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ODZYSK CYNKU ZE SZLAMU KONWERTOROWEGO
PRZY WYKORZYSTANIU PROCESÓW
HYDROMETALURGICZNYCH
Nadmierna eksploatacja zđóľ naturalnych cynku, jego niszczæcy wpđyw na przebieg procesów metalurgicznych ľelaza, fakt, iľ jest mikroelementem niezbúdnym do ľycia i zachowania zdrowia ludzi, oraz przepisy z zakresu ochrony
ħrodowiska uzasadniajæ stosowanie nowoczesnych metod odzysku cynku z materiađów odpadowych. W prezentowanym artykule przedstawiono wyniki badaē eksperymentalnych nad szlamem konwertorowym.
Sđowa kluczowe: szlam konwertorowy, cynk, analiza ziarnowa, skđad chemiczny, procesy hydrometalurgiczne

RECOVERY OF ZINC FROM BOF SLUDGE
BY HYDROMETALLURGICAL PROCESSES
Excessive exploitation of natural deposits of zinc, its destroying effects on metallurgical processes of iron and the
fact that zinc is an essential microelement for life and keeping good health as well as the environmental protection
regulations justify the use of modern methods for the recovery of zinc from waste materials. The studies of BOF sludge
were presented in this article.
Keywords: BOF sludge, zinc, grain analysis, chemical composition, hydrometallurgical processes

1. WPROWADZENIE
Odpady stalownicze (w tym równieľ szlam konwertorowy) zgodnie z obowiæzujæcymi obecnie dyrektywami
(Pakiet Klimatyczno-Energetyczny, REACH, IED oraz
ustawa odpadowa) powinny byè w miarú moľliwoħci zagospodarowywane (rys. 1).

Rys. 1. Hierarchia postúpowania z odpadami [1]
Fig. 1. Hierarchy of waste handling [1]

Dziađania powodujæce powstawanie odpadów metalurgicznych powinny byè planowane, projektowane
i prowadzone w taki sposób, aby:

– zapobiegađy powstawaniu odpadów,
– zapewniađy bezpieczne dla ħrodowiska wykorzystanie odpadów, jeľeli juľ powstađy,
– zapewniađy zgodny z zasadami ochrony ħrodowiska
sposób postepowania z odpadami.
Przeciwdziađanie powstawania odpadów metalurgicznych sprowadza siú do ograniczenia powstawania
odpadów przez optymalne przetwórstwo surowców oraz
maksymalizacjú stopnia wykorzystania odpadów.
Próby gospodarczego wykorzystania odpadów wymuszajæ koniecznoħè szczegóđowego poznania ich skđadu
chemicznego.
Procesy odzysku cynku ze szlamów konwertorowych
sæ waľne nie tylko ze wzglúdu na rosnæce koszty skđadowania odpadów hutniczych i wymogi ochrony ħrodowiska, ale równieľ ze wzglúdu na ograniczonæ moľliwoħè pozyskiwania nowych ļródeđ tych surowców.
W krajowych stalowniach konwertorowych iloħè generowanych szlamów (w przeliczeniu na stan suchy)
zawiera siú w zakresie 8÷12 kg/Mg stali. W tabeli 1
przedstawiono przykđadowy skđad chemiczny szlamu
z dwóch krajowych stalowni konwertorowych. Cechæ
charakterystycznæ szlamów, która utrudnia ich przemysđowe wykorzystanie jest duľa zmiennoħè skđadu
chemicznego, mineralogicznego oraz wđaħciwoħci Þzykochemicznych.
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Tabela 1. Skđad chemiczny szlamu konwertorowego
(% mas.) – w przeliczeniu na stan suchy – z krajowych stalowni konwertorowych [2]
Table 1. Chemical composition of BOF sludge (wt. %) – based on the dry state – from domestic BOF steel plants [2].
Skđadnik

Stalownia 1

Stalownia 2

FeO

59,0

63,7

CaO

9,4

1,8

SiO2

2,2

1,2

Al2O3

0,8

0,2

MgO

2,2

0,2

Zn

0,95

1,45

Pb

0,24

–

Na2O + K2O

0,35

–

W szlamie konwertorowym moľemy zidentyÞkowaè
nastúpujæce skđadniki fazowe [3]:
– wistyt FeO,
– magnetyt Fe3O4,
– hematyt Į-Fe2O3,
– ľelazo metaliczne Į-Fe,
– kwarc SiO2,
– kalcyt CaCO3,
– kirschsteinit CaFeSiO4,
– uwodniony wodorotlenek wapniowo-cynkowy
Ca-(Zn(OH)3)2 · 2H2O.
Cynk topi siú w temperaturze 419°C, przy ciħnieniu
otoczenia zaczyna parowaè w 907°C. Unoszony z gazami
poreakcyjnymi – w trakcie procesów technologicznych
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produkcji ľelaza i stali – w strefach niľszych temperatur zaczyna siú utleniaè i reagowaè z krzemionkæ oraz
tlenkiem glinu wyđoľenia ogniotrwađego agregatów
metalurgicznych. Zmiana objútoħci nowo powstajæcych
zwiæzków a takľe powstanie đatwo topliwych eutektyk
przyczynia siú do niszczenia obmurza ogniotrwađego
agregatów. Nadmierna iloħè cynku w procesach stalowniczych np. podczas recyklingu ocynkowanych blach
karoseryjnych, moľe prowadziè do dđawienia urzædzeē
odpylajæcych. Z tego wzglúdu istotny problem stanowi
odseparowanie cynku z odpadów metalurgicznych.

2. ANALIZA ZIARNOWA
ORAZ SKĐAD CHEMICZNY
SZLAMU KONWERTOROWEGO
W celu zaproponowania metody odzysku cynku ze
szlamu konwertorowego wykonano nastúpujæce badania:
– analiza ziarnowa,
– badania skđadu chemicznego szlamu pod wzglúdem
zawartoħci cynku. Wyznaczenie zawartoħci Zn w poszczególnych frakcjach,
– analiza wielkoħci ziaren szlamu konwertorowego
wraz z badaniami fazowymi – mikroskop skaningowy.
Celem badaē byđo wyznaczenie iloħci Zn zawartego
w poszczególnych frakcjach szlamu konwertorowego.

Frakcja 1

Frakcja 2

Frakcja 4

Frakcja 5

Frakcja 3

Rys. 2. Frakcje ziarnowe szlamu konwertorowego
Fig. 2. Grain analysis of BOF sludge
Frakcja 6

Frakcja 7
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Kolejnym etapem badaē byđo wyznaczenie zawartoħci Zn oraz Fe w poszczególnych frakcjach. Zawartoħè
tych pierwiastków w poszczególnych frakcjach szlamu
przedstawiono na rys. 3, 4.
W ramach projektu wykonano badania skđadu chemicznego w mikroobszarach dla trzech frakcji sitowych

szlamu konwertorowego róľniæcych siú zawartoħciæ
Zn w zakresie od 2,04 do 3,16% mas. (wielkoħè ziarna
w zakresie od 2,5 mm do 50 zm) za pomocæ mikroskopu skaningowego. Na rysunkach 5–7 przedstawiono
mikrofotograÞe powierzchni próbek szlamu konwertorowego. W tabeli 3 przedstawiono skđad chemiczny poszczególnych frakcji sitowych szlamu konwertorowego
dla cađego obszaru badawczego a na rys. 8–10 rentgenogramy poszczególnych próbek.
Na podstawie przeprowadzonej analizy moľna
stwierdziè, ľe najwiúksza zawartoħè cynku na poziomie
3,16% mas. jest w próbce nr 2 zawierajæcej jednoczeħnie najwiúcej ľelaza – 56,61% mas. Ħrednia zawartoħè
cynku w szlamie niezaleľnie od wielkoħci frakcji jest na
stađym zbliľonym poziomie i wynosi 2,50 % mas. Brak
jest znaczæcych róľnic skđadu chemicznego pod wzglúdem zawartoħci cynku i ľelaza w analizowanych frakcjach szlamu konwertorowego.
Na podstawie analizy chemicznej w mikroobszarach
(rys. 5–7) moľna stwierdziè, ľe struktura szlamów
konwertorowych przypomina „gæbkú”, gđównym skđadnikiem jest ľelazo w formie tlenkowej, jako domieszki
wystúpujæ mangan, cynk. Z domieszek niemetalicznych stwierdzono obecnoħè krzemu w formie rozproszonej. Lokalnie stwierdzono obecnoħè ziaren mineralnych
gđównie krzemianów, tkwiæcych w gæbce tlenków ľela-

Rys. 3. Zawartoħè Zn w poszczególnych frakcjach szlamu
konwertorowego

Rys. 4. Zawartoħè Fe w poszczególnych frakcjach szlamu
konwertorowego

Fig. 3. Zn contents in individual BOF sludge fractions

Fig. 4. Fe content in individual BOF sludge fractions

W celu wykonania analizy ziarnowej szlam konwertorowy przesiano na sitach w celu rozdzielenia go na
poszczególne frakcje. Po przesianiu uzyskano 7 frakcji
ziarnowych o uziarnieniu przedstawionym w tabeli 2
– rys. 2.
Tabela 2. Skđad ziarnowy szlamu konwertorowego
Table 2. The composition of the BOF sludge fraction
Numer
próbki

Wielkoħè ziarna d

Nominalna
wielkoħè
oczka

Frakcja
sitowa,
% mas.

1

d > 3,15 mm

3,15 mm

44,71%

2

3,15 mm Ů d > 2,5 mm

2,5 mm

7,68%

3

2,5 mm Ů d > 1,0 mm

1,0 mm

12,16%

4

1,0 mm Ů d > 500 zm

500 zm

6,78%

5

500 zm Ů d > 250 zm

250 zm

8,11%

6

250 zm Ů d > 100 zm

100 zm

8,01%

7

d ŭ 100 zm

50 zm

11,89%

Rys. 5. Mikrostruktura powierzchni próbki nr 2 szlamu konwertorowego
Fig. 5. Microstructures of BOF sludge sample no. 2
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Rys. 6. Mikrostruktura powierzchni próbki nr 4 szlamu konwertorowego
Fig. 6. Microstructures of BOF sludge sample no. 4

Rys. 7. Mikrostruktura powierzchni próbki nr 7 szlamu konwertorowego
Fig. 7. Microstructures of BOF sludge sample no. 7

Rys. 8. Rentgenogramy próbki szlamu konwertorowego
o wielkoħci ziarna w zakresie 1,0 mm Ů d > 500 zm

Rys. 9. Rentgenogramy próbki szlamu konwertorowego
o wielkoħci ziarna w zakresie d ŭ 100 zm size

Fig. 8. X-ray photographs of BOF sludge sample with grain
size of 1.0 mm Ů d > 500 zm

Fig. 9. X-ray photographs of BOF sludge sample with grain
size of d ŭ 100 zm
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Tabela 3. Skđad chemiczny próbek szlamu konwertorowego o zróľnicowanym uziarnieniu
Table 3. The chemical composition of the BOF sludge samples of different grain size
Uziarnienie
szlamu

Skđad chemiczny, % mas.
C

O

Mg

Al

Si

S

K

Ca

Fe

Zn

Mn

S

2,5 mm

1,23

22,67

1,36

0,60

1,41

0,37

-

5,50

64,32

2,01

0,52

0,37

50 zm

7,63

22,91

1,18

0,89

2,41

0,44

0,29

5,89

56,08

1,86

0,42

0,44

500 zm

1,37

22,96

1,84

1,20

2,96

0,50

0,22

7,52

60,28

0,67

0,27

0,50

• Regeneracja czynnika đugujæcego i jego zawrót do
procesu đugowania,
• Unieszkodliwianie powstađych odpadów.

Rys. 10. Rentgenogramy próbki szlamu konwertorowego o
wielkoħci ziarna w zakresie 3,15 mm Ů d > 2,5 mm
Fig. 10. X-ray photographs of BOF sludge sample with grain size of 3.15 mm Ů d > 2.5 mm

za. Ponadto stwierdzono ziarna glinokrzemianu sodowo-potasowego, prawdopodobnie đyszczyku, glinokrzemianu K-Ca-Mg, anhydrytu, piroksenu.
Przeprowadzona mikroanaliza skđadu chemicznego szlamu konwertorowego wykazađa obecnoħè takich
pierwiastków jak: tlen, wapē, krzem, potas, magnez,
mangan, glin, ľelazo, cynk. Ľelazo stanowi gđówny
pierwiastek osnowy a jego zawartoħè wynosi od 56 do
64% mas. Natomiast zawartoħè cynku jest zbliľona niezaleľnie od badanego obszaru i wynosi ħrednio 1,51%
mas.

3. METODY HYDROMETALURGICZNE
ODZYSKU CYNKU ZE SZLAMU
Metody chemiczne deÞniowane w metalurgii ekstrakcyjnej metodami hydrometalurgicznymi, pozwalajæ na kompleksowe wykorzystanie skđadników szlamu. Istotæ procesu jest przeprowadzenie maksymalnej
iloħci metali zawartych w odpadzie metalurgicznym do
roztworu wodnego, a nastúpnie selektywne ich wydzielenie w postaci metalicznej lub zwiæzków chemicznych
[4]. Hydrometalurgia opiera siú na podstawach chemii
i Þzykochemii wodnych roztworów elektrolitów. Polega m.in. na otrzymywaniu metali w wyniku elektrolizy
wodnych roztworów soli. Kaľdy proces hydrometalurgiczny obejmuje szereg operacji jednostkowych, jak
[5]:
• Rozdrabnianie i mielanie nadawy,
• Wstúpna obróbka nadawy (Þzyczna, chemiczna lub
termiczna),
• Đugowanie,
• Oczyszczanie roztworu z domieszek niepoľædanych
(lub koncentrowanie metalu w roztworze po đugowaniu),
• Wydzielanie metalu w postaci handlowej,

Wybór metody hydrometalurgicznej zaleľy od:
– rodzaju metalu i jego postaci w odpadzie metalurgicznym,
– dostúpnoħci i kosztów energii.
Czynnikiem majæcym istotny wpđyw na koszty procesów jest wysokoħè nakđadów na zabezpieczenie ħrodowiska naturalnego przed skaľeniem. Sæ to koszty neutralizacji i zagospodarowania roztworów odpadowych
oraz pozostađoħci po đugowaniu [5].
Pierwszym etapem procesów hydrometalurgicznych
jest đugowanie. Istotæ tego procesu jest przeprowadzenie metali zawartych w surowcach do roztworu wodnego, a nastúpnie selektywne ich wydzielenie w postaci
metalicznej lub zwiæzków chemicznych metodami chemicznymi, elektrochemicznymi i Þzykochemicznymi.
Otrzymane roztwory, nazywane sæ đugami potrawiennymi.
Rozpuszczalnikami stosowanymi do đugowania surowców wtórnych, koncentratów, rud sæ:
1. odczynniki kwaħne:
a) stúľone roztwory kwasów mineralnych (H2SO4,
HF, HNO3, woda królewska),
b) rozcieēczone kwasy mineralne H2SO4, HCl,(stúľenia nie przekraczajæce 10%),
c) sole hydrolizujæce kwaħno (np. Fe2(SO4)3, FeCl3).
2. odczynniki alkaliczne:
a) roztwory wúglanów i soli amonowych w warunkach utleniajæcych, w podwyľszonych temperaturach i pod ciħnieniem,
b) roztwory mocnych zasad takľe w warunkach utleniajæcych i w podwyľszonej temperaturze.
3. odczynniki kompleksujæce:
a) sole amonowe i amoniak, mogæ byè stosowane zarówno w niskich temperaturach bez podwyľszonego ciħnienia tlenu, w podwyľszonych temperaturach pod ciħnieniem w obecnoħci wúglanów, jak
równieľ pod zwiúkszonym ciħnieniem czæstkowym
tlenu,
b) cyjanki, zarówno w warunkach utleniajæcych, jak
i w warunkach beztlenowych [6].
Đugowanie, jako najtrudniejszy etap procesu hydrometalurgicznego otrzymywania metali jest poprzedzony szeregiem operacji wstúpnych, przygotowujæcych
surowiec. Takæ operacjæ jest wstúpna obróbka termiczna, która przeprowadza trudno rozpuszczalne zwiæzki
metali w đatwiej rozpuszczalne. Na obróbkú termicznæ
skđadajæ siú nastúpujæce procesy: praľenie utleniajæce,
praľenie nasiarczajæce, praľenie redukujæce, spiekanie
lub praľenie chlorujæce, oraz stapianie alkaliczne [5].
Do zđóľ o charakterze kwaħnym stosuje siú odczynniki
kwaħne, poniewaľ nie búdæ zuľywaè siú na rozpuszczanie kwaħnej skađy pđonnej, natomiast byđyby one
nieekonomiczne w przypadku zđóľ o charakterze alkalicznym. Đatwiejsze rozpuszczanie metali jest moľliwe
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przy obecnoħci w roztworze substancji kompleksujæcych, które zmniejszajæ zakres trwađoħci faz stađych.
Natomiast, jeħli w roztworze wystúpujæ aniony i inne
substancje, wówczas mogæ one tworzyè z jonami metali
trudno rozpuszczalne osady, które pogarszajæ warunki
rozpuszczania [5].
Majæc na uwadze koniecznoħè ograniczenia eksploatacji zđóľ naturalnych, na rzecz odzysku metali z odpadów przemysđowych, pyđów, szlamów, przewiduje siú
moľliwoħè ciægđego wzrostu zastosowaē procesów hydrometalurgicznych. Charakteryzujæ siú one korzystnymi cechami:
– duľæ elastycznoħciæ,
– moľliwoħciæ kompleksowego i wyľszego od konwencjonalnych metod odzysku metali z ubogich surowców,
– brakiem skaľenia atmosfery, oraz znacznym ograniczeniem szkodliwych ħcieków, które poddawane sæ
regeneracji i recyrkulacji w obiegach zamkniútych.
Metody đugowania stosowane w hydrometalurgii
przedstawiono na rys. 11. Rodzaj uľytego czynnika đugujæcego oraz sposób i parametry đugowania zaleľæ od
skđadu chemicznego, mineralogicznego i wđaħciwoħci
đugowanego materiađu.
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ków ze zwađowisk szlamów do roztworów đugujæcych,
a póļniej ich selektywne wydzielenie w postaci metalicznej lub zwiæzków chemicznych, w celu powtórnego ich wykorzystania. Dobór optymalnych warunków
procesu đugowania poprzez m.in. odpowiedni czynnik
đugujæcy, czas procesu pozwoli na maksymalne rozpuszczenie (przeprowadzenie do roztworu) okreħlonych
metali [8].
Do badaē uľyto próbki nr 2 szlamu konwertorowego
zawierajæcej 3,16% mas. Zn. Đugowanie prowadzono
przy uľyciu HCl, w zakresie stúľeē od 0,5 do 6,0 mol/
dm3. Roztwory robocze o odpowiednim stúľeniu przygotowano z dostúpnych w handlu roztworów stúľonych
lub odczynników stađych o stopniu czystoħci cz.d.a.
Sposób prowadzenia badaē
Đugowaniu poddawano próbki pyđu o masie 20,0 g
3
uľywajæc 20 cm roztworu đugujæcego. Proces prowadzono w temperaturze pokojowej (20±2ºC) w czasie 120
minut. W odpowiednich odstúpach czasu tj. po 30, 60,
90, 120 minutach pobierano próbki roztworu đugujæce-

STùĽENIE, mg/dm3
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Rys. 12. Kinetyka procesu đugowania w 1,0 M HCl

Rys. 11. Metody đugowanie stosowane w technologiach hydrometalurgicznych [7]

STùĽENIE, mg/dm3

Fig. 12. Kinetics of leaching in 1.0 M HCl

Fig. 11. Leaching methods applied in hydrometallurgy [7]

3.1. BADANIA MOĽLIWOĦCI ZASTOSOWANIA
PROCESÓW ĐUGOWANIA DO ODZYSKU
CYNKU ZE SZLAMU KONWERTOROWEGO
Pierwszym etapem hydrometalurgicznych procesów
usuwania metali z odpadów jest proces đugowania, który pozwoli na przeprowadzenie szkodliwych skđadni-

Rys. 13. Kinetyka procesu đugowania w 3,0 M HCl
Fig. 13. Kinetics of leaching in 3.0 M HCl

STùĽENIE, mg/dm3

W zaleľnoħci od aktualnego zapotrzebowania hutnictwa na produkty recyklingu odpadów metalurgicznych
proces đugowania moľemy nie tylko zoptymalizowaè
poprzez dobór stúľenia czynnika đugujæcego, ale równieľ poprzez zastosowanie kilkustopniowego procesu
đugowania przy uľyciu kilku róľnych czynników đugujæcych, prowadzæc tym samym do maksymalnego
wyđugowania cennych metali z odpadów do roztworu
đugujæcego, który nastúpnie poddany zostanie dalszym
obróbkom hydrometalurgicznym [8].

Rys. 14. Kinetyka procesu đugowania w 3,0 M HNO3
Fig. 14. Kinetics of leaching in 3.0 M HNO3
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lu ze szlamu. Pozostađe roztwory kwasów pozwalajæ
na uzyskanie stopnia wyđugowania cynku na poziomie
40÷60%.
Wykonane wstúpne badania z zastosowaniem metody procesu đugowania do odzysku cynku ze szlamu
konwertorowego okazađy siú skuteczne. Uzyskane zadawalajæce wyniki kinetyki procesu đugowania oraz
jego wysokiej efektywnoħci dobranego czynnika đugujæcego, uzasadniajæ kontynuacje badaē nad metodami
hydrometalurgicznego odzysku cynku ze szlamów konwertorowych.
Metody hydrometalurgiczne odgrywajæ istotnæ rolú
w przemyħle metalurgicznym. Wynika to z faktu systematycznego wyczerpywania siú zđóľ surowców naturalnych, niekorzystnych zmian skđadu surowców zmuszajæcych do pozyskiwania nowych metod wydzielania
metali.

STùĽENIE, mg/dm

3
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Rys. 15. Kinetyka procesu đugowania w 1,0 M H2SO4

STùĽENIE, mg/dm

3

Fig. 15. Kinetics of leaching in 1.0 M H2SO4

5. WNIOSKI

Rys. 16. Kinetyka procesu đugowania w 3,0 M H2SO4
Fig. 16. Kinetics of leaching in 3.0 M H2SO4

go, w których po odpowiednim rozcieēczeniu oznaczano
stúľenia jonów metali metodæ atomowej spektroskopii
absorpcyjnej ASA (Spektrofotometr UNICOM).
Na podstawie uzyskanych wyników analiz opracowano krzywe kinetyczne procesu đugowania, co przedstawiono na rysunkach 12–16.
W przypadku đugowania cynku w ħrodowisku kwaħnym najskuteczniejszymi czynnikami đugujæcymi okazađy siú roztwory kwasów azotowego i solnego, które
przy odpowiednio wysokich stúľeniach (powyľej 4 mol/
3
dm ) pozwalajæ na cađkowite wyđugowanie tego meta-

Na podstawie przeprowadzonych badaē moľna
przedstawiè nastúpujæce wnioski:
– struktura szlamów konwertorowych przypomina
„gæbkú”, gđównym skđadnikiem jest ľelazo w formie
tlenkowej, jako domieszki wystúpujæ mangan, cynk.
Z domieszek niemetalicznych stwierdzono obecnoħè
krzemu w formie rozproszonej. Lokalnie stwierdzono
obecnoħè ziaren mineralnych gđównie krzemianów,
tkwiæcych w gæbce tlenków ľelaza,
– w temperaturach procesów konwertorowych nastúpuje intensywne parowanie cynku juľ w pierwszych
5 minutach procesu. W zwiæzku z tym zastosowanie
metod pirometalurgicznego odzysku cynku ze szlamów konwertorowych nie ma uzasadnienia, chyba ľe
zastosujemy selektywne wychwytywanie generowanych pyđów konwertorowych na Þltrach przemysđowych,
– w przypadku đugowania cynku w ħrodowisku kwaħnym najskuteczniejszymi czynnikami đugujæcymi
okazađy siú roztwory kwasów azotowego i solnego.
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