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Streszczenie 

Do brykietowania materiałów sypkich można używać pras stemplowych, 
ślimakowych, pierścieniowych i walcowych. Z przyczyn technicznych i ekono-
micznych pierwsze trzy wymienione typy brykieciarek straciły na znaczeniu. 
Dlatego w nowoczesnych liniach technologicznych stosuje się przeważnie prasy 
walcowe. Przykładem takiego urządzenia jest pierwsza krajowa brykieciarka 
średniej wielkości, oznaczona symbolem PW 500, którą zaprojektowano 
w AGH. W artykule przedstawiono jej charakterystykę oraz przykłady zastoso-
wania. Zwrócono uwagę na przydatność brykieciarki w zagospodarowaniu 
drobnoziarnistych odpadów oraz potrzebę doskonalenia jej konstrukcji. Na pod-
stawie doświadczeń eksploatacyjnych, a także wyników badań laboratoryjnych 
oraz symulacyjnych procesu brykietowania materiałów ziarnistych o zróżnico-
wanych właściwościach opracowano i przedstawiono koncepcję wielowarianto-
wej prasy walcowej. Przewidziano możliwości wymiennego stosowania modułu 
napędowego, zespołu zasilającego oraz pierścieni formujących o zróżnicowa-
nym kształcie powierzchni roboczej. 

Wprowadzenie 

Materiałom pylistym oraz drobnoziarnistym często nadaje się postać kawał-
kową. Dzieje się tak z różnych powodów. Na przykład koncentrat miedzi podda-
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je się zbrylaniu po to, aby mógł on być wsadem pieca szybowego, w którym 
wytapia się kamień miedziowy. Brykietowanie węgla brunatnego ma na celu 
podniesienie jego walorów użytkowych w przypadku indywidualnych odbior-
ców. Scalanie odpadowej wełny szklanej stanowi przygotowanie do jej utyliza-
cji. Nadanie postaci kawałkowej pylistemu wodorotlenkowi wapnia, a następnie 
rozdrobnienie go umożliwia otrzymanie nowego produktu, jakim jest drobno-
ziarnisty, wysokopowierzchniowy sorbent wapniowy, który z powodzeniem 
może być stosowany np. w paleniskach fluidalnych. Natomiast zagęszczanie 
i scalanie popiołów służy efektywniejszemu wykorzystaniu urządzeń transpor-
towych i składowisk oraz zapobiega pyleniu tego odpadu. 

Scalanie materiałów drobnoziarnistych może następować poprzez spiekanie, 
grudkowanie lub brykietowanie. Spiekanie jest najprostszą metodą zbrylania, 
lecz na ogół uciążliwą dla otoczenia. Istnieją też pewne ograniczenia w jej sto-
sowaniu. Nie poddaje się spiekaniu paliw oraz takich materiałów, których pra-
żenie powoduje niepożądaną zmianę składu chemicznego. Z kolei grudkowanie 
wymaga dużego stopnia rozdrobnienia ośrodka sypkiego. W większości przy-
padków uzyskanie dostatecznej wytrzymałości mechanicznej grudek wymaga 
stosowania środka wiążącego. Często niezbędne jest także ich suszenie lub pra-
żenie. Grudki posiadają porowatą strukturę, stosunkowo niewielką średnicę oraz 
ograniczoną wytrzymałość mechaniczną. Często efektywny sposób zbrylania 
stanowi brykietowanie. Konkuruje ono z powodzeniem ze spiekaniem i grudko-
waniem. Poprzez brykietowanie otrzymuje się zagęszczony i jednocześnie zbry-
lony materiał drobnoziarnisty, o żądanym kształcie i wymiarach oraz wysokiej 
wytrzymałości mechanicznej. 

Z wieloletnich doświadczeń wynika, że w wielu przypadkach odpowiednią 
metodą scalania materiałów drobnoziarnistych jest brykietowanie [7, 12]. Dlate-
go stanowi ono przedmiot kompleksowych badań podjętych w Katedrze Urzą-
dzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska AGH. Zrealizowane do tej pory 
prace obejmowały szereg zagadnień poznawczych, a mianowicie: modelowanie 
matematyczne procesów brykietowania [1, 7], ich symulację komputerową [3, 
7], badania nad doborem tworzyw konstrukcyjnych na elementy formujące bry-
kieciarek [2], prognozowanie ich trwałości [6], opracowanie metod regeneracji 
elementów formujących [4], badania procesu brykietowania materiałów drobno-
ziarnistych o zróżnicowanych właściwościach [5, 9]. Prowadzono także prace 
o charakterze utylitarnym, w których wykorzystano doświadczenia zdobyte pod-
czas realizacji badań podstawowych. Celem ich było sformułowanie założeń, 
a następnie zaprojektowanie pras walcowych oraz opracowanie koncepcji linii 
technologicznych do brykietowania przede wszystkim wybranych odpadów 
produkcyjnych. Wykonano projekty 3 pras walcowych oznaczonych symbolami: 
PW 360, PW 500, PW 1000. Przeznaczone są one głównie do scalania materia-
łów trudnych do brykietowania. Duże zainteresowanie budzi prasa PW 500, 
która stanowi pierwszą krajową konstrukcję brykieciarki średniej wielkości. 
Została ona zaprojektowana, a następnie zbudowana w celu brykietowania wę-
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gla brunatnego ze złóż lokalnych. Przewidywano, że brykieciarka będzie eksplo-
atowana przez małe podmioty gospodarcze, dysponujące ograniczonym kapita-
łem. Dlatego zdecydowano, że prasa powinna odznaczać się prostą konstrukcją, 
łatwą obsługą i umiarkowaną ceną. Prototypową prasę PW 500, która pomyślnie 
przeszła badania eksploatacyjne, zgodnie z przeznaczeniem używano do brykie-
towania węgla brunatnego. Następne tego typu prasy znalazły zastosowanie 
przede wszystkim do scalania drobnoziarnistych odpadów produkcyjnych. Do-
świadczenia uzyskane podczas brykietowania różnych materiałów w prasie 
PW 500 stanowiły inspirację do opracowania koncepcji wielowariantowej prasy 
o średnicy walców 500 mm, którą przedstawiono w niniejszym artykule. 

1. Charakterystyka i ocena przydatności prasy PW 500 

W prasie walcowej PW 500, którą przedstawiono na rys. 1, wyróżnia się 
4 następujące podzespoły: układ napędowy, klatkę walców formujących, układ 
hydrauliczny docisku zespołu walca przesuwnego oraz zasilacz grawitacyjny. 
Zespół napędowy składa się z silnika asynchronicznego (1) o mocy znamiono-
wej 55 kW i prędkości obrotowej 740 obr./min, sprzęgła przeciążeniowego (2), 
trzystopniowej przekładni zębatej (3) oraz sprzęgła zębatego (4). Dwa zespoły 
walców formujących, nieprzesuwny (5) oraz przesuwny (6), umieszczone są 
w składanej ramie (7), która wykonana jest z kęsisk. Oprawy łożysk zespołu 
walca przesuwnego podparte są nurnikami 4 siłowników (8) wchodzących 
w skład układu hydraulicznego. W celu zapewnienia jednakowej prędkości ob-
rotowej walców zastosowano parę kół zębatych sprzęgających (9). Brykietowa-
ny materiał podawany jest w strefę zagęszczania za pomocą umieszczonego nad 
nią zasilacza grawitacyjnego (10). Ponieważ węgiel brunatny należy do grupy 
materiałów trudnych do brykietowania, w zespołach walców roboczych zastoso-
wano pierścienie formujące, które umożliwiają otrzymywanie brykietów w kształ-
cie siodła. Wyróżniają się one tym, że nie posiadają płaszczyzny podziału. 

Wybrane elementy charakterystyki technicznej prasy PW 500 przedstawio-
no poniżej: 
− wydajność objętościowa Q = 3 m3/h, 
− średnica podziałowa walców Dp = 500 mm, 
− szerokość walców B = 270 mm, 
− prędkość obrotowa walców nw = 11,5 obr./min, 
− maksymalna siła docisku walca przesuwnego Pd = 1000 kN, 
− maksymalne obciążenie ciągłe walca qmax = 38 kN/cm, 
− objętość brykietu Vb = 13 cm3. 

Projekt prasy walcowej PW 500 opracowano w Katedrze Urządzeń Techno-
logicznych i Ochrony Środowiska AGH. Następnie wykonano 2 egzemplarze 
prototypowe urządzenia. Pierwsze z nich zostało poddane badaniom eksploata-
cyjnym w lokalnej brykietowni węgla brunatnego. W drugiej prasie brykietowano 
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Rys. 1. Prasa walcowa PW 500: 1 – silnik asynchroniczny, 2 – sprzęgło przeciążeniowe,  

3 – trzystopniowa przekładnia zębata, 4 – sprzęgło zębate, 5 – zespół walca nieprzesuw-
nego, 6 – zespół walca przesuwnego, 7 – rama, 8 – siłowniki hydrauliczne, 9 – koła zęba-
te sprzęgające, 10 – zasilacz grawitacyjny 
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fluorek wapnia. Brykieciarki pracowały bezawaryjnie i spełniły stawiane im 
wymagania. Zwrócono uwagę na zalety prasy PW 500, z których najważniejsze 
to: 
− możliwość wykonawstwa w zakładzie mechanicznym o przeciętnym wypo-

sażeniu, 
− typowy charakter elementów układu napędowego, 
− prosty sposób wybudowy walców, który można realizować za pomocą wózka 

widłowego lub innego urządzenia o małym udźwigu, 
− łatwość wymiany zużytych pierścieni formujących, 
− możliwość posadowienia węzła brykietowania na ramie, bez skomplikowa-

nego i kosztownego przygotowania terenu. 
Dzięki swoim zaletom prasa PW 500 znalazła także zastosowanie do scala-

nia innych materiałów drobnoziarnistych, np.: reagipsu, podziarna wapna palo-
nego, mułków zgorzelinowych, szlamów konwertorowych, drobnoziarnistego 
karbidu. W trzech przypadkach niezbędne było dokonanie zmian w konstrukcji 
maszyny. Polegały one m.in. na wprowadzeniu do układu napędowego prze-
kładni pasowej, zmniejszającej o połowę prędkość obrotową walców w celu 
wydłużenia czasu formowania brykietów. Dwukrotne zwiększenie przełożenia 
w układzie napędowym prasy wiązało się z doborem silnika elektrycznego 
o mniejszej mocy. Duże obciążenie walców występuje podczas brykietowania 
podziarna wapna palonego oraz drobnoziarnistego karbidu. Toteż z powodu zbyt 
małej siły ich docisku w obu przypadkach konieczne było zmniejszenie ilości 
rzędów wgłębień formujących z 7 do 5. Obniżyło to wydajność prasy o ok. 28%. 
Przykłady zastosowania prasy PW 500 do brykietowania materiałów drobno-
ziarnistych o zróżnicowanych właściwościach oraz jej wybrane parametry 
przedstawiono w tabeli 1. 
 

Tabela 1. Przykłady zastosowania prasy PW 500 do brykietowania materiałów ziarnistych o zróż-
nicowanych właściwościach 

Lp. 
Nazwa brykietowanego  

materiału 

Moc silnika 
napędowego 

[kW] 

Prędkość  
obrotowa walców 

[obr./min] 

Szerokość  
walców 
[mm] 

1 Węgiel brunatny 55 11,50 270 

2 Fluorek wapnia 55 11,50 270 

3 Gips odpadowy (reagips) 55 11,50 200 

4 Podziarno wapna palonego 30 5,75 200 

5 Mułki zgorzelinowe 55 11,50 270 

6 Szlamy konwertorowe 30 11,50 270 

7 Drobnoziarnisty karbid 30 5,75 200 
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Perspektywy szerszego zastosowania w kraju brykieciarki średniej wielko-
ści oraz doświadczenia uzyskane podczas eksploatacji prasy PW 500 wskazują 
na celowość rozszerzenia proponowanej oferty. Pierwszym krokiem w tym kie-
runku było wprowadzenie przekładni cykloidalnej do układu napędowego prasy 
PW 500 [10]. 

2. Koncepcja wielowariantowej prasy walcowej 

Istnieje potrzeba brykietowania kolejnych materiałów drobnoziarnistych 
o zróżnicowanych właściwościach, a mianowicie: zendry hutniczej, szlamów 
poszlifierskich, zgarów ołowionośnych, wodorotlenku wapnia, osadów ścieko-
wych oraz odpadów magnezowo-potasowych. Istotą brykietowania jest to, że 
w wyniku wywierania nacisku na materiał drobnoziarnisty następuje jego za-
gęszczanie, polegające m.in. na wzajemnym zbliżaniu ziaren. Dzięki temu ule-
gają wzmocnieniu lub powstają wiązania. Kształtują one wytrzymałość mecha-
niczną brykietów. Dla dobranej konfiguracji oraz określonych geometrycznych 
cech konstrukcyjnych układu zagęszczania prasy walcowej z zasilaczem grawi-
tacyjnym wartość nacisku wywieranego na materiał jest parametrem wyniko-
wym i zależy od jego właściwości. Oznacza to, że mają one wpływ na wartość 
momentu oporu zagęszczania i decydują o doborze układu napędowego prasy. 
Dlatego opracowanie koncepcji prasy walcowej o budowie modułowej poprze-
dzono badaniami symulacyjnymi procesu brykietowania wybranych materiałów 
ziarnistych o zróżnicowanych właściwościach. Umożliwiło to m.in. określenie 
zapotrzebowania mocy w procesie ich brykietowania. Uzyskane wyniki przed-
stawiono w tabeli 2. 
 

Tabela 2. Zapotrzebowanie mocy w procesie brykietowania wybranych materiałów ziarnistych 
w prasie PW 500 

Moment oporu 
scalania 

Zapotrzebowanie 
mocy na wale silnika 

Moc znamiono-
wa silnika Lp. Nazwa materiału 

[kNm] [kW] [kW] 

1 Zendra hutnicza 33,34 46,7 55 

2 Szlamy poszlifierskie 9,45 13,2 15 

3 Zgary ołowionośne 19,87 27,8 30 

4 Wodorotlenek wapnia 11.76 8,2 11 

5 Osady ściekowe 10,44 14,6 15 

6 
Odpady magnezowo- 

-potasowe 
10,03 14,0 15 

poz. 1, 2, 3, 5, 6 – prędkość obrotowa walców 11,50 obr./min 
poz. 4 – prędkość obrotowa walców 5,75 obr./min 
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Na podstawie wyników badań laboratoryjnych, eksploatacyjnych oraz sy-
mulacyjnych opracowano koncepcję wielowariantowej prasy walcowej o budo-
wie modułowej. Zdecydowano się na pozostawienie niezmienionej klatki wal-
ców roboczych. Natomiast przewidziano możliwości wymiennego stosowania 
następujących zespołów oraz elementów: 
− trzech wariantów układu napędowego o zróżnicowanej mocy z silnikami 

15 kW, 30 kW oraz 55 kW, 
− dwóch rozwiązań zespołu podającego materiał w strefę zagęszczania tzn. 

zasilacza grawitacyjnego oraz zbieżnokanałowego [11], 
− pierścieni formujących o różnym kształcie powierzchni roboczej, umożliwia-

jących brykietowanie lub kompaktowanie [8]. 
Wybrane elementy charakterystyki technicznej proponowanych wariantów 

prasy o średnicy walców 500 mm przedstawiono w tabeli 3, natomiast na rys. 2 
pokazano rozwiązanie jednego z wariantów brykieciarki oznaczonego symbolem  
 
Tabela 3.  Wybrane elementy charakterystyki technicznej proponowanych wariantów prasy 

o średnicy walców 500 mm 

Lp. Oznaczenie prasy 
Rodzaj zespołu 

zasilającego 
Rodzaj przekładni  

w układzie napędowym 
Parametry silnika 
[kW]/[obr/min] 

1 PW 500 GN15 
zasobnik 

grawitacyjny 
przekładnia zębata  

walcowa 
15/733 

2 PW 500 GN30 
zasobnik 

grawitacyjny 
przekładnia zębata  

walcowa 
30/738 

3 PW 500 GN55 
zasobnik 

grawitacyjny 
przekładnia cykloidalna 55/980 

4 PW 500 ZN30 
zasilacz 

zbieżnokanałowy 
przekładnia zębata  

walcowa 
30/738 

5 PW 500 ZN55 
zasilacz 

zbieżnokanałowy 
przekładnia cykloidalna 55/980 

 

 Rys. 2. Prasa walcowa PW 500 GN30 
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PW 500 GN30. Jej układ napędowy składa się z silnika asynchronicznego 
o mocy znamionowej 30 kW i prędkości obrotowej 980 obr./min, przekładni 
pasowej oraz przekładni zębatej walcowej. Drobnoziarnisty materiał podawany 
jest w strefę zagęszczania za pomocą zasilacza grawitacyjnego. Kształt po-
wierzchni roboczej pierścieni formujących umożliwia wytwarzanie brykietów 
bez płaszczyzny podziału. 

Podsumowanie 

Prace nad rozwojem konstrukcji wielowariantowej prasy walcowej będą 
kontynuowane. Wykonany zostanie projekt nowego układu hydraulicznego do-
cisku walców, umożliwiającego zwiększenia siły podparcia walca przesuwnego 
z 1000 kN do 1750 kN. Układ ten będzie stosowany w przypadku brykietowania 
materiałów wymagających wysokiego nacisku przy zachowaniu wydajności 
objętościowej prasy Q = 3 m3/h. Zwiększenie obciążenia walców wiąże się 
z koniecznością zmiany łożysk oraz wałów. Natomiast nie ma potrzeby wzmac-
niania ramy klatki walców roboczych, ponieważ analiza stanu naprężeń wykaza-
ła duży zapas jej wytrzymałości. Wprowadzenie ww. zmian pozwoli na stoso-
wanie kolejnego modułu w postaci zasilacza ślimakowego, co umożliwi wpły-
wanie w sposób zamierzony na wartość nacisku wywieranego na brykietowany 
materiał. Przewiduje się także opracowanie metody wspomagającej dobór wła-
ściwego wariantu prasy walcowej do brykietowania określonego materiału. 
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Research and development of roll press construction 
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Summary 

In the loose materials briquetting one can use the stamp presses, the screw 
presses, the pellets mills and the roll presses. For the technical and economic 
reasons, the first three mentioned press types have lost meaning. Therefore, in 
the modern technology, the roll presses are mostly used. An example of this 
device is the first polish medium-sized roll press, marked with the symbol 
PW 500, which was designed at the AGH University of Science and Technol-
ogy. This article presents the characteristics and examples of its application. 
Attention was paid to the usefulness this press in the utilisation fine-grained 
waste materials and the need of developing its construction. Based on opera-
tional experience, the results of laboratory research, and the simulation process 
of granular different materials, the multi-variant building-block conception of 
roll press was carried out. Capabilities of interchangeable application of different 
driving units, different types of feeders as well as the team forming rings with a 
differently shaped work surface were taking into account. 
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