodrade ugnar visar att redan små mängder av slipmull
ger dramatisk sänkning av ugnsinfodringens livslängd. Mot att normalt hålla ca
300 smältor fick infodringen bytas efter endast 80 smältor.

Hur andra typer av infodringsmaterial reagerar med slipmullen är inte
undersökt. Man bör dock vara medveten om risken för dramatiska effekter om
exempelvis spån är förorenad av slipmullsrester.

Orsaken till den dramatiska sänkningen av ugnsinfodringens livslängd har
konstaterats vara slipmullens innehåll av A1203. Aluminiumoxiden kommer
från slipskivorna och är inbäddad i mullen i form av korn. Se bild 16.

Bild 16 Slipmull med A1203 partikel fotograferad i svepelektron-
mikroskop.

Ett sätt att komma runt problemet med A1203 i mullen vore att avlägsna den
före smältningen. Slipmullens konsistens gör det emellertid mycket svårt att
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åstadkomma detta. Magnetseparatorer fungerar exempelvis inte utan mullen
måste på något sätt mekaniskt bearbetas för att lösgöra aluminiumoxiden.

Försök har gjorts i USA att med pulserande magneter "skaka" ut
aluminiumoxiden ur mullen. Härigenom har man fått en betydligt renare mull
som eventuellt skulle kunna smältas i HF-ugnar.

Om HF-ugnar medvetet skulle användas för smältning av mull kompliceras
naturligtvis frågan ytterligare eftersom mullen i regel innehåller rester av
skärvätskor och höga fukthalter även efter centrifugering. Dessutom får mullen
inte vara oxiderad för att inte hamna direkt i slaggen.

Att smälta slipmull i HF-ugnar är i dagsläget inget realistiskt alternativ. Skall
slipmull återsmältas medvetet bör detta göras i andra ugnstyper t ex kupoleller
ljusbågsugnar. Några problem med Al203-föroreningen kan inte förväntas i
dessa ugnstyper.

5.3 Stålspån

På motsvarande sätt som för gjutjärnsspånen har stålspån briketterats. Några
försök med att blanda in stoft/slipmull har dock inte gjorts.

5.3.1 Resultat

Brikettering av tuggat stålspån

Briketteringsförsök gjorda på 80-talet resulterade i briketter med alldeles för
dålig hållfasthet. Briketterna föll sönder och bildade en stor mängd finandelar.

De nu genomförda försöken att brikettera stålspån gav dock briketter som hade
en betydligt bättre hållfasthet. Hållfastheten hos briketterna undersöktes genom
att lyfta briketterna med en magnet och låta dem falla från ca 4 meters höjd ned
i cementgolvet. Två olika höjder på briketterna undersöktes.

Prov 1  Briketternas:
höjd 100 mm
diameter 155 mm
vikt 7,7 kg
provmängd 2280 kg

Antal "fall": 1 gång med enbart briketter och 3 ggr tillsammans
med skrot.

     Resultat: ca 5 % av briketterna slogs bort i form av fin-
andelar. Detta bedömdes inte vara acceptabelt p g a
risken för att finandelar skall lyftas ur ugnen med
blästerluften.
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Prov 2 Briketternas:
höjd 35 - 45 mm
diameter 145 mm
vikt 3 kg
provmängd 2280 kg

Antal "fall":  1 gång med enbart briketter och 4 ggr tillsammans
med skrot.

Resultat: ca 3 % av briketterna slogs bort i form av fin-
andelar. Detta bedömdes vara fullt tillräckligt för
att briketterna skall kunna användas i kontinuerlig
produktion.

Prov 3 + 4 Smältförsök med 10 respektive 20 ton briketter enligt prov 2.

Resultat: Inga problem konstaterades vare sig med analysen
eller i reningsanläggningen.

Försök har sedan gjorts med att smälta 30 ton av den senare brikettypen i
kupolugnen med gott resultat. Några problem med finandelar i kupol-
ugnsreningen uppstod exempelvis inte. För att säkerställa en problemfri drift
vid chargering av stålspånsbriketter kan det dock bli nödvändigt att installera
någon form av grovavskiljare för ugnsgaserna. Risken finns annars att
finandelar från briketterna lyfts ur ugnen av blästerluften och hamnar i
våtreningen.

Någon negativ påverkan på järnanalysen, stoft eller slaggmängderna kunde inte
konstateras.

6 BRIKETTERING AV SLIPMULL

6.1 Brikettering av slipmull hos SKF i Göteborg

Under 1997 installerades en brikettpress från firman RUF Maschinen- and
Anlagenbau GmbH. Se kap 4.2.3.

Pressen är placerad i direkt anslutning till befintlig centrifug för slipmull och
reningsutrustning för skärvätskan.

Slipmullen, som tidigare har deponerats, briketteras varefter den transporteras i
Big-bag direkt till stålverk för omsmältning. Målet är att brikettera ca 2000 ton
slipmull/år.
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Hittills framkomna erfarenheter visar att:

-  återvinningen av skärvätska finansierar hela investeringen

-  miljöfördelar uppnås i form av att mängden mull som deponeras
reduceras kraftigt

-  järn och legeringsmetaller återförs i kretsloppet i stället för att spridas i
naturen

-  slipmullen måste briketteras inom någon dag efter att den faller i
verkstaden. I annat fall sker en oxidering av materialet vilket försämrar
utbytet i stålverket

6.2 Brikettering av slipmull för smältning i kupolugn

Institut fur Giessereitechnik (IfG) har gjort försök att smälta briketter gjorda på
enbart slipmull i kupolugnar. Försöken har gjorts med en press från RUF
Maschinen- and Anlagenbau GmbH.

Endast muntlig information har erhållits från dessa försök men det kan
konstateras att de krav på hållfasthet som vi ställt på spånbriketterna är
betydligt högre än vad man erhöll vid briketteringen av slipmull hos IfG. För
att uppnå högre hållfasthet krävs antingen att man blandar in någon form av
bindemedel i slipmullen före briketteringen eller att man som IfG undersökt
"sintrar" briketten vid en temperatur av 200-300°C. Det är då viktigt att
lufttillträde förhindras för att inte metallen skall oxidera.

Övriga resultat som framkommit vid försöken:

- Vid "sintringen" av briketten kommer eventuell olja att avgå.
Temperaturen bör styras väl eftersom det vid 500°C sker en pyrolys av
oljan i briketten som sedan ger förhöjda PAH-värden i ugnsgaserna

- Slipmull som innehåller för mycket olja (10 %) kan inte briketteras

- När det gäller smältning av briketter i kupolugn är det en västentlig
skillnad mellan kall- och varmblästerugnar

Kallbläster med torrfiltrering (utan efterbränning) av_ ugnsgaserna

Här kan endast s k sintrade briketter, alternativt briketter gjorda på mull med
mycket låg oljehalt användas. Oljehalter över 1 % i briketten ger problem med
hög mineraloljehalt både i rökgasfilter och emitterat till luft.

Oxiderad mull innebär att slaggmängden ökar samt att Si och Mn oxideras och
går i slaggen med resultat att halterna i smältan sänks. Ex 2 % FeO i chargen
ger ca 50 % avbränna av Si.
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AL2O3 i briketterna reduceras ej utan går direkt i slaggen.

Varmbläster med våt rening och efterbränning av ugnsgaserna

Osintrade oljehaltiga briketter kan smältas till en mängd av max 5 % av
chargen. Osintrade briketter gjorda på mull innehållande emulsion kan smältas
till en mängd av 5-10 % av chargen. Sintrade eller briketter med låg oljehalt
kan smältas i mängder upp till 20 % av chargen.

Mineraloljan kommer att avgå i kupolugnen och till stor del fångas upp av
våtreningen. Här blir oljehalten hög och måste avlägsnas från det cirkulerande
vattnet.

I brännkammaren för ugnsgaserna kommer mycket stor del av mineraloljan och
PAH att förbrännas.

Reducerar FeO bättre än en kallblästerugn. Någon markant sänkning av Si eller
Mn halterna i smältan har inte noterats.

6.3 Brikettillverkning med bindemedel

Genom att blanda in cement i slipmullen kan en brikett tillverkas utan att
någon pressning behöver ske. Hållfastheten blir tillräcklig för att klara
chargering i kupolugn. Det är även möjligt att blanda in legeringsmedel, t ex
kiselkarbid och ferrokisel, i briketten.

I tabell 5 och bild 17 visas ett exempel på denna typen av brikett. Det bör dock
observeras att endast en begränsad mängd slipmull kan blandas i briketten.

Tabell 5 Exempel på analys av en brikett med slipmullsinblandning.

SiC 91 34%
FeSi 33%
Slipslam 10%
Cement 23%
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Bild 17 Brikett bunden med cement.

Ett enkelt smältprov i elugn indikerar att briketten smälter ungefär likvärdigt
med ordinarie kiselkarbidbrikett. Det bildas inte heller några nämnvärda slagg-
mängder.
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SYFTE

Rapporten syftar till att beskriva möjligheten att genom brikettering skapa
möjligheten att tillsätta spån i chargematerialet. I huvudsak riktar sig rapporten
till järn och stålgjuterier även om den i tillämpliga delar kan överföras till andra
metallslag.

INNEHÅLL

Rapporten redovisar praktiska briketteringsförsök samt de praktiska erfarenheter
som inhämtats under projektarbetet.
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