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NOWE TECHNIKI BAT POJAWIAJĄCE SIĘ
W METALURGII ŻELAZA I STALI
W artykule przedstawiono nowe techniki umożliwiające zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne w sektorze produkcji stali. Podano przykłady takich technik dla procesu spiekania rud, procesu wielkopiecowego,
konwertorowego i elektrycznego. Skupiają się one m.in. na redukcji emisji dioksyn i furanów, pyłów oraz na odzysku
ciepła z tych procesów i na recyklingu odpadów.
Słowa kluczowe: ograniczanie emisji, BAT, spiekalnia rud, wielki piec, stalowniczy proces konwertorowy, stalowniczy proces elektryczny

NEW BEST AVAILABLE TECHNIQUES IN PRODUCTION OF IRON
AND STEEL
This article presents the new techniques to allow the reduction of negative impact on the environment in the steelmaking sector. The examples of such techniques for the ore sintering, blast-furnace, basic oxygen and electric arc
processes are provided. They focus on, among other things, reduction in emissions of dioxins and furans, dusts as well
as heat recovery from these processes and recycling of wastes.
Key words: abatement of emissions, Best Available Techniques, sinter plant, blast furnace, basic oxygen steelmaking, electric arc steelmaking

1. WSTĘP
Dyrektywa IPPC z 24 września 1996 roku ustaliła
ramy wymagań dla krajów członkowskich w kwestii
pozwolenia na użytkowanie określonych instalacji
w procesach przemysłowych.
Dyrektywa wymaga tego, aby pozwolenie zawierało
w sobie warunki określone w „Najlepszych Dostępnych
Technikach”, zdefiniowanych w art. 2.11 Dyrektywy,
dla osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony środowiska
jako całości. Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) dla
określonych rodzajów działalności opisane są w tzw.
Dokumentach Referencyjnych BREF.
BAT mają charakter dynamiczny, ponieważ uwzględniają pojawiające się nowe techniki, które wciąż się
rozwijają, a także nowe metody ochrony środowiska
zastosowane z powodzeniem w przemyśle. Przy istotnych zmianach BAT, BREF-y muszą być odpowiednio
modyfikowane i uaktualniane.
Zgodnie z zapisami załącznika I dyrektywy 96/61/
EC, zakres BREF dla „Produkcji żelaza i stali” (Reference Document on Best Available Techniques for the
Production of Iron and Steel) obejmuje procesy dotyczące produkcji spieku, koksu, surówki żelaza oraz stali w konwertorach i w piecach elektrycznych.
Prace nad aktualnie obowiązującym BREF-em rozpoczęto w 1997 r., a zakończono w 1999 r. Komisja Europejska przyjęła go w 2001 r.
We wrześniu 2006 r. rozpoczął się przegląd dokumentu referencyjnego i miał on skoncentrować się na:
– poprawie porównywalności danych (np. emisji, zużycia),
– aktualizacji informacji przedstawionych w bieżącym
dokumencie BREF,

– uzupełnieniu informacji dotyczących np.: emisji ścieków, hałasu, emisji CO2, emisji pyłu, dioksyn i furanów,
– przeglądzie stosowanych i propozycji nowych technologii.
W artykule skupiono się na nowym rozdziale, który pojawił się w drafcie Dokumentu Referencyjnego
z 2009 r., dotyczącym nowych technik (Emerging Techniques) pojawiających się w metalurgii żelaza i stali.
Termin „Nowe techniki” jest rozumiany w tym dokumencie jako nowatorska technika, która nie została
jeszcze zastosowana w przemyśle na zasadach komercyjnych. Rozdział ten zawiera techniki, które mogą pojawić się w niedalekiej przyszłości i które mogą mieć
zastosowanie w sektorze produkcji stali [1–3].

2. PRZYKŁADY NOWYCH TECHNIK BAT
W SPIEKALNIACH RUD
2.1. STOSOWANIE TWORZYW SZTUCZNYCH
NASYCONYCH WĘGLEM DO ADSORPCJI
DIOKSYN I FURANÓW
Tworzywa sztuczne, ze względu na doskonałą odporność na korozję, są szeroko stosowane w urządzeniach
do oczyszczania gazów odlotowych. Na tworzywach
sztucznych (polimerach nasyconych węglem) adsorbowane są dioksyny i furany. Tworzywa te są stosowane
zazwyczaj jako następne ogniwo oczyszczania gazów po
np. płuczce wodnej. W spalarniach odpadów przy kon3
centracji dioksyn w spalinach 6–10 ng I TEQ/Nm możliwe jest ich usunięcie na tych polimerach w 60–75%,
w porównaniu z 0–4%, bez stosowania tej technologii.
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Przy zastosowaniu suchego odpylania skuteczność
usuwania dioksyn/furanów jest wyższa i dochodzi do
97%, ponieważ woda w mokrym odpylaniu ogranicza
przepływ masy tego rodzaju zanieczyszczeń. Polimery po upływie określonego czasu nasycają się dioksynami/furanami i muszą być z nich okresowo usuwane
i unieszkodliwiane np. spalane. Temperatura pracy
tworzywa wynosi 60–80°C.
2.2. PRZECIWDZIAŁANIE POWSTAWANIU
DIOKSYN I FURANÓW POPRZEZ DODAWANIE
ZWIĄZKÓW AZOTU DO GAZÓW ODLOTOWYCH
ORAZ SZYBKIE CHŁODZENIE GAZÓW
ODLOTOWYCH
Zakłada się, że znaczna część dioksyn/furanów tworzona jest w syntezie „de novo” w komorach odciągowych poniżej taśmy spiekalniczej. Aby temu przeciwdziałać wdmuchuje się w przeciwprądzie do gazów
odlotowych związki azotu, takie jak trietanoloaminy
(TEA) lub monoetanoloaminy (MEA). Aminy mogą być
rozpuszczone w wodzie i rozpylane przez dysze umieszczone w komorach odciągowych.
Badania laboratoryjne przeprowadzone na Uniwersytecie w Liège pokazały, że można się spodziewać
pewnego zmniejszenia emisji, gdy pył zawierający
dioksyny/furany poddany zostanie działaniu wysokich
temperatur (325–400°C) przez kilka godzin. Wstępne,
krótkotrwałe próby rozpylania MEA wykonane w ArcelorMittal Ghent w Belgii nie spowodowały zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, a nawet nastąpił wzrost
emisji m.in. ze względu na tworzenie się soli amonowych, wzrost lepkości pyłu, co utrudniało jego usuwanie z elektrofiltrów, czy też niskiej reaktywność MEA
przy temperaturze około 150°C. Prowadzone są dalsze
badania umożliwiające wdrożenie przemysłowe tej
technologii. Oszacowano, że koszty stosowania MEA
mogą wynieść 0,149 €/t spieku, a koszty inwestycyjne
około 0,008 €/t spieku. Siłą napędową dla realizacji tej
techniki jest zmniejszenie emisji dioksyn.
Inną metodą przeciwdziałania powstawania dioksyn/
furanów może być szybkie chłodzenie gorących gazów
odlotowych, poprzez rozpylanie zimnej mgły wodnej
w komorach odciągowych. Rozpylanie wody winno nastąpić jak najbliżej dolnej warstwy spieku, aby uzyskać
temperaturę gazów odlotowych poniżej 260°C, co uniemożliwi syntezę „de novo”.

3. PRZYKŁADY NOWYCH TECHNIK BAT
DLA PROCESU WIELKOPIECOWEGO
3.1. REDUKCJA EMISJI CO Z NAGRZEWNIC
DMUCHU WIELKOPIECOWEGO
Z WEWNĘTRZNYM SZYBEM SPALANIA
Do nagrzewania dmuchu wielkopiecowego stosowane
są dwa podstawowe rodzaje nagrzewnic; z wewnętrznym lub zewnętrznym szybem spalania. W przypadku
nagrzewnic z wewnętrznym szybem spalania, w wyniku pęknięć w ceramice ogniotrwałej szybu, może
dojść do emisji niespalonego gazu zawierającego CO.
Możliwe jest przeciwdziałanie temu zjawisku poprzez
opasanie masywu ceramicznego szybu blachami stalowymi o odpowiedniej jakości. Technologia ta zostawała wprowadzony jak dotąd w jednej europejskiej hucie
zintegrowanej.
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3.2. ODZYSK CIEPŁA Z ŻUŻLA
WIELKOPIECOWEGO I WDMUCHIWANIE
ODPADÓW DO WIELKIEGO PIECA
W nowoczesnym procesie wielkopiecowym powstaje
około 250–300 kg płynnego żużla o temperaturze około 1450°C na tonę surówki. Nie wykorzystuje się tego
potencjalnego źródła energii, ze względu na trudności
techniczne w stworzeniu bezpiecznego i niezawodnego
systemu odzysku ciepła, który jednocześnie nie miałby
wpływu na jakość żużla. Badania rozpoczęte w końcu
lat 1990 wykazały, że możliwe do osiągnięcia oszczędności energii mogą wynieść około 0,35 GJ/t surówki.
Prowadzone są badania nad wdmuchiwaniem mieszaniny zaolejonych zgorzelin z lotnym popiołem. Ilość
wdmuchiwanych odpadów wynosi do 100 kg/t surówki.

4. PRZYKŁADY NOWYCH TECHNIK BAT
DLA PROCESU KONWERTOROWEGO
I ELEKTRYCZNEGO
4.1. POPRAWA STABILNOŚCI ŻUŻLA
KONWERTOROWEGO
Wykorzystanie żużla konwertorowego w budownictwie jest ograniczona ze względu na zawartość wolnego
wapna, która wpływa na jego stabilność. Opracowana
została technologia umożliwiająca rozwiązanie tego
problemu, polegająca na wdmuchiwaniu tlenu i SiO2 po
spuście do ciekłego żużla w kadzi. Reagenty te powodują stabilizację wolnego wapna. Aktualnie technologia
ta stosowana jest w dwóch europejskich stalowniach
konwertorowych w ThyssenKrupp Steel Beeckerwerth
w Duisburgu (Niemcy) i w ArcelorMittal w Ghencie
(Belgia).
Proces ten jest trudny technologicznie, ze względu
na wysoką lepkość żużla, która może powodować problemy z reaktywnością i jednorodnością powstającego
produktu. Wykorzystanie tego rodzaju żużla w dużym
stopniu zależy od popytu w budownictwie i przepisów
umożliwiających stosowanie tego produktu ubocznego.
Żużel zastosowany do budowy dróg z powodzeniem zastępuje kruszywa naturalne.
Oszczędności mogą być dwojakie, gdyż żużel ten ma
lepszą niż kruszywa naturalne nośność i właściwości
termoizolacyjne. Poprawia się więc efektywność wykorzystania surowców przy produkcji stali przy jednoczesnej redukcji ilości odpadów przekazywanych na składowiska.
4.2. RECYKLING ŻUŻLI KADZIOWYCH
Z PROCESU KONWERTOROWEGO
I ELEKTRYCZNEGO JAKO TOPNIK
W STALOWNIACH ELEKTRYCZNYCH
Przetestowanych zostało kilka możliwości recyklingu żużli kadziowych z procesu konwertorowego i elektrycznego:
– Recykling ciekłego żużla kadziowego do pieca elektrycznego. Możliwy do osiągnięcia poziom recyklingu
wynosi około 80%.
– Recykling stałego żużla kadziowego do pieca elektrycznego. Możliwe jest zastąpienie około 15% wapna tym żużlem. Do recyklingu nadaje się około 50%
wytworzonego żużla kadziowego.
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– Recykling zużytych materiałów ogniotrwałych z procesu elektrycznego i konwertorowego oraz obróbki
pozapiecowej. Gruz magnezytowy może być zamiennikiem oliwinu lub miękko palonego dolomitu.
Nie stwierdzono szkodliwego wpływu recyklingu tego
rodzaju żużli na jakość stali wytapianej w piecu elektrycznym. Koszty operacyjne mogą być obniżone dzięki
mniejszemu zużyciu wapna oraz niższym kosztom, wynikającym ze zmniejszonej ilości składowanych żużli.
Metoda ta zastosowana została w RIVA Acciaio Works
Verona we Włoszech, Krupp Edelstahlprofile Siegen
i EKO Stahl Eisenhüttenstadt w Niemczech.
4.3. WYKORZYSTANIE SYSTEMU
HYDRO HYBRID FILTERS DLA POLEPSZENIA
OCZYSZCZANIA GAZÓW W PŁUCZKACH
WODNYCH
Większość stalowni konwertorowych w świecie posiada płuczki wodne do oczyszczania gazów odlotowych.
Po przejściu gazów odlotowych przez płuczkę zawartość
pyłu emitowanego do atmosfery wynosi 30–50 mg/Nm3.
Aby jeszcze bardziej obniżyć ilość pyłów w spalinach
możliwe jest zainstalowanie mokrego elektrofiltru za
płuczką wodną. Jest to tzw. system Hydro Hybrid Filter.
Płuczka wodna działa wtedy jako odpylacz wstępny
oraz jako wieża chłodząco-kondycjonująca gazy odlotowe, przed wejściem do mokrego elektrofiltru. Elektrofiltr może być mały, składający się z jednego lub kilku
pól, ponieważ większość pyłu zawartego w gazach odlotowych jest zatrzymywana w mokrych płuczkach.
Dzięki hybrydowemu systemowi filtrów wodnych
możliwe jest osiągnięcie emisji pyłów poniżej 10 mg/
Nm3. Instalacje takie można budować we wszystkich stalowniach konwertorowych stosujących mokre
oczyszczanie gazów odlotowych. Nowo budowane stalownie konwertorowe winny być jednak wyposażane
w elektrofiltry suche.
4.4. ZASTOSOWANIE FILTRÓW
CERAMICZNYCH DLA ZMNIEJSZANIA ILOŚCI
PYŁÓW I TLENKÓW AZOTU ZE SPALIN
Do suchego oczyszczania gazów odlotowych można
wykorzystywać filtry ceramiczne. Projektowane są one
do stosowania z technologią selektywnej redukcji katalitycznej SCR, umożliwiającej redukcję emisji NOx.
Filtry te umożliwiają wykorzystanie energii niesionej
przez gazy odlotowe i zapobiegają zatykaniu katalizatora tlenkami Ti, V i W. Ponadto połączenie dwóch
technologii w jedną całość redukuje koszty procesowe,
jak również inwestycji i kosztów utrzymania.
Ceramiczne elementy filtrujące gorące spaliny wraz
z zewnętrzną membraną i zintegrowanym katalizatorem przymocowanym do konstrukcji nośnej filtra mogą
być wykorzystane do efektywnego usuwania pyłu,
a także skutecznego usuwania NOx.
Oprócz katalitycznego usuwania NOx możliwe jest
również katalityczne utlenianie lotnych związków organicznych (LZO). Zanieczyszczenia typu HCl i SO2 są
usuwane za pomocą sorbentów (NaHCO3 lub Ca(OH)2,
podczas gdy NOX są katalitycznie przekształcane do
N2 i H2O. Wstępne wyniki wykazały, że możliwe jest
obniżenie zawartości NOx w spalinach o 83–98%, SOX
nawet o 99% a efektywność filtracji jest zazwyczaj wyższa niż 99,99%.
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System ten charakteryzuje się prostszą budową,
w porównaniu do mokrych systemów odpylania i jest
on od nich mniejszy. Może pracować w wysokich temperaturach, nawet do 500oC i nie generuje ścieków.
Koszty inwestycyjne, koszty utrzymania oraz koszty
bieżące są niższe niż w przypadku konwencjonalnych
wielostopniowych mokrych systemów oczyszczania
spalin.
4.5. WYPALANIE I RECYCLING
SUCHYCH PYŁÓW
Technika ta ma na celu poddawanie obróbce pirometalurgicznej w specjalnym reaktorze suchych pyłów
z huty zintegrowanej, np. pyłów konwertorowych lub
wielkopiecowych. W ten sposób niepożądane metale
i ich związki mogą być wyeliminowane i można uzyskać produkt bogaty w żelazo. Reaktor ma kształt
owalny o długości 4,5 m, szerokości 2,8 m i wysokość
3,1 m. Pyły są wdmuchiwane do reaktora w atmosferze
azotu. Węgiel zawarty w pyle (do 30%) oraz dodatkowo
propan są wykorzystywane jako paliwo do palników
tlenowo-paliwowych. Temperatura adiabatyczna spalania wynosi 2200–2350°C.
W tej temperaturze pył zostaje stopiony w żelazisty
żużel, nadający się do recyklingu w wielkim piecu. Żużel ten zawiera około 50% żelaza w postaci FeO/Fe3O4.
Zawartość cynku jest w granicach 0,1–0,2%, a zawartość K2O wynosi 0,5–1,0%.
Gazy odlotowe są dopalane w celu dalszego utleniania metali i związków organicznych oraz odpylane
w filtrze kasetowym. Zawartość cynku w pyle zebranym na filtrze kasetowym wynosi około 10% a alkalii
około 20–30%. Stężenie pyłów za filtrem kasetowym
jest mniejsze niż 5 mg/Nm3.
4.6. WYKORZYSTANIE ZUŻYTYCH OPON
W PIECU ELEKTRYCZNYM
Zużyte opony, których gromadzi się w Europie ponad
2 mln ton/rok, przerabiane są z powodzeniem w cementowniach. Mogą być również utylizowane w stalowniczym procesie elektrycznymi jako zamiennik węgla
lub antracytu. Utylizacja opon tą metodą nie powoduje
zwiększenia emisji dioksyn/furanów, metali ciężkich,
węglowodorów aromatycznych czy SO2 i nie wymaga
dodatkowej energii.
Instytut Metalurgii Żelaza we współpracy ze stalowniami elektrycznymi opracował w 2007 r. i wdraża do
praktyki przemysłowej technologię nawęglania wsadu
alternatywnym nawęglaczem nazywanym kompozytem węglowo (gumowo)-stalowym (60% żelazo z kordu
i 30% węgla z gumy). Nawęglacz ten jest produkowany
na bazie niepełnowartościowego półwyrobu przy produkcji opon samochodowych.
Przeprowadzone badania w piecu łukowym wykazały pełną przydatność kompozytu ładowanego na dno
kosza wsadowego w ilości 5–10 kg/Mg stali. Zamiana
węgla na kompozyt we wsadzie może przynieść efekt
ekonomiczny około 1,2 zł/Mg stali. Pomysł chroniony
jest patentem pt.: Sposób nawęglania kąpieli metalowej (PL 194453) [4].
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