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BADANIA NAD OGRANICZENIEM EMISJI CO2 Z PROCESU
WYTOPU SURÓWKI POPRZEZ WYKORZYSTANIE GAZU
WIELKOPIECOWEGO DO REDUKCJI RUDY ¯ELAZA
Przedstawiono wstêpne badania nad ograniczeniem emisji CO2 z wielkich pieców, poprzez wykorzystanie CO zawartego w gazie wielkopiecowym do redukcji rudy ¿elaza. Dla wielkiego pieca o wydajnoœci 250 t/h surówki z konwencjonaln¹ utylizacj¹ gazu wielkopiecowego, wykonano symulacjê procesu w dwóch wariantach bilansowych,
polegaj¹cych na recyrkulacji gazu na pocz¹tek procesu (wariant R), oraz na szeregowym przep³ywie gazu w
uk³adzie dwóch jednostek (wariant S). W obu przypadkach dla uaktywnienia gazu wielkopiecowego pod wzglêdem
potencja³u redukcyjnego, za³o¿ono wstêpne usuniêcie CO2 metod¹ Bensona-Fielda, polegaj¹c¹ na absorpcji sk³adnika w roztworze wêglanu potasowego. Stwierdzono, ¿e w uk³adzie dwóch wielkich pieców bardziej korzystny jest
wariant recyrkulacyjny (R), w którym zawrócenie CO powoduje obni¿enie zu¿ycia koksu o 138 kg/t sur. Dla ka¿dego
wielkiego pieca powoduje to redukcjê emisji CO2 z 1469 kg/t sur. do 1192 kg/t sur. W wariancie szeregowym S obni¿enie zu¿ycia koksu powoduje redukcjê emisji CO2 do 1270 kg/t sur.
S³owa kluczowe: wielki piec, recyrkulacja gazu wielkopiecowego, usuwanie CO2, metoda Bensona–Fielda

RESEARCH ON REDUCTION OF CO2 EMISSION FROM PIG IRON
MELTING PROCESS BY UTILISATION OF BLAST-FURNACE GAS
FOR IRON ORE REDUCTION
The preliminary research on reduction of CO2 emission from blast furnaces by utilisation of CO contained in
blast-furnace gas for iron ore reduction is presented. For blast furnace with capacity of 250 t of pig iron/h with
conventional utilisation of blast-furnace gas the simulation of the process was carried out in two balance variants.
These were recirculation of gas to the beginning of the process (variant R) and serial flow of gas in configuration of
two units (variant S). In both cases for activation of blast-furnace gas with regard to its reduction potential the preliminary removal of CO2 by the Benson-Field method, which was absorption of the component in potassium carbonate solution, was assumed. It has been found that in configuration of two blast furnaces more advantageous is the recirculation variant (R) where CO recycling causes reduction in coke consumption by 138 kg/t of pig iron. For each
blast furnace it results in reduction of CO2 emission from 1469 to 1192 kg/t of pig iron. In the serial variant (S), reduction in coke consumption results in reduction of CO2 emission to 1270 kg/t of pig iron.
Key words: blast furnace, recirculation of blast-furnace gas, CO2 removal, Benson-Field method

1. WPROWADZENIE

W okresie ostatnich dekad obserwuje siê intensyfikacjê
dzia³añ, tak w obszarze badawczym jak i w obszarze przepisów prawnych, zmierzaj¹cych do ograniczenia emisji
CO2, odpowiedzialnego w du¿ym stopniu za efekt cieplarniany planety. Z powodu funkcjonowania gospodarki
opartej g³ównie na wêglu kamiennym, Polska nale¿y do
krajów o relatywnie znacz¹cym udziale (ok. 1,7%) w globalnej emisji CO2 [1].
Bior¹c pod uwagê ostatnie decyzje Komisji Europejskiej
w kwestii limitów emisji CO2, oraz potrzeby krajowej metalurgii, która w przysz³oœci bêdzie zmuszona nabywaæ
uprawnienia na dodatkow¹ emisjê, uzasadnione jest podjêcie dzia³añ wyprzedzaj¹cych. Dzia³ania te, w pierwszej
kolejnoœci powinny obj¹æ ograniczenie emisji przez wielkie piece eksploatowane w kraju, emituj¹ce ok. 1,5 t CO2/t
surówki i zu¿ywaj¹ce ok. 410 kg wêgla ekwiwalentnego/t
surówki.

Niniejszy artyku³ przedstawia wstêpne rozpoznanie mo¿liwoœci ograniczenia emisji CO2 z wielkich pieców i obejmuje nastêpuj¹ce zagadnienia:
l ogólne dane o emisji CO2 ze szczególnym uwzglêdnieniem procesu wielkopiecowego,
l okreœlenie wyjœciowego modelu bilansowego wielkiego
pieca,
l ustalenie sposobu wykorzystania gazu wielkopiecowego
do redukcji rudy ¿elaza, poprzez analizê nastêpuj¹cych
wariantów:
– recyrkulacji gazu na pocz¹tek procesu,
– szeregowego przep³ywu gazu w uk³adzie dwóch wielkich pieców.

2. OGÓLNE DANE O EMISJI CO2
Z UWZGLÊDNIENIEM PROCESU
WIELKOPIECOWEGO
Obok gospodarki zasobami wody u¿ytkowej i odpadami,
podstawowym celem ochrony œrodowiska jest ogranicza-
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nie emisji gazów cieplarnianych, wœród których kluczow¹
rolê odgrywa CO2 emitowany g³ównie przez ró¿norodne instalacje zasilane wêglem kamiennym i paliwami wêglopochodnymi (tzw. emisja antropogeniczna). W stosunku do
okresu przedindustrialnego, w którym emisja CO2 by³a
zrównowa¿ona poprzez naturalny obieg CO2 w przyrodzie
(przy zawartoœci w atmosferze ok. 2200 Gt CO2 tj. 600 Gt
wêgla ekwiwalentnego), XX wiek na skutek rewolucji przemys³owej, charakteryzowa³ siê niespotykanym dot¹d
wzrostem emisji tego gazu do atmosfery. Przyk³adowo
w okresie ostatnich trzech dekad, iloœæ wytworzonej energii pierwotnej i powi¹zanej z ni¹ globalnej emisji CO2, posiada³y nastêpuj¹cy trend, tabl. 1 [1÷4]:
Tablica 1. Iloœæ wytworzonej energii emisja CO2 w latach
1975–2008 [1–4]
Table 1. Amount of energy produced, CO2 emission in
1975-2008 [1-4]
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udzia³ Polski w roku bazowym oko³o 1,7%
bez ZSRR

Doprowadzi³o to do stanu, w którym emisja CO2 zwi¹zana z dzia³alnoœci¹ cz³owieka przekracza mo¿liwoœci
jego recyrkulacji w naturalnych procesach fotosyntezy
i absorpcji w oceanach, obejmuj¹cych netto po ok. 7,5 Gt/r,
czyli razem ok. 15 Gt/r. W wymienionym okresie (jak
i wczeœniej), na skutek przemys³owego wyrêbu lasów,
wartoœæ ta zmala³a do granicy 8 Gt/r. z czego wynika, i¿
obecna nadwy¿ka emisji CO2 ponad wartoœæ dopuszczaln¹
wynosi ok. 20 GJ/r. Zarejestrowana dot¹d akumulacja CO2
w atmosferze wynosi ok. 550 Gt, co spowodowa³o wzrost
stê¿enia od 280 do 370 ppm. Nasili³o to procesy ocieplania
klimatu, na skutek wzmo¿onego odbijania przez CO2 fal
termicznych.
Wed³ug prognoz ekologicznych Intergovernmental Panel Climate Change, przy braku dzia³añ zapobiegawczych
w okresie 100÷200 lat, emisja CO2 do atmosfery wyniesie
ok. 15 000 Gt, przekraczaj¹c wielokrotnie mo¿liwoœci jego
naturalnej utylizacji. Mo¿e to spowodowaæ katastrofalne
skutki klimatyczne, polegaj¹ce m.in. na wzroœcie poziomu
oceanów. Dla uzmys³owienia tego zagro¿enia nale¿y dodaæ, i¿ zapas wody w lodowcach jest wystarczaj¹cy do podniesienia siê poziomu oceanów o 60 m [5, 6].
Zagadnienie ocieplania siê klimatu by³o przedmiotem
pierwszej ramowej konferencji w Rio de Janeiro (1992),
oraz podobnej konferencji w Kioto (1997), której finalizacj¹ by³y zapisy w postaci Protoko³u parafowanego dot¹d
przez 22 pañstwa [1, 2, 7, 8].
W Kioto ustalono ¿e do koñca 2012 r. obni¿ony zostanie
poziom emisji CO2 o 8% w stosunku do emisji z 1990 r.
(przyjêtego jako rok bazowy), z czego ok. 5% odnosi siê do
pañstw o najwy¿szym stopniu rozwoju oraz wprowadzono
zasady handlu emisjami [1, 3].
Przemys³ metalurgiczny, w szczególnoœci proces wielkopiecowy stanowi znacz¹cy udzia³ w globalnej emisji CO2.
Przyk³adowo w Polsce udzia³ przemys³u stalowego (zbli¿ony do wskaŸnika œwiatowego) wynosi ok. 5%, wobec ok.
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55 i 40%, odpowiednio dla energetyki i pozosta³ych ga³êzi
gospodarki [1]. Pomimo uci¹¿liwoœci dla œrodowiska, produkcja surówki wielkopiecowej bêdzie utrzymywana, poniewa¿ stanowi nadal dominuj¹cy wsad dla stalowni ze
wzglêdu na [2, 9]:
– korzystne cechy surówki polegaj¹ce na wysokiej zawartoœci ciep³a fizycznego i chemicznego (2÷3 GJ/t), co
zmniejsza koszty produkcji stali, w tym zu¿ycie energii,
– wy¿sze zu¿ycie energii w stalowniach zasilanych wsadem z procesów redukcji bezpoœredniej rud ¿elaza (np.
brykiety typu HBI), co ogranicza ich konkurencyjnoœæ,
nie rokuj¹c zdolnoœci do dokonania rynkowego prze³omu w najbli¿szym okresie,
– wzrastaj¹ce zapotrzebowanie na stal masow¹, spowodowane g³ównie rozwojem gospodarczym pañstw azjatyckich.
Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e produkcja surówki wielkopiecowej odbywa siê ze znacznym jeszcze zu¿yciem koksu,
które pomimo zmniejszenia w ostatnich dekadach o blisko
50%, stanowi nadal powa¿ne obci¹¿enie dla œrodowiska.
Wynika to z poziomu œredniego wskaŸnika koksowego,
wskaŸnika emisji CO2 i pochodnego wskaŸnika wêglowego, które wynosz¹ [9÷11]:
– 460 kg/t sur.
– wskaŸnik zu¿ycia koksu,
– 1500 kg /t sur.
– wskaŸnik emisji CO2,
– 410 kg/t sur.
– wskaŸnik zu¿ycia wêgla
ekwiwalentnego (zawartego
we wszystkich paliwach).
Poniewa¿ energetycznie wielkie piece obci¹¿aj¹ hutê
zintegrowan¹ w 60%, to ogólne wskaŸniki odniesione do 1 t
surówki uwzglêdniaj¹ce dodatkowo procesy spiekania,
stalownicze oraz obróbki cieplno-plastycznej s¹ odpowiednio wy¿sze [11]:
– 770 kg/t sur.
– zu¿ycie koksu,
– 2500kg/t sur.
– emisja CO2,
– 680 kg/t sur.
– wêgiel ekwiwalentny.
Przy œwiatowej produkcji surówki ustabilizowanej obecnie wokó³ granicy 0,8 mld t/r., emisja z wielkich pieców wynosi ok. 1,2 mld t/r., co stanowi ok. 4,3% aktualnej emisji
globalnej [7,12].
W dzia³aniach proekologicznych uwzglêdnia siê fakt, i¿
dla prawid³owego wytopu surówki (przy za³o¿eniu udzia³u
¿elaza we wsadzie na ok. 55%), iloœæ wêgla (jako 100%
pierwiastek), powinna byæ zbli¿ona do granicy 440 kg/t
sur., z czego po ok. 190 kg/t sur. przypada na redukcjê rudy
i na spalanie, a reszta tj. ok. 60 kg/t sur. na technologiczny
nadmiar. Odpowiada to maksymalnemu zu¿yciu koksu w
iloœci ok. 520 kg/t sur. St¹d przy zu¿yciu 460 kg/t sur., œredni deficyt koksu w iloœci ok. 60 kg/t sur., jest obecnie uzupe³niany innego typu paliwami zastêpczymi, co zawsze
prowadzi do ograniczenia emisji koksowni (do 400 kg
CO2/t koksu). W zasadzie iloœæ wêgla na redukcjê rudy zosta³o ustabilizowane i wynosi ok. 220 kg/t sur., dla ustalonego sk³adu rudy. Oznacza to, ¿e mo¿liwe jest teoretycznie
zast¹pienie koksu w iloœci do 300 kg/t sur. innymi rodzajami paliw (np. wêglem w iloœci do 260 kg/t sur.).
Zastosowanie paliw wêglowodorowych daje dodatkowy
efekt w postaci ograniczenia emisji CO2 z wielkich pieców,
co iloœciowo mo¿na oceniæ za pomoc¹ teoretycznych mas
równowa¿nych w odniesieniu do spalania i redukcji oraz
teoretycznych emisji stosowanych paliw [10, 11, 13÷16].
Gaz wielkopiecowy ma wyj¹tkowo nisk¹ wartoœæ kaloryczn¹ i nie nadaje siê jako bezpoœrednie paliwo procesowe, jednak¿e w okreœlonych warunkach mo¿e spe³niaæ
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rolê aktywnego reduktora. Wykorzystanie go jako reduktora, mo¿e prowadziæ do oszczêdnoœci koksu co najmniej
o 100 kg/t sur. Jest to istot¹ niniejszego artyku³u i zosta³o
to rozwiniête w dalszej jego czêœci.
Stosowanie paliw zastêpczych takich jak py³ wêglowy,
gaz ziemny oraz zu¿yte tworzywa sztuczne (bez udzia³u
chloru i innych pierwiastków szkodliwych) pozwalaj¹ na
obni¿enie zu¿ycia koksu.
Paliwa te stosowane s¹ najczêœciej w iloœciach do 50 kg/t
sur., zastêpuj¹c ok. 60 kg/t sur. koksu. Przy takim udziale
poziom emisji CO2 wynosi ok. 1430 kg/t sur. (390 kg/t sur.
wêgla ekwiwalentnego) i ok. 70 kg/t sur. (20 kg/t sur. wêgla
ekwiwalentnego), odpowiednio dla koksu i innych paliw.
Najkorzystniejszy efekt ekonomiczny a czêœciowo ekologiczny wystêpuje podczas pe³nego wyeliminowania koksu
i wdmuchiwania wêgla, którego iloœæ bez innych paliw wynosi³aby ok. 440 kg/t sur. Jest to wielkoœæ teoretyczna, poniewa¿ jednym z czynników limituj¹cych dolne zu¿ycie
koksu (220 kg/t sur.) jest m.in. jego wytrzyma³oœæ na rozkruszanie w warunkach ruchowych, oraz ograniczone
jeszcze mo¿liwoœci efektywnego spalania paliw zastêpczych w strefie dysz. Obecnie, przy najni¿szym w niektórych przypadkach zu¿yciu koksu w iloœci 270 kg/t sur.,
wdmuchiwanie wêgla wynosi maksymalnie 210 kg/t sur.
[11]. Takiej iloœci wêgla odpowiadaj¹ równowa¿ne masy
pozosta³ych paliw, w zakresie do 160 kg/t sur. WskaŸnik
koksowy w zakresie 270÷310 kg/ts, przy wdmuchiwaniu
wêgla w iloœci 210÷180 kg/t sur. (inne paliwa zastêpcze:
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160÷130 kg/t sur.), zalicza siê do najlepszych osi¹gniêæ
wielkopiecownictwa œwiatowego [7÷17]. Jednak¿e porównanie obecnej œredniej obni¿ki koksu (60 kg/t sur.) z maksymaln¹ (300 kg/t sur.) œwiadczy o du¿ej skali istniej¹cych
tu jeszcze rezerw wdro¿eniowych.
Niezale¿nie od stosowania paliw zastêpczych, prowadzone s¹ badania nad mo¿liwoœci¹ zmniejszania emisji
CO2 poprzez recyrkulacjê gazu wielkopiecowego na
pocz¹tek procesu. Koncepcja by³a przedmiotem szeregu
prac w formie symulacji i prób pilotowych, opartych na
dwóch podstawowych wariantach wdmuchiwania gazu
[18÷22]:
– wstêpnego usuwania z gazu CO2 i wdmuchiwania go do
strefy dysz,
– wstêpnego usuwania z gazu CO2 i zawracania go do strefy dysz oraz do strefy szybu.
Ogólnie bior¹c, prace te mia³y na celu okreœlenie optymalnych warunków recyrkulacji gazu, dla zwiêkszania
produkcji surówki przy niezmiennej emisji CO2, lub dla
zmniejszania emisji CO2 przy zachowaniu dotychczasowej
wydajnoœci wielkiego pieca. W próbach stosowano zmienne temperatury gazu, oraz zmienne iloœci koksu i paliw zastêpczych. Stosowano tak¿e ró¿ne stopnie recyrkulacji
gazu, co prowadzi³o do podwy¿szania udzia³u reduktorów
(tlenek wêgla + wodór) i uzyskiwania atmosfery niskoazotowej oraz bezazotowej. Uzyskane wyniki, uporz¹dkowane wed³ug typu paliwa zastêpczego – zilustrowano poni¿szej.
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Z zestawienia widaæ, ¿e w zale¿noœci od stosowanych
parametrów technologicznych, bez sk³adowania CO2 z instalacji absorpcyjnej, zawracanie gazu przy stosowaniu
wdmuchiwania wêgla, generalnie przyczynia siê do ograniczenia emisji od 20% do 50% wzglêdem emisji CO2 w procesie konwencjonalnym. Jednak bior¹c pod uwagê dodatkowe zu¿ycie energii na podgrzewanie gazu (paliwo
p³ynne, energia elektryczna z elektrowni wêglowej do zasilania plazmotronu), faktyczne ograniczenie emisji ulega
zmniejszeniu poni¿ej 16%. Odmienna sytuacja wystêpuje
przy sk³adowaniu CO2 wychwyconego w instalacji absorbcyjnej. Wtedy ograniczenie emisji CO2 jest istotnie wy¿sze
i z podgrzewem gazu, wynosi 38÷72%.
W przypadku wdmuchiwania tworzyw sztucznych, skuteczne jest jedynie sk³adowanie wydzielonego CO2, daj¹c
w obu wariantach ograniczenie emisji w zakresie
43÷71%, przy czym wy¿sza wartoœæ zwi¹zana jest z wy¿szym stopniem recyrkulacji gazu wielkopiecowego [3, 20].

3. OKREŒLENIE WYJŒCIOWEGO MODELU
BILANSOWEGO WIELKIEGO PIECA
3.1. OGÓLNY OBIEG £ADUNKÓW
MATERIA£OWYCH I EMISJI CO2
Ograniczenie emisji CO2 poprzez wykorzystanie gazu
wielkopiecowego jako reduktora, wymaga identyfikacji
wyjœciowego stanu procesu, odgrywaj¹cego rolê uk³adu
odniesienia dla oceny dokonywanych kolejno zmian.
Wychodz¹c z raportów ruchowych wytypowanych wielkich pieców A i B (objêtoœæ: 3200 m3, wydajnoœæ: 250 t
sur./h), sporz¹dzono schemat obiegu ³adunków materia³owych odniesionych do 1 t surówki, rys. 1.
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Obieg zak³ada konwencjonalne wykorzystanie gazu
wielkopiecowego polegaj¹ce na skierowaniu czêœci strumienia do opalania nagrzewnic dmuchu (44%), a pozosta³ej czêœci do opalania urz¹dzeñ zewnêtrznych w elektrociep³owni i w walcowniach. Sposób ten nazwano wariantem K. Ze schematu wynika, i¿ przy zu¿yciu paliw
w postaci 460 kg koksu na tonê surówki i 35 kg gazu koksowniczego na tonê surówki, emisja CO2 ka¿dej jednostki
spowodowana spalaniem gazu, wynosi 1304 kg/t sur.
Bior¹c pod uwagê wypalanie wêgla z surówki na stalowni
(45 kg/t sur.), to emisja ³¹czna osi¹ga poziom 1469 kg/t sur.
3.2. SYMULACJA OGÓLNEGO BILANSU
CIEPLNO–MATERIA£OWEGO
W wielkim piecu musz¹ byæ wytworzone œciœle okreœlone sprzê¿enia (synergie) pomiêdzy ³adunkami materia³owymi a ciep³em procesowym, dla zabezpieczenia wymaganych parametrów surówki i ¿u¿la (g³ównie wydajnoœci, sk³adu i temperatury). Wyrazem tych sprzê¿eñ jest
ogólny bilans materia³owo-cieplny, którego symulacjê
oparto na raportach o sk³adzie spieku, dmuchu, koksu, surówki i ¿u¿la oraz na uk³adzie reakcji wielkopiecowych,
rys. 1.
Obliczenia symulacyjne prowadzono w nastêpuj¹cej kolejnoœci (stosowanej równie¿ w przedstawionych dalej wariantach R i S) [23–25]:
l ciep³o fizyczne i chemiczne (rozchód):
– gazu wielkopiecowego,
– surówki i ¿u¿la,
– redukcji rudy ¿elaza,
– ch³odzenia wodnego,

Rys. 1. Ogólny model wielkich pieców A i B o wydajnoœci 250 ts/h ka¿dy, pracuj¹cych z konwencjonaln¹ utylizacj¹ gazu wielkopiecowego. Wariant K [10]
Fig. 1. General model of blast furnaces A and B with capacity of 250 t of pig iron/h each, working with conventional utilisation of blast-furnace gas. Variant K [10]
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ciep³o fizyczne i chemiczne (przychód):
– dmuchu,
– spalania gazu koksowniczego,
– spalania wêgla,
³adunki cz¹stkowe (przychód i rozchód):
– wêgla do redukcji rudy ¿elaza,
– wêgla na spalanie,
– wêgla nadmiarowego,
– tlenu do spalanie paliw,
– tlenku wêgla i dwutlenku wêgla w gazie wielkopiecowym,
– pozosta³oœci w gazie wielkopiecowym,
ciep³o zwi¹zane z ruchem urz¹dzeñ pozapiecowych
(opalanie nagrzewnic dmuchu, opalania kot³ów w elektrociep³owni i pieców przepychowych na walcowniach,
wytwarzanie mediów pomocniczych dla wielkiego pieca
(energia elektryczna, para)),
korekta ³adunku gazu wielkopiecowego za pomoc¹ bilansu domieszek bez udzia³u wêgla.

Wyniki symulacji œwiadcz¹, ¿e w ca³kowitej iloœci dostarczanego ciep³a (6009 MJ/t sur.), decyduj¹ce znaczenie
posiada ciep³o spalania wêgla (49,5%), a nastêpnie ciep³o
fizyczne dmuchu (33,9%). Natomiast spalanie gazu koksowniczego posiada znaczenie drugorzêdne (16,6%), jakkolwiek zastêpuje znacz¹c¹ iloœæ koksu (ok. 55 kg/t sur.).
Po stronie rozchodu, najwiêcej ciep³a przypada na redukcjê rudy (42,5%) oraz na zwiêkszenie entalpii ciek³ej surówki (21,7%). Udzia³ ch³odzenia wodnego, ¿u¿la i gazu
wielkopiecowego, mieœci siê w przedziale 9÷16%.
3.3. OGÓLNY KIERUNEK DZIA£AÑ
NAD OGRANICZENIEM EMISJI CO2
Z WIELKICH PIECÓW
Z danych wynika generalne spostrze¿enie, i¿ przy jednakowych warunkach stosowania dmuchu i gazu koksowniczego, ³adunek wêgla na spalanie (CS = 142 kg/t sur.),
stanowi ok. 75% ³adunku wêgla na redukcjê rudy (CR =
190 kg/t sur.). St¹d po wprowadzeniu z zewn¹trz reduktora zastêpczego (RZ), wyst¹pi¹ synergie w postaci:
– obni¿enia ³adunku ciep³a na redukcjê o iloœæ reduktora
zastêpczego,
– ograniczenia przebiegu endotermicznej reakcji generuj¹cej CO,
– ograniczenia ciep³a redukcji rudy,
– ograniczenia ³adunku wêgla na spalanie,
– ograniczenia zu¿ycia koksu.
W przypadku zastosowania wodoru efekty te prowadz¹
jednoczeœnie do maksymalnego zmniejszenia emisji CO2.
Jednak¿e ograniczona dostêpnoœæ H2 i cena CH4 wskazuje,
i¿ w pierwszej kolejnoœci nale¿y rozpatrywaæ wykorzystanie CO zawartego w gazie wielkopiecowym. Teoretycznie
mo¿na zak³adaæ wykorzystanie ³adunku CO wynosz¹cego
378 kg/ts (co stanowi blisko 57% ca³kowitej iloœci). Sposób
ten w dwóch ró¿nych ujêciach jakoœciowych-iloœciowych
opisano poni¿ej.

4. SPOSOBY WYKORZYSTANIA
GAZU WIELKOPIECOWEGO DO REDUKCJI
RUDY ¯ELAZA
4.1. RECYRKULACJA GAZU NA POCZ¥TEK
PROCESU
Proponowane rozwi¹zanie polega na odpowiedniej modyfikacji wykorzystania gazu wielkopiecowego (GW), któ-
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ra mo¿e byæ zrealizowana poprzez jego pe³n¹ recyrkulacjê
na pocz¹tek procesu, w miejsce dotychczasowego sposobu
polegaj¹cego na wykorzystaniu poza wielkim piecem tj.
w nagrzewnicach dmuchu, w elektrociep³owniach, w walcowniach.
Dotychczasowy sposób wykorzystania gazu powinien
ulec modyfikacji, co wynika z jego wyj¹tkowo niskiej kalorycznoœci oraz z odprowadzania do atmosfery nadmiernego ³adunku CO2. Z drugiej strony zawarty w nim tlenek wêgla, stanowi cenny reduktor rudy ¿elaza energetycznie korzystniejszy od wodoru.
Idea wariantu R (rys. 2), polega na skierowaniu ca³oœci
gazu wielkopiecowego z poszczególnych pieców do wspólnej instalacji mokrej dekarbonizacji gazu za pomoc¹ roztworu wêglanu potasowego (metod¹ Bensona–Fielda),
gdzie zachodzi szybka reakcja chemisorpcji (kolumna I), a
nastêpnie reakcja desorpcji CO2 przy udziale pary wodnej
i obni¿onym ciœnieniu (kolumna II):

W przypadku otwarcia obiegu absorbenta w kolumnie I
(co jest nieuniknione ze wzglêdu na akumulacjê zanieczyszczeñ pochodz¹cych z wielkiego pieca), zastosowany
absorbent jest bezpieczniejszy dla œrodowiska wodnego,
od stosowanej w podobnych instalacjach monoetanoloaminy (metoda MEA) [26,27].
Zregenerowany wêglan potasowy zawraca siê do kolumny I, a CO2 odprowadza siê do atmosfery (alternatyw¹ jest
sk³adowanie – co jednak wymaga szczegó³owego rozpoznania mo¿liwoœci i skutków geologicznego deponowania
w warunkach huty).
Oczyszczony gaz jest mieszanin¹ dwusk³adnikow¹ (246
kg CO /t sur. + 870 kg N2/t sur.), przy czym podwy¿szone
do 22% stê¿enie tlenku wêgla w stosunku 12% w gazie surowym, powoduje przywrócenie jego aktywnoœci redukcyjnej. Po instalacji Bensona-Fielda, gaz kierowany jest nastêpnie do nagrzewnic dmuchu opalanych np. gazem ziemnym, sk¹d po dodaniu tlenu i pary wodnej zasila dysze
wielkich pieców A i B.
Jak nadmieniono wczeœniej, zawrócenie CO do procesu
(oprócz proporcjonalnej obni¿ki zu¿ycia koksu do redukcji), powoduje dodatkow¹ obni¿kê zu¿ycia koksu na spalanie. Zawracany ³adunek CO w iloœci 246 kg/t sur. w wariancie R powoduje zmniejszenie zapotrzebowania na ciep³o
redukcji spieku z 2,5 GJ/t sur. do 1,5 GJ/t sur., a ogólnego
ciep³a procesowego z 6 GJ/t sur. do 5 GJ/t sur. Sumaryczna
obni¿ka zu¿ycia koksu wynosi 138 kg/t sur. (z 460 kg/t sur.
do 322 kg/t sur.), co dla ka¿dego wielkiego pieca powoduje
redukcjê emisji CO2 z 1469 kg/t sur. do 1192 kg/t sur.
W wariancie R ³adunki tlenku wêgla (246 kg/t sur.) jak
i azotu (870 kg/t sur.) kr¹¿¹ce ci¹gle w uk³adzie wielkopiecowym, s¹ charakterystycznymi wielkoœciami stanowi¹cymi pierwiastki uk³adu równañ bilansowych – nazwane parametrami w³asnymi.
Zak³ada siê, i¿ deficyt gazu wielkopiecowego dla urz¹dzeñ zewnêtrznych, bêdzie pokrywany znacznie bardziej
ekologicznym paliwem np. metanem zawartym w gazie
ziemnym. Z iloœci ciep³a transportowanego z gazem wielkopiecowym do nagrzewnic dmuchu, elektrociep³owni
i walcowni oraz z entalpii reakcji wynika, ¿e ³adunek metanu powinien wynosiæ 76,1 kg/t sur.
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Rys. 2. Ogólny model wielkich pieców A i B z uwzglêdnieniem recyrkulacji gazu wielkopiecowego. Wariant R
Fig. 2. General model of blast furnaces A and B considering recirculation of blast-furnace gas. Variant R

4.2. SZEREGOWY PRZEP£YW GAZU W UK£ADZIE
DWÓCH WIELKICH PIECÓW
Jako alternatywê w stosunku do wariantu recyrkulacyjnego, przeanalizowano szeregowe wykorzystanie gazu pomiêdzy uk³adem dwóch wielkich pieców A i B (wariant S).

Zgodnie ze schematami na rys. 3 i 4, rozwi¹zanie polega
na skierowaniu gazu z WP A do instalacji absorpcyjnej,
a nastêpnie (po uzupe³nieniu tlenu i pary wodnej) do nagrzewnic dmuchu WP B.
Oczyszczony gaz zawiera 378 kg CO /t sur. i 901 kg N2/t
sur. tj. 29% tlenku, co wskazuje na wy¿szy potencja³ re-

Rys. 3. Ogólny model wielkiego pieca A jako generatora tlenku wêgla dla wielkiego pieca B. Wariant S
Fig. 3. General model of blast furnace A as carbon oxide generator for blast furnace B. Variant S
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Rys. 4. Ogólny model wielkiego pieca B zasilanego tlenkiem wêgla z wielkiego pieca A. Wariant S
Fig. 4. General model of blast furnace B with carbon oxide supply from blast furnace A. Variant S

dukcyjny w stosunku do gazu w wariancie R. Znajduje to
prze³o¿enie w du¿ym obni¿eniu ciep³a redukcji z 2,5 GJ/t
sur. (wariant K) do 1 GJ/t sur.(wariant S), a zarazem obni¿ki ogólnego ciep³a procesowego z 6 GJ/t sur. do 4,4 GJ/t
sur., oraz koksu z 460 kg/t sur. do 247 kg/t sur. Szeregowe
wykorzystanie gazu powoduje redukcjê emisji CO2 w WPA
do 1029 kg/t sur. i nieznaczne podwy¿szenie w WP B do
1512 kg/t sur. Rezultatem jest obni¿enie emisji dwóch jednostek do 2541 kg/t sur. (z 2938 kg/t sur. w wariancie K).
Ze wzglêdu na odmienne obiegi materia³owe wzglêdem
wariantu R, stosowanie metanu dla urz¹dzeñ zewnêtrznych obu jednostek zostaje ograniczone o opalanie nagrzewnicy dmuchu wielkiego pieca B, gdy¿ powstaj¹cy
w nim gaz ma wystarczaj¹c¹ wartoœæ kaloryczn¹. St¹d
³adunek CH4 zostaje obni¿ony do poziomu 118 kg/t sur.

5. PODSUMOWANIE
Przeprowadzone symulacje umo¿liwiaj¹ ocenê poszczególnych wariantów wykorzystania gazu wielkopiecowego
pod wzglêdem zu¿ycia koksu, metanu, ciep³a procesowego
oraz wypadkowej emisji dwutlenku wêgla (wyra¿onej równie¿ za pomoc¹ wêgla ekwiwalentnego), w odniesieniu do
ka¿dego z dwóch wielkich pieców jak do ich uk³adu.
Uzyskane wskaŸniki dowodz¹, ¿e zarówno wariant recyrkulacyjny, jak i szeregowy, prowadz¹ do istotnego obni¿enia zu¿ycia koksu, tj. o ponad 40% w stosunku do wariantu konwencjonalnego, generuj¹c przy tym obni¿enie
zu¿ycia ciep³a procesowego o ponad 12%, oraz w podobnym zakresie obni¿enie ogólnej emisji CO2. Jednak przy
rozpatrywaniu uk³adu dwóch jednostek, bardziej korzystny jest wariant recyrkulacyjny R.

Zawracany ³adunek CO w wariancie R powoduje obni¿kê zu¿ycia koksu o 138 kg/t sur. (z 460 kg/t sur. do 322 kg/t
sur.). Dla ka¿dego wielkiego pieca powoduje to redukcjê
emisji CO2 z 1469 kg/t sur. do 1192 kg/t sur.
W wariancie szeregowym S zu¿ycie koksu wynosi 460
kg/t sur. dla WP A i 247 kg/t sur. dla WP B. Szeregowe wykorzystanie gazu powoduje redukcjê emisji CO2 dwóch jednostek do 1270 kg/t sur., która w wariancie konwencjonalnym K wynosi 1469 kg/t sur.)
Przewiduje siê, i¿ wdro¿enie cyrkulacyjnego systemu
utylizacji gazu wielkopiecowego, bêdzie zwi¹zane z rozwi¹zaniem szeregu problemów w postaci:
– aktualizacji obiegu mediów technologicznych przy obecnym sposobie utylizacji gazu wielkopiecowego,
– opracowania topograficznego rozk³adu nowych urz¹dzeñ zwi¹zanych z recyrkulacj¹ gazu wielkopiecowego,
– rozpoznania mo¿liwoœci i warunków geologicznego deponowania odpadowego CO2 z dekarbonizacji gazu wielkopiecowego,
– przeprowadzenia prób pilotowych nad redukcyjnoœci¹
stosowanej rudy ¿elaza przy u¿yciu pierwotnego reduktora i tlenku wêgla o podwy¿szonej koncentracji,
– opracowania sposobu modyfikacji palników dla urz¹dzeñ zewnêtrznych w celu przystosowania ich do spalania metanu w miejsce gazu wielkopiecowego,
– opracowanie za³o¿eñ projektowych dla recyrkulacji
gazu wielkopiecowego (ogólny bilans materia³owo-cieplny, instalacja Bensona-Fielda, wstêpne ogrzewanie
gazu, wentylatory obiegowe, oczyszczanie œcieków),
– przygotowania projektu technicznego dla recyrkulacji
gazu wielkopiecowego, wykonania i uruchomienie nowego systemu eksploatacji wielkich pieców,
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– przeprowadzenia weryfikacji pracy wielkich pieców po
dokonanych zmianach (zu¿ycie koksu, parametry surówki i ¿u¿la, parametry surowego gazu wielkopiecowe-
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go i po dekarbonizacji), przy dotychczasowej produkcji
surówki.
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