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9  Żelazostopy 
 
Żelazostopy są stosowane głównie jako stopy przejściowe w hutnictwie żelaza, ponieważ jest to 
najbardziej ekonomiczny sposób wprowadzania pierwiastka stopowego do kąpieli stalowej. Oprócz 
tego specjalne żelazostopy są również potrzebne do produkcji stopów aluminiowych oraz jako 
materiał rozruchowy w określonych reakcjach chemicznych. Żelazostopy stosowane jako dodatek 
w produkcji stali poprawiają takie własności stali jak wytrzymałość na rozciąganie, odporność na 
ścieranie i korozję. Efekt poprawionych własności stali osiągany przez stosowanie żelazostopów do 
wprowadzania pierwiastka stopowego zależy w większym lub mniejszym stopniu od następujących 
wpływów [tm 107, Ullmanns 1996]: 
- zmiany w składzie chemicznym stali, 
- usuwania lub wiązania szkodliwych zanieczyszczeń, takich jak tlen, azot, siarka, wodór, 
- zmiany w charakterze krzepnięcia, na przykład po szczepieniu 
Zależnie od stosowanego surowca (surowiec pierwotny lub wtórny) produkcja żelazostopów może 
być realizowana jako proces pierwotny lub wtórny. Podstawowa chemia obu procesów może być 
przedstawiana następująco: 
 
Procesy pierwotne:  
 
tlenkowa ruda metalu + ruda żelaza/złom + reduktor →żelazostop + tlenek reduktora + żużel 
 
Procesy wtórne: 
 

złom metalu + złom żelaza →żelazostop 
 
Obecnie żelazostopy są zasadniczo produkowane albo przez węglotermiczną albo przez 
metalotermiczną redukcję rud tlenkowych lub koncentratów. Najważniejszym procesem jest 
redukcja węglotermiczna, w której pierwiastek węgiel w postaci koksu (koks metalurgiczny), węgla 
lub węgla drzewnego jest normalnie stosowany jako środek redukujący. Jeśli stosowany jest piec 
szybowy, to koks również jest potrzebny jako źródło energii. Redukcji metalotermicznej dokonuję 
się głównie z użyciem krzemu albo glinu w charakterze środka redukującego. Poniższe równania 
chemiczne przedstawiają podstawowe zasady procesów produkcyjnych węglotermicznych i 
metalotermicznych. 
 
Redukcja węglotermiczna: tlenek metalu + węgiel (pierwiastek)→metal + tlenek węgla 
Redukcja krzemotermiczna: tlenek metalu +krzem↔metal +tlenek krzemu 
Redukcja aluminotermiczna: tlenek metalu + glin→metal +tlenek glinu 
 
 
9.1  Stosowane techniki i procesy 
 
W zależności od wielkości produkcji żelazostopy można podzielić na dwie główne kategorie � 
żelazostopy produkowane masowo i żelazostopy specjalne. Żelazostopy produkowane masowo 
(żelazochrom, żelazokrzem, żelazomanganokrzem i żelazonikiel) stanowią około 90% całkowitej 
produkcji żelazostopów w Unii Europejskiej. 
 
W porównaniu z żelazostopami produkowanymi masowo wielkość produkcji żelazostopów 
specjalnych jest raczej mała. Żelazostopy specjalne (żelazowanad, żelazomolibden, 
żelazowolframotytanobor i żelazoniob) są przeważnie stosowane w hutnictwie żelaza i stali. Prócz 
tego pewne specjalne żelazostopy są w coraz większym stopniu stosowane również w innych 
sektorach przemysłowych, np. w przemyśle aluminiowym i chemicznym. 
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9.1.1  Żelazochrom 

 
Żelazochrom wspólnie z niklem (żelazonikiel) jest głównym pierwiastkiem stopowym w produkcji 
stali nierdzewnej. Stal nierdzewna jest stosowana w produkcji najprzeróżniejszych narzędzi - od 
noży do łopatek turbin silników lotniczych. 
 
Zawartość chromu w żelazochromie waha się zwykle od 45% do 75% razem z różnymi 
zawartościami żelaza, węgla i innych pierwiastków stopowych. Zastosowanie żelazochromu zależy 
w dużym stopniu od zawartości węgla i dlatego żelazochrom może być klasyfikowany jak 
następuje: 
1. żelazochrom wysokowęglowy (HC FeCr) z 4-10% C 
2. żelazochrom średniowęglowy (MC FeCr) z 0,5-4% C 
3. żelazochrom niskowęglowy (LC FeCr) z 0,01- 0,5%C 
 
 
9.1.1.1  Surowce  
 
Głównym surowcem do produkcji żelazochromu jest ruda chromitowa, która jest materiałem 
zawierającym tlenek żelaza i tlenek chromu. Stosunek zawartości Cr i Fe w rudzie chromitowej 
określa zawartość chromu w produkowanym żelazostopie, np. wysoki stosunek Cr/Fe jest korzystny 
do produkcji żelazostopu z wysoką zawartością chromu. Ruda chromitowa i koncentraty są 
stosowane w postaci twardych i kruchych kawałków, jak również w formie miałkiego chromitu. 
 
Zależnie od różnych procesów produkcyjnych i pożądanej zawartości węgla w żelazochromie w 
charakterze środka redukcyjnego stosowany jest węgiel lub krzem. Do produkcji FeCr 
wysokowęglowego pierwiastek węgiel jest dodawany do procesu jako reduktor w postaci koksu 
metalurgicznego, węgla lub węgla drzewnego. Koks metalurgiczny jest najpowszechniej 
stosowanym reduktorem. Ważne jest stosowanie koksu z niską zawartością fosforu i siarki, 
ponieważ 60-90% fosforu i 15-35% siarki przechodzi do metalu. Do produkcji niskowęglowego 
FeCr w charakterze środka redukującego i surowca w redukcji krzemotermicznej stosowany jest 
żelazokrzemochrom i żelazokrzem.  
 
Aby uzyskać prawidłowy skład chemiczny metalu, dobry uzysk metalu i dobrą pracę pieca, do 
wsadu można dodawać materiały pomocnicze, takie jak kwarcyt, korund, wapno, oliwin, pełnią one 
wówczas rolę środków redukujących. 
 
 
9.1.1.2  Techniki obróbki wstępnej  
 
Chromit, główny surowiec do produkcji żelazochromu, stosowany jest w postaci rudy kawałkowej, 
miału i koncentratów. Należy zauważyć, że około 70-80% światowych źródeł chromitu jest 
dostępna w formie rudy miałkiej (<10mm). Ruda drobnoziarnista i koncentraty muszą być najpierw 
aglomerowane przez brykietowanie, grudkowanie/spiekanie lub spiekanie, aby nadawały się jako 
wsad do pieca. 
 
Aglomeracja jest konieczna dla osiągania dobrych uzysków, a także aby zapewnić nabój 
przepuszczalny dla gazów reakcji powstających w strefie reakcji i uchodzących z pieca. 
 
Brykiety są wytwarzane przez prasowanie lub kształtowanie mieszanki rud z dodawanym 
lepiszczem na odpowiedni kształt i wielkość. Brykiety są stosowane w piecu po utwardzeniu 
dodawanego lepiszcza, ale bez obróbki cieplnej. Ta metoda może być stosowana dla materiałów ze 
stosunkowo szerokim zakresem uziarnienia mniejszym niż 5mm. 
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Świeże grudki (pelety) są produkowane w bębnie obrotowym lub na misie przez zbrylanie 
wilgotnego miału rudnego z dodatkiem lepiszcza i drobnoziarnistego koksiku na kulki. Świeże 
pelety są później spiekane na stalowej taśmie lub w piecu szybowym na twarde, porowate grudki o 
stałych własnościach fizycznych i chemicznych. W charakterze paliwa do spiekania 
wykorzystywany jest koksik zawarty w świeżych peletach i gaz piecowy. 
 
Spiekanie nadaje się dla ziarna wielkości w zakresie 0,1-3mm. Do mieszanki rud dodawany jest 
koksik, ale bez lepiszcza. Mieszanka jest umieszczana na kracie i koksik jest zapalany. Ciepło ze 
spalania koksiku będzie wytwarzać placek spiekowy przez topnienie skały płonnej zawartej w 
rudzie. Ten placek musi być później kruszony na materiał kawałkowy o odpowiedniej wielkości 
ziarna. 
 
W przypadku spiekania gazy odlotowe z procesu muszą być oczyszczane w skruberach 
kaskadowych lub filtrach workowych. We wszystkich procesach aglomeracyjnych pyły surowców 
zbierane z tych procesów lub z innych procesów obróbki surowców mogą być zawracane do 
procesów. 
 
 
9.1.1.3  Produkcja żelazochromu i żelazokrzemochromu 
 
9.1.1.3.1  Żelazochrom wysokowęglowy 
 
Żelazochrom wysokowęglowy (HCFeCr) powstaje prawie wyłącznie poprzez bezpośrednią 
redukcję węglotermiczną rudy chromitu w trójfazowych bezpośrednich piecach łukowych o pracy 
ciągłej. Wsad może być podgrzewany wstępnie w piecu szybowym lub obrotowym z 
wykorzystaniem gazu CO z procesu wytapiania. Możliwa jest również redukcja wstępna w piecu 
obrotowym. W obu przypadkach jednostkowe zużycie energii elektrycznej jest mniejsze. 
Stosowane są zamknięte, półzamknięte lub otwarte bezpośrednie piece łukowe trójfazowe prądu 
przemiennego i jednofazowe piece plazmowe prądu stałego. Piec łukowy prądu stałego posiada 
jedną wydrążoną elektrodę grafitową. 
 
W piecach łukowych bezpośrednich stosowane są elektrody Søderberga, gdzie elektroda może być 
tworzona przez gorącą pastę, brykiety, bloki lub walce z pasty. Pasta elektrodowa jest ładowana na 
górze elektrody odpowiednio do jej zużycia. Materiał nagrzewa się coraz bardziej w miarę jego 
schodzenia w dół kolumny elektrodowej. Topi się on przy około 80 °C i spieka w 500 °C. 
Prowadzenie pieca może być oparte na kontroli rezystancji lub prądu, aby kontrolować proces 
topienia. Wówczas elektrody są podnoszone lub opuszczane, dlatego aby w razie potrzeby 
utrzymywać stałą rezystancję lub prąd. Oznacza to pewne wymagania odnośnie uszczelniania 
elektrody, które powinno uniemożliwiać wnikanie powietrza do pieca. Alternatywnie stosowana 
jest inna praktyka, polegająca na tym, że elektroda porusza się tylko podczas przedłużania, a w 
innych momentach pozostaje w miejscu. 
 
Podczas procesu topienia tlenki metalu są redukowane przez koks, powstaje wówczas produkt 
końcowy w postaci węglików metalu. Redukcja powoduje, że wytwarzają się ogromne ilości gazu 
CO w strefie reakcji pod końcówkami elektrody. W piecu otwartym gaz CO jest spalany przy 
powierzchni pieca. Stosując zamknięty, uszczelniony piec można zredukować objętość gazów 
odlotowych o czynnik 50-75 i o czynnik 10-20 w przypadku pieca półzamkniętego. Koszt 
inwestycyjny systemów oczyszczania gazów odlotowych dla pieców zamkniętych jest dużo niższy 
niż dla pieców otwartych. Oczyszczony gaz CO może być wykorzystywany jako paliwo do 
podgrzewania surowca, suszenia koksu i w podobnych procesach zastępując olej lub inne paliwa 
kopalne. Z pieców półzamkniętych energia może być odzyskiwana w postaci pary lub gorącej 
wody. 
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 Żelazochrom i żużel są spuszczane w regularnych odstępach czasu z otworów spustowych w 
pobliżu trzonu pieca. Żużel i metal są spuszczane przez ten sam otwór spustowy z zastosowaniem 
spuszczania kaskadowego do tej samej kadzi. Żużel posiadający mniejszą gęstość pływa na 
wierzchu i ewentualnie przelewa się przez dziób kadzi do kadzi żużlowej lub przez wtórną rynnę do 
dołu żużlowego, basenu granulacyjnego lub innego naczynia na żużel. Rzadziej metal jest 
spuszczany bezpośrednio do rejonu odlewania. Ciekły metal jest odlewany po zagarnięciu żużlu. 
Najczęściej stosowanymi metodami odlewania żelazochromu, z powodu łatwości zastosowania i 
niskich kosztów, są odlewanie złożowe i warstwowe. Ostudzone odlewy są kruszone i przesiewane 
w linii obsługi produktu na partie handlowe zamówione przez klientów. Jeśli to możliwe, ciekły 
żelazochrom może być bezpośrednio przesyłany do sąsiadującej stalowni stali nierdzewnej. 
 
Żużel można poddać granulacji za pomocą strumienia wody pod wysokim ciśnieniem, albo poddać 
go odlewaniu na zewnątrz warstwami, chłodzeniu, kruszeniu i przesiewaniu. Żużel zawierający 
metal jest również kruszony i wówczas metal jest odzyskiwany za pomocą rozdzielania metal-
żużel. Odzyskiwany kawałkowy metal bezżużlowy możne być sprzedawany, a żużel 
zanieczyszczony metalem i miałami podlega najczęściej ponownemu procesowi wytapiania. Żużel 
granulowany i żużel kawałkowy są ponownie wykorzystywane jak materiał do budowy budynków i 
dróg. Przykład procesu produkcyjnego żelazochromu wysokowęglowego przy użyciu zamkniętego 
pieca łukowego bezpośredniego jest przedstawiony na poniższym rysunku 
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Rysunek 9.1: Produkcja żelazochromu wysokowęglowego w piecu zamkniętym 
 
Do topienia chromitu miałkiego bez poprzedzającej go aglomeracji, ze względu na jego dużą 
dostępność, opracowano technologię na bazie prądu stałego. Zasadę stanowi proces otwartej kąpieli 
z łukiem bezpośrednim, przy czym piec jest wyposażony w pojedynczą wydrążoną grafitową 
elektrodę, przez którą ładowana jest miałka ruda chromitu, miałkie reduktory i topniki. Ruda 
chromu może być skutecznie podgrzewana, np. w systemie złoża fluidalnego. Wykorzystywanie 
energii gazów odlotowych może obniżyć zużycie energii elektrycznej na produkowaną jednostkę. 
 
 
9.1.1.3.2  Żelazochrom średniowęglowy 
 
Żelazochrom średniowęglowy (MC FeCr) może być produkowany w redukcji krzemotermicznej 
rudy chromitu i koncentratów lub przez odwęglanie wysokowęglowego FeCr w konwertorze 
tlenowym. Tlen może być wprowadzany do ciekłego metalu znad kąpieli przy użyciu lanc 
chłodzonych wodą lub przez wdmuchiwanie przez dennicę konwertora. Zaletą procesu 
wdmuchiwania przez dennicę jest osiąganie wysokiego tempa odwęglania razem z wysokim 
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uzyskiem chromu. Wysoka temperatura kąpieli w konwertorze z dmuchem wpływa na dużą 
szybkość odwęglania i wysoki stopień uzysku chromu. 
 
Proces krzemotermiczny jest bardziej ekonomiczny i dlatego teraz ważniejszy w produkcji MC 
FeCr. Powodem może być mała ilość potrzebnego MC FeCr w porównaniu z wysokim 
zapotrzebowaniem na żelazochrom wysokowęglowy i fakt, że żelazochrom niskowęglowy może 
być również produkowany przez ten sam proces. 
 
 
9.1.1.3.3  Żelazochrom niskowęglowy 
 
W celu uzyskania pożądanej niskiej zawartości węgla w żelazochromie niskowęglowym nie może 
być stosowany proces węglotermiczny. W związku z tym najpowszechniej stosowanymi procesami 
są redukcje metalotermiczne znane jako procesy Duplex, Perrin lub Simplex. 
 
W czasie pisania niniejszego dokumentu jedynym procesem stosowanym do produkcji 
żelazochromu niskowęglowego w Unii Europejskiej jest proces Duplex. W tym procesie 
niskowęglowy FeCr powstaje poprzez krzemotermiczną redukcję żużlu wapniowo-chromitowego. 
Proces topnienia żużlu odbywa się w przechylnym piecu łukowym prądu przemiennego z 
elektrodami Soderberga. Temperatura robocza pieca wynosi około 1750 °C. Kąpiel jest spuszczana 
w regularnych odstępach czasu do pierwszej kadzi reakcyjnej. Kiedy do kadzi dodawane są SiCr, 
ruda i wapno, to mieszanina reakcyjna przemienia się w niskowęglowy FeCr i żużel pośredni. 
Podczas tego procesu kadź jest przykrywana okapem odciągowym oparów. Około 70% żużlu 
pośredniego jest przekazywane do drugiej kadzi reakcyjnej, która również jest przykrywana 
okapem (kołpakiem) zbierania oparów. Dodawanie Si, FeSi, piasku i kwarcu ortoborowego do 
mieszanki powoduje wytworzenie żużlu końcowego i metalu. Metal jest zawracany z powrotem do 
pierwszej kadzi. Filtr tkaninowy oczyszcza gaz odlotowy z pieca i z obu kadzi reakcyjnych. Pył z 
odpylnika workowego jest zawracany do pieca, do wytapiania. Proces Perrina przebiega podobnie, 
ale stosuje się dwa piece łukowe. 
FeCr niskowęglowy może być także produkowany w procesie Simplex. FeCr wysokowęglowy jest 
mielony w młynie kulowym na proszek żelazostopowy. Po brykietowaniu proszku 
wysokowęglowego FeCr razem z Cr2O3 i Fe2O3 mieszanka może być odwęglana przez wyżarzanie 
w około 1350 °C w piecu próżniowym. 
 
 
9.1.1.3.4  Krzemochrom 
 
Krzemochrom jest również stosowany w hutnictwie do wprowadzania chromu do stopu. 
Krzemochrom może być produkowany w trójfazowych piecach łukowych bezpośrednich, takich 
samych, jak piece stosowane do produkcji FeCr wysokwęglowego. Redukcja SiO2 do Si jest 
połączona z wytwarzaniem ogromnych ilości gazu CO. Duża szybkość wytwarzania CO powoduje 
konieczność stosowania porowatego wsadu (np. gaz koksowniczy), pieca półzamkniętego lub 
zamkniętego z odpowiednim systemem odzysku energii. 
 
 

9.1.2  Żelazokrzem i stopy krzemu 
 
Żelazokrzem, krzemometal i krzemowapń (SiCa) stosuje się jako dodatki w różnych procesach 
przemysłowych. Krzem z żelazokrzemu jako dodatek do wytwarzania stopów zwiększa 
wytrzymałość stali i dlatego żelazokrzem jest stosowany do wytapiania stali. Ta stal jest niezbędna 
przy produkcji, np. drutu na kordy oponowe lub produkcji łożysk kulkowych. FeSi wysokiej 
czystości jest używany do produkcji stali o wysokiej przenikalności magnetycznej. Ta stal 
przeznaczona jest na transformatory elektryczne. Krzemometal to ważny składnik przy 
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wytwarzaniu stopów aluminium oraz do produkcji chemikaliów i sprzętu elektronicznego. Istotnym 
użytkownikiem krzemowapnia jest również hutnictwo. Wyżej wspomniane metale mogą być 
sklasyfikowane według ich zawartości krzemu jak następuje: 
 
1. żelazokrzem zawartość krzemu < 96% 
2. krzemometal zawartość krzemu > 96% 
3. krzemowapń zawartość krzemu około 60-65% i zawartość wapnia 30-35% 
 
 
9.1.2.1  Surowce 
 
Surowce, które są powszechnie stosowane do produkcji żelazokrzemu, krzemometalu i 
krzemowapnia są podane w poniższej tabeli. 
 
Surowiec żelazokrzem krzemometal krzemowapń 
kwarc #  #  #  
koks #   #  
koks naftowy  #   
węgiel #  #  #  
węgiel drzewny #  #   
wióry drewniane #  #   
kamień wapienny   #  
Ruda żelaza/złom 
stalowy 

#    

węgiel bezpostaciowy  #   
elektrody grafitowe   
pasta elektrodowa 
SØDERBERG 

#  
 

#  

 
Tabela 9.1: Surowce do produkcji żelazokrzemu, krzemometalu i krzemowapnia. 
 
 
Dla osiągania dobrych wyników procesu surowiec powinien spełniać określone wymagania 
jakościowe. Na przykład, szczególne znaczenie ma wytrzymałość cieplna kwarcytu, ponieważ jest 
to związane z przepuszczalnością gazu przez wsad, gdzie za duża ilość materiału drobnoziarnistego 
może uniemożliwiać przepływ gazu. Jakość węgla jest ważna dla środowiska, ponieważ węgiel i 
koks stosowane w procesie zawierają zwykle siarkę i inne niepożądane pierwiastki. Jeśli na 
przykład węgiel zawiera rtęć lub inne parujące (lotne) pierwiastki, to będą się one ulatniać w 
procesie i będą emitowane do środowiska jako część gazów odlotowych. 
 
 
9.1.2.2  Produkcja żelazokrzemu, krzemometalu i krzemowapnia. 
 
Surowce są normalnie dostarczane do zakładu lub w jego pobliże ciężarówkami i transportem 
kolejowym. Kilka zakładów produkcyjnych żelazokrzemu i krzemu jest zlokalizowanych blisko 
morza lub rzeki i w takim przypadku do transportowania surowców i produktów służy tabor wodny. 
Załadunek i rozładunek surowców odbywa się przy użyciu chwytaków suwnicowych, ładowarek 
czołowych lub wywrotek. 
 
Różne surowce stosowane do produkcji Si, FeSi i SiCa są składowane na twardych powierzchniach 
dla zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska. Środki redukujące są składowane w zamkniętych 
pomieszczeniach, aby chronić materiały przed wilgocią powodowaną przez deszcz. Niektóre środki 
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redukujące mogą być samozapłonowe. W takich przypadkach należy wdrożyć odpowiednie 
sposoby kontroli, aby uniknąć samozapłonu, np. węgla drzewnego i wiórów drzewnych lub węgla z 
wysoką zawartością części lotnych. Żelazokrzem, krzemometal i krzemowapń są zwykle 
produkowane w niskoszybowych, trójfazowych piecach z łukiem bezpośrednim. Piece łukowe 
mogą być typu otwartego lub półzamkniętego. Piec zwykle obraca się np. raz na tydzień, żeby 
połączyć obszary reakcji wokół każdej końcówki elektrody. Homogenizuje to ciekły metal w piecu 
i daje oszczędność energii elektrycznej 5 do 10%. Obrót powoduje pewne trudności w skutecznym 
wychwytywaniu emisji niezorganizowanych przy otworze spustowym, ponieważ otwór spustowy 
obraca się razem z piecem. Typowy piec łukowy do produkcji żelazokrzemu jest pokazany na 
poniższym rysunku. 
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Rysunek 9.2: Piec łukowy do produkcji krzemometalu, żelazokrzemu i CaSi 
 
Surowce są dozowane ze zbiorników zasobnikowych zainstalowanych powyżej pieca, do strefy 
topienia wokół elektrod, za pośrednictwem rur zasilających. W małych piecach surowce mogą być 
również ładowane za pomocą wózków wsadowych. 
 
Wytapianie krzemometalu i krzemostopów odbywa się normalnie w piecach otwartych lub 
półzamkniętych. Piece otwarte są zwykle wyposażone w ruchome kurtyny lub zasuwy wokół 
kołpaka pieca, służące do konserwacji pieca i ewentualnie do wprowadzania wsadu. Kołpak pieca 
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jest jego górną częścią i spełnia kilka funkcji. Przede wszystkim, zbiera gazy odlotowe z procesu i 
chroni wyposażenie przed ciepłem z procesu. Ponadto kołpak jest miejscem dla systemów 
elektrodowych, miejscem, z którego surowce są ładowane do pieca właściwego oraz miejscem 
układu chłodzenia dla pieca. Do produkcji FeSi i CaSi stosowana jest technologia Søderberga. Do 
produkcji krzemu elektroda jest często spieczona wstępnie i wkręcana na wierzch poprzedniej 
elektrody, odpowiednio do stopnia zużycia elektrody. W ostatnich latach opracowano elektrodę 
stanowiącą kombinację technologii Søderberga i rdzenia grafitowego ze stabilną, żelazną obudową. 
Ta kombinowana elektroda pozwala na wdrożenie technologii Søderberga do produkcji 
krzemometalu. Celem jest zredukowanie zanieczyszczeń żelazem, powodowanych przez obudowę 
elektrody i obniżenie wysokich kosztów wstępnie spieczonych elektrod grafitowych. Półzamknięty 
piec został wprowadzony dla ograniczenia zasysania powietrza do górnej części pieca i przez to do 
zredukowania całkowitego strumienia gazów z pieca. 
 
Podwyższa to temperaturę gazu i wymaga bardziej dokładnej kontroli temperatury po stronie gazów 
odlotowych, ale równocześnie pozwala na większy odzysk energii. Gazy odlotowe z procesu, 
zawierające opary krzemu, są oczyszczane w odpylniku workowym (filtry tkaninowe). 
 
Ciekły metal jest spuszczany ciągle lub w regularnych odstępach czasu. Po zakończeniu 
spuszczania metal jest odlewany z kadzi. Ruchome kadzie mogą być umieszczane pod otworem 
spustowym pieca za pomocą odpowiednich pojazdów lub suwnic. Metal może być również 
bezpośrednio spuszczany do rejonu odlewania bez transportowania kadzi. Następnie krzemostop 
jest odlewany do wlewnic i kruszony w kruszarkach szczękowych, obrotowych lub walcowych, lub 
jest granulowany w wodzie. Schemat technologiczny procesu do produkcji żelazokrzemu, 
krzemometalu i krzemowapnia jest przedstawiony na poniższym rysunku. 
 

 
Rysunek 9.3: Schemat technologiczny procesu dla nowoczesnej produkcji żelazokrzemu i 
krzemometalu  
[tm 152, itd. A.Schei, J.Kr.Tuset, H.Tveit 1998] 
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Należy podkreślić, że produkcja krzemometalu i żelazokrzemu jest procesem prawie bezżużlowym, 
w związku z tym prawie wszystkie zanieczyszczenia zawarte w surowcach przechodzą do 
produktów, metalu lub mikrokrzemionki. Dla otrzymania metalu wyższej czystości konieczny jest 
dalszy etap rafinacji. Rafinacja odbywa się przez utlenianie zanieczyszczeń w kadzi. 
Wdmuchiwanie tlenu gazowego lub powietrza odbywa się za pomocą lanc zanurzeniowych, 
poprzez profile porowate w dennicy kadzi lub przez wtryskiwacze. Dla polepszenia procesu 
rafinacji można również dodawać żużel korekcyjny. Stopień rafinacji jest przykryty systemem 
zbierania oparów, np. okapem zbierania oparów, który jest połączony z odpylnikiem workowym. 
 
 

9.1.3  Żelazomangan i manganostopy 
 
Żelazomangan jest innym masowym żelazostopem o wielkim znaczeniu, głównie w hutnictwie stali 
i stali nierdzewnej. Żelazomangan był początkowo stosowany jako środek odtleniający i 
odsiarczający, obecnie jest używany przeważnie do zwiększania twardości i odporności stali na 
ścieranie. Żelazomangan i inne ważne stopy manganu można zasadniczo sklasyfikować jako: 
 
1. Żelazomangan wysokowęglowy (HCFeMn) z max. 7,5%C 
2. Żelazomangan średniowęglowy (MCFeMn) z max. 1,5%C 
3. Żelazomangan niskowęglowy (LCFeMn) z max. 0,5%C 
4. Krzemomangan  (SiMn) z max. 2,0%C 
5. Krzemomangan niskowęglowy (LCSiMn) z max. 0,05%C 

 
 
9.1.3.1  Surowce 
 
Produkcja żelazomanganu i krzemomanganu bazuje na mieszance rud zawierającej mangan jako 
surowcu pierwotnym. Aby uzyskać dobrą wydajność procesu, ruda manganu i koncentraty (z niską 
zawartością żelaza) powinny być typu kawałkowego lub w postaci materiał spiekanego. Innymi 
surowcami potrzebnymi do procesu wytapiania są ruda żelaza i topniki, takie jak kamień wapienny 
i dolomit. Koks jest stosowany jako środek redukujący, a w przypadku produkcji żelazomanganu 
wysokowęglowego w piecu szybowym, również jako źródło energii. Do produkcji krzemomanganu 
potrzebny jest również bogaty żużel żelazomanganowy i kwarc. 
 
9.1.3.2  Techniki obróbki wstępnej 
 
Dla wykorzystywania rud miałkich do produkcji żelazomanganu stosowany jest proces wstępny w 
postaci aglomeracji, grudkowania i spiekania. Oprócz miałkich rud wsad na spiek obejmuje paliwa 
(miał koksowy, miał węglowy, gaz zapłonowy) i topniki, jak kamień wapienny i dolomit, a także 
zawracane miały i pył. Spiekanie jest stosowane dla uzyskania odpowiedniego uziarnienia i dla 
redukowania rudy naturalnej do pośredniego surowca w gatunku metalurgicznym. Głównymi 
zaletami procesu aglomeracji i spiekania są [tm 107, Ullmanns 1996]: 
 

• Ruda miałka, która ma ograniczone zastosowanie i wartość w powszechnie stosowanym 
wytapianiu. Jest ona aglomerowana (spiekana lub grudkowana) i przerabiana na produkt 
lepszej jakości; 

• Zmniejszone ilości gazów i w wyniku tego mniej erupcji piecowych przy wsadzie 
spiekowym; 

• Większa dyspozycyjność i obciążalność robocza pieca. 
• Lepsza porowatość wsadu, poprawiająca przepuszczalność i usuwanie gazu wytwarzanego 

przez reakcje redukcji (odtleniania). 
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9.1.3.3  Produkcja żelazomanganu i krzemomanganu 
 
9.1.3.3.1  Żelazomangan wysokowęglowy 
 
Żelazomangan wysokowęglowy (HC FeMn) może być produkowany przez węglotermiczną 
redukcję kawałkowej lub spiekanej rudy manganowej w piecu szybowym lub w trójfazowym piecu 
łukowym bezpośrednim. 
 
Piece szybowe stosowane do wytapiania HC FeMn są podobne do wielkich pieców używanych do 
produkcji surówki, przy czym do produkcji HC FeMn potrzebne są wyższe temperatury do redukcji 
tlenków manganu. Odtlenianie (redukcja) wyższych tlenków manganu (MnO2, MnO3 i MnO4) 
odbywa się w górnej części pieca szybowego. Proces redukcji wyższych tlenków manganu jest 
egzotermiczny i przyczynia się do utrzymywania stosunkowo wysokiej temperatury gazu 
wielkopiecowego. W niektórych przypadkach stosuje się chłodzenie gardzieli pieca do ograniczania 
temperatury gazu. Dalsza redukcja tlenków manganu wymaga temperatur powyżej 1400 oC i 
zachodzi w ograniczonej strefie nad dyszami. Ten proces redukcji jest endotermiczny i w 
konsekwencji wymaga wysokiego zużycia koksu. 
W wyniku tego produkcja HC FeMn w piecu szybowym jest związana z wytwarzaniem dużych 
ilości CO. Ilość produkowanego CO jest dużo większa niż ilość potrzebna do ogrzewania dmuchu 
w nagrzewnicach dmuchu. Nadmiar gazu jest zwykle stosowany do produkcji energii elektrycznej. 
Gaz odlotowy zawierający CO musi być odpylany, zanim będzie mógł być użyty do ogrzewania 
nagrzewnic dmuchu lub spalany dla wytwarzania pary do produkcji elektryczności. Do odpylania 
gazu odlotowego dostępny jest cały szereg różnych technik, np. elektrofiltry, skrubery lub filtry 
workowe. W celu ochrony nagrzewnic dmuchu przed uszkadzaniem zabudowanego w nich 
materiału ogniotrwałego i aby zminimalizować emisje pyłu, system odpylania jest zaprojektowany 
na odpylanie gazu do poziomu < 10 mg/Nm3. Techniki te są opisane szczegółowo w części 2. 
Produkcja FeMn wysokowęglowego (HC FeMn) jest pokazana na poniższym rysunku. 
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Rysunek 9.4: Produkcja żelazomanganu wysokowęglowego w piecu szybowym 
 
Z powodu wysokiego zużycia koksu w piecu szybowym większość producentów stosuje do 
produkcji HC FeMn piece łukowe. Zaletą pieca łukowego jest to, że energia do topienia wsadu jest 
dostarczana przez prąd elektryczny. Pierwiastek � węgiel � w postaci koksu i węgla jest potrzebny 
tylko jako środek redukujący. W konsekwencji zużycie węgla lub koksu jest dużo niższe od ilości 
koksu zużywanej w piecu szybowym. 
 
Powszechnie stosowane piece łukowe są typu zamkniętego, półzamkniętego i otwartego, co nie ma 
żadnych lub tylko ograniczone konsekwencje dla samego pieca, ale wpływa na skład gazu i na 
system odzysku i odpylania. Średnica pieca zmienia się w zakresie od 2 do 20 m. Mniejsze piece, 
które są nadal w eksploatacji, posiadają zaletę w postaci większej elastyczności, ponieważ można je 
łatwiej przestawiać na różne produkty. 
Wsad jest dostarczany do procesu wytapiania grawitacyjnie z zasobników zainstalowanych powyżej 
pieca. Rury doprowadzające wsad są rozlokowane wokół elektrod, dla zapewnienia równego 
rozkładu wsadu w piecu. 
 
Piec łukowy do produkcji FeMn wysokowęglowego musi być odpowiednio przystosowany w 
porównaniu do pieców, które są normalnie używane do produkcji żelazostopów. Stosownie do 
wysokiej prężności pary żelazomanganu proces wytapiania wymaga dokładnej kontroli (regulacji) 
temperatury, ponieważ wsad nie powinien być przegrzewany. 
 
Prężność pary razem ze stosunkowo niską rezystywnością wsadu żelazomanganowego daje w 
rezultacie niską gęstość prądu elektrod. W konsekwencji piec musi pracować przy niskim napięciu, 
co wymaga elektrod o większych średnicach dla dużego natężenia prądu potrzebnego dla procesu. 
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Rysunek 9.5: Zamknięty piec łukowy do produkcji żelazomanganu, pracujący na elektrodach 
Sǿderberga  
[tm 107, Ullmanns 1996] 
 
Piece łukowe do produkcji żelazomanganu pracują tylko na samospiekających się elektrodach 
Søderberga. Z powodu dużej średnicy stosowanie elektrod wstępnie spiekanych jest 
nieekonomiczne w porównaniu z elektrodami Søderberga. 
Elektrody Søderberga składają się z obudowy z miękkiej stali lub ze stali nierdzewnej, która jest 
usztywniona wewnętrznym miałem i wypełniona pastą zawierającą węgiel, składającą się ze stałego 
agregatu, zazwyczaj kalcynowanego antracytu i z lepiszcza na bazie paku węglowego. Pak 
uplastycznia się, kiedy jest gorący i wypełnia całą objętość obudowy. Po dalszym ogrzewaniu 
elektrody prądem i ciepłem pieca pasta spieka się i staje się lita [tm 107, Ullmanns 1996]. Typowy 
zamknięty piec łukowy do produkcji żelazomanganu, pracujący na elektrodach Søderberga jest 
pokazany wyżej. 
 
Ciekły metal i żużel mogą być spuszczane ciągle lub w regularnych odstępach czasu. Metal jest 
odlewany do wlewnic wyłożonych rozdrobnionym żelazomanganem. Do odlewania ciekłego 
metalu może być również stosowana maszyna odlewnicza. Następnie skrzepnięty metal jest 
kruszony i przesiewany odpowiednio do konkretnych potrzeb klientów. Żużel jest normalnie 
żużlem bogatym (z około 30% Mn), stosowanym do produkcji krzemomanganu. 
 
W konsekwencji niższego zużycia koksu w piecu łukowym gaz odlotowy zawiera mniej CO niż gaz 
odlotowy z pieca szybowego. Jednakże istnieją pewne instalacje, gdzie gaz odlotowy z dużą 
zawartością CO jest używany do produkcji elektryczności. 
Gaz z wysoką zawartością CO może być również wykorzystywany w innych zastosowaniach 
przemysłowych, na przykład jaka surowiec do syntezy chemicznej, co zależy od warunków 
lokalnych. 
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9.1.3.3.2  Żelazomangan średniowęglowy 
 
Do produkcji żelazomanganu średniowęglowego (MC FeMn) mogą być stosowane dwa różne 
procesy: - redukcja krzemotermiczna rudy manganu i: - odwęglanie żelazokrzemu 
wysokowęglowego (HC FeMn) w konwertorze tlenowym. Najważniejszym procesem, stosowanym 
przez większość producentów, jest proces rafinacji HC FeMn. 
 
Do odwęglania HC FeMn tlen jest wdmuchiwany do ciekłego metalu, który jest spuszczany do 
pieca. Tlen wdmuchiwany do kąpieli ciekłego metalu utlenia część manganu i podnosi temperaturę 
kąpieli z około 1350 °C do 1550 °C. Ze wzrostem temperatury węgiel zawarty w HC FeMn ulega 
również utlenianiu i znów podwyższa temperaturę kąpieli z 1550 °C do 1750 °C. W wyniku 
utleniania węgla maleje zawartość węgla w żelazomanganie. Dla produkcji MC FeMn proces 
odwęglania kończy się, gdy zawartość węgla osiąga około 1,3%. Wysoka temperatura prowadzi 
również do parowania żelazomanganu, który opuszcza proces w postaci oparów. Opary mogą być 
zbierane za pomocą okapów i wysyłane z powrotem do pieca, do wytapiania HC FeMn. W 
przeciwieństwie do procesu rafinacji, który stosuje HC FeMn jako wsad, produkcja 
krzemotermiczna potrzebuje rudy manganu i wapna lub wysokogatunkowego żużlu i 
krzemomanganu. Sama redukcja jest przeprowadzana w trójfazowym piecu łukowym z elektrodami 
grafitowymi. Na końcu cyklu ciekły stop i żużel są odlewane i rozdzielne. Żużel po ostudzeniu i 
kruszeniu jest zawracany jako wsad do zakładu produkującego żelazomangan. Gazy odlotowe z 
pieca są odpylane w filtrze tkaninowym. Za pomocą redukcji krzemotermicznej możliwa jest 
produkcja MC FeMn zawierającego 1% C. Głównymi zaletami procesu rafinacji są niższe koszty 
eksploatacyjne i inwestycyjne. Zaletą procesu krzemotermicznego jest produkcja żelazomanganu 
niskowęglowego w tym samym procesie. 
 
 
9.1.3.3.3  Żelazomangan niskowęglowy 
 
Żelazomangan niskowęglowy (LC FeMn) zawierający mniej niż 0,75% C jest zwykle produkowany 
przez proces krzemotermiczny. Ostatnio realizowano również produkcję LC FeMn przez 
odwęglanie żelazomanganu wyskowęglowego (HC FeMn). Bogaty żużel jest wsadem ze względu 
na niską zawartość zanieczyszczeń. Obecność już zredukowanych tlenków manganu w bogatym 
żużlu jest korzystna dla procesu. Produkcja LC FeMn odbywa się w piecu łukowym bardzo 
podobnym do pieca stosowanego do produkcji żelazokrzemu średniowęglowego metodą 
krzemotermiczną; otrzymywany żużel jest stosowany jako wsad do produkcji krzemomanganu. 
 
 
9.1.3.3.4  Krzemomangan 
 
Krzemomangan jest potrzebny w hutnictwie jako składnik do wytwarzania stopów, jak również 
jako surowiec do produkcji żelazomanganu średniowęglowego i niskowęglowego. Produkcja 
krzemomanganu bazuje na rudzie manganu lub spieku i kwarcu jako surowcu. Zamiast rudy 
manganu w charakterze źródła manganu może być stosowany bogaty żużel żelazomanganowy, taki 
jak bogaty żużel powstający przy produkcji żelazomanganu wysokowęglowego, średniowęglowego 
i niskowęglowego. Obecnie krzemomangan jest produkowany tylko w piecach łukowych z łukiem 
bezpośrednim (z elektrodą zanurzeniową), które mogą być typu zamkniętego, półzamkniętego lub 
otwartego. Piece są takie same lub bardzo podobne do pieców stosowanych do produkcji 
żelazomanganu wysokowęglowego i często piec jest eksploatowany w przemiennym układzie, tj. 
jedna kampania dla żelazomanganu wysokowęglowego, następna dla żelazokrzemu itd. 
Odpowiednio do składu mieszanki wsadowej można produkować krzemomangan z zawartością 
krzemu od 15 do 35%. Dla prawidłowej pracy pieca i efektywnej redukcji krzemu konieczne jest 
wchodzenie elektrod głębiej do wsadu, ażeby uzyskać wysoką temperaturę potrzebną dla procesu. 
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9.1.4  Żelazonikiel 
 
9.1.4.1  Surowce 
 
Żelazonikiel (FeNi) i żelazochrom są głównymi składnikami stopowymi wykorzystywanymi przy 
produkcji stali nierdzewnej. Głównym surowcem jest lateryt. Lateryt charakteryzuje się stosunkowo 
niską zawartością niklu (1,2 � 3%) i wysoką zawartością wilgoci (do 45%) razem z chemicznie 
związaną wodą w postaci wodorotlenku [tm 107, Ullmanns 1996]. Oprócz laterytu do produkcji 
żelazoniklu niezbędny jest koks lub węgiel. Koks lub węgiel służy jako środek redukujący, 
ponieważ produkcja żelazoniklu odbywa się poprzez proces węglotermiczny. FeNi może być 
również produkowany z surowców wtórnych, takich jak zużyte katalizatory i szlam z przemysłu 
galwanizacyjnego. 
 
9.1.4.2  Produkcja żelazoniklu z surowca pierwotnego 
 
Produkcja żelazoniklu z surowca pierwotnego odbywa się wyłącznie w procesie piec obrotowy-piec 
elektryczny. Jak wspomniano wyżej, surowiec zawiera znaczną ilość wody, dlatego pierwszym 
etapem procesu jest operacja suszenia. Suszenie odbywa się w bezpośrednio opalanej suszarce 
obrotowej, w której zawartość wilgoci może być zredukowana z około 45% do 15%. Aby utrzymać 
na możliwie najniższym poziomie wytwarzanie pyłu w późniejszym procesie prażenia i wytapiania, 
należy unikać dalszego suszenia poniżej 15%.  
 
Kolejnym etapem procesu jest ujednorodnianie, w którym różne rudy są mieszane z węglem i 
grudkowanym pyłem, który jest zawracany z procesu głównego. Następnie sucha mieszanka jest 
ładowana do pieca obrotowego. Piec obrotowy służy do odwadniania rudy przez prażenie i do 
wstępnego odtleniania (redukcji) niklu i tlenku żelaza. Proces odbywa się w temperaturze około 
900-1000 °C . Proces prażenia i redukcji wstępnej powoduje powstanie wsadu piecowego 
zawierającego około 40% niklu metalicznego i żelaza w postaci tlenków (FeII).  
 
Wstępnie zredukowany gorący produkt kalcynowany może być bezpośrednio wprowadzany do 
pieca wytapiającego lub do izolowanych pojemników. Pojemniki mogą być zastosowane z dwóch 
powodów, po pierwsze dla zachowania ciepła i po drugie, aby dodawać koks lub węgiel niezbędny 
do całkowitej redukcji zanim pojemniki zostaną wprowadzone do pieca elektrycznego, w którym 
odbywa się topienie i końcowa redukcja. [tm 133, M.T. Antony and D.S. Flett 1997].  
 
Obecnie wytapianie żelazoniklu odbywa się wyłącznie w piecach łukowych. W piecu łukowym 
operacja redukcyjnego wytapiania dokonuje się przez kombinowane działanie elektrod węglowych i 
dodawanego litego środka redukującego, który zawiera węgiel. Temperatura topnienia żużlu w 
procesie wytapiania żelazoniklu z dużym stopniu zależy od zawartości FeO. Dlatego roboczy tryb 
pieca zmienia się, jeśli temperatura topnienia żużlu jest powyżej lub poniżej temperatury topnienia 
metalu. Piec można łatwo obsługiwać przy przykrytej kąpieli, jeżeli temperatura topnienia żużlu 
jest wyższa niż temperatura topnienia metalu. W tym przypadku końcówki elektrod nie są 
zanurzone w żużlu i końcowe odtlenianie niklu i tlenków żelaza odbywa się w gorącym wsadzie, 
który pokrywa warstwę żużlu. Jeśli temperatura topienia żużlu jest niższa od temperatury topienia 
metalu, wówczas piec jest znacznie trudniejszy do obsługi. Aby osiągnąć temperaturę topienia 
metalu elektrody należy wprowadzać głęboko w warstwę żużlu. Wówczas najwyższą temperaturę 
będzie miało miejsce wokół końcówek elektrod, gdzie wytapianie odbywa się w strefie granicznej 
metal-żużel. Powoduje to intensywne wytwarzanie gazu CO, który wymaga otwartej powierzchni 
kąpieli dookoła elektrod.  
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W celu obniżenia wysokiej zawartości tlenków niklu wsad zawiera zazwyczaj nadmiar węgla. 
Tlenki zwiększają również ilość żelaza, która zostanie zredukowana i końcową zawartość węgla w 
surowym żelazoniklu. W celu obniżenia zawartości żelaza i węgla niezbędny jest dalszy etap 
rafinacji, aby jej uniknąć dokonano kilku doskonaleń procesu. Na przykład w procesie �Ugine 
Ferro-nickel Process� (�Procesie żelazoniklowym Ugine�) nie dodaje się żadnego środka 
redukującego. Piec elektryczny wytwarza ciekłą rudę, która jest odtleniana do żelazoniklu przez 
użycie żelazokrzemu w dalszym piecu kadziowym. W procesie �Falcando Ferro-nickel Process� 
zamiast pieca obrotowego stosowany jest piec szybowy. W piecu szybowym zbrykietowaną rudę 
redukuje gaz redukujący (ciężka benzyna z niską zawartością siarki). Następny piec elektryczny jest 
wówczas stosowany tylko do topienia metalu i oddzielania go od żużlu. 
 

 
Rysunek: 9.6: Proces z piecem obrotowym � piecem łukowym do produkcji żelazoniklu 
 
Żelazonikiel produkowany klasyczną metodą wymaga dalszej rafinacji. Oprócz odtleniania żelaza i 
węgla niezbędne jest usunięcie zanieczyszczeń, takich jak siarka, krzem i fosfor. Istnienie 
różnorodne wyposażenie do rafinacji żelazoniklu, np. wstrząsana kadź reakcyjna, piec indukcyjny, 
piec łukowy i konwertory tlenowe. Oczyszczony żelazonikiel jest odlewany na wlewki lub 
granulowany w wodzie. Zawierający pył gaz odlotowy z pieca obrotowego, z łukowego pieca do 
wytapiania i ze stopnia rafinacji ulega oczyszczaniu poprzez odpowiedni system ograniczający. 
Zebrany pył może być grudkowany i zawracany do stacji mieszania surowców. Schemat 
technologiczny produkcji żelazoniklu został przedstawiony na powyższym rysunku. 
 
 
9.1.4.3  Produkcja żelazoniklu z surowca wtórnego 
 
FeNi może być również produkowany z pozostałości zawierających nikiel, stosowanych jako 
surowiec wtórny. Pozostałości te, przeważnie zużyte katalizatory z produkcji smaru stałego, są 
spalane w piecu obrotowym po to, aby skoncentrować zawartość Ni w postaci tlenku Ni w pyle 
piecowym. Gaz odlotowy zawierający pył piecowy jest oczyszczany w membranowym filtrze 
workowym, gdzie zebrany pył jest stosowany jako wsad dla procesu wytapiania. Produkcja FeNi 
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odbywa się w piecu łukowym bezpośrednim (z elektrodą zanurzeniową). Ciekły stop jest 
spuszczany, granulowany w wodzie i pakowany do beczek lub dużych worków przeznaczonych do 
dostawy. 
 
 

9.1.5  Żelazowanad 
 
Dodatek żelazowanadu do stalowej kąpieli zwiększa wytrzymałość na rozciąganie i wytrzymałość 
w podwyższonej temperaturze stali węglowej nawet przy dodaniu małych jego ilości. Dlatego stal z 
wanadem stosuje się przy produkcji narzędzi szybkotnących.  
Żelazowanad (FeV) może być produkowany w wyniku redukcji węglotermicznej lub 
metalotermicznej tlenków wanadu wówczas, kiedy redukcja jest wspomagana użyciem żelaza. 
Końcowa zawartość węgla w produkowanym stopie jest wysoka, ponieważ węgiel jest stosowany w 
redukcji węglotermicznej. W związku z tym produkcja żelazowanadu przy użyciu węgla jako 
środka redukującego jest możliwa tylko wtedy, jeśli nie ma żadnych wymagań dotyczących niskiej 
zawartości węgla. Obecnie żelazowanad jest produkowany zazwyczaj przez redukcję 
aluminotermiczną.  
 
W razie potrzeby mieszanka przed załadunkiem do pieca może być mielona, przesiewana i suszona. 
Aluminotermiczna redukcja (odtlenianie) tlenku wanadu jest procesem samopodtrzymującym się, 
który może być przeprowadzany w tyglu z wyłożeniem ogniotrwałym. Naczynia reakcyjne 
stosowane do tego procesu mogą być następującego typu: 
 
• tygla z wyłożeniem ogniotrwałym jednokrotnego użycia  
• pierścienia z wyłożeniem ogniotrwałym zakładanym na dół zawierający piasek 
• pieca elektrycznego, do którego dodatkowa energia może być dostarczana do zwiększenia 

ciepła reakcji albo dla umożliwienia przeprowadzania operacji rafinacji żużlu. Stosowany jest 
również piec łukowy, ponieważ miał FeV wytwarzany przez kruszenie FeV może być ponownie 
topiony. 

 
Operacja wytapiania odbywa się w procesie nieprzelotowym, gdzie cały wsad ładowny jest do pieca 
reakcyjnego i zapalany. Po zapaleniu czas spalania dla partii zwykłej wielkości około 1t 
żelazowandu zajmuje tyko kilka minut. Z powodu krótkiego czasu reakcji zawartość tlenków 
wanadu w żużlu i zawartość glinu w metalu mogą nie osiągać równowagi. Dlatego produkcja w 
piecu elektrycznym ma tę przewagę, że wsad jest utrzymywany w stanie ciekłym tak długo aż 
reakcja zostanie całkowicie zakończona. Opary z procesu są wyciągane i oczyszczane w filtrach 
tkaninowych lub skruberach mokrych. 
 
Zależnie od rodzaju procesu żużel i metal mogą być pozostawione w tyglu do ostudzenia lub mogą 
być spuszczane do kadzi lub do koryt w celu umożliwienia ich rozdzielenia i spowodowania 
szybkiego chłodzenia. Spuszczanie do tygla wymaga okapów wyciągowych i wydajności 
wyciągania wystarczającej do zbierania oparów i pyłu utleniających się podczas spustu. Żużel z 
procesu aluminotermicznego może być stosowany na dalsze wyłożenia tygla lub może być 
kruszony i sortowany dla potrzeb innych przemysłów. Blok metalowy może być chłodzony 
powietrzem lub wodą, co ułatwia dalsze kruszenie. Wszystkie stanowiska kruszenia i przesiewania 
posiadają przydzielone instalacje zbierania pyłu, z których pył jest zawracany do procesu 
produkcyjnego w najodpowiedniejszym punkcie dla zapewnienia ciągłego recyklingu 
odzyskiwanych produktów. 
 
 

9.1.6 Prażenie molibdenitu i produkcja żelazomolibdenu 
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9.1.6.1  Prażenie molibdenitu 
 
Techniczny gatunek trójtlenku molibdenitu (MoO3) jest głównym surowcem do produkcji 
żelazomolibdenu, jak również związkiem wyjściowym dla szeregu innych produktów 
zawierających molibden, takich jak dwumolibdenian amonu, molibdenian sodu i molibden 
metalurgiczny [tm 107, Ullmanns 1996]. Prażenie przedstawione schematycznie niżej przemienia 
koncentrat molibdenitu (ruda siarczkowa molibdenitu) na techniczny gatunek trójtlenku molibdenu 
dla przemysłów metalurgicznego lub chemicznego. 
 

 
 
Rysunek 9.7: Schemat technologiczny prażenia molibdenitu 
 
Proces prażenia rudy molibdenitu odbywa się w wielotrzonowym piecu konstrukcji Nichols 
Herreschoff lub Lurgi. Piec typu Nichols Herreschoff jest opisany szczegółowo w części 2. Piece 
wielotrzonowe składają się z szeregu pionowo rozlokowanych trzonów. W górnej części pieca 
dodawana jest dodatkowa energia w postaci gazu ziemnego do spalania olejów flotacyjnych i 
odparowującej wody. 
 
Sam proces prażenia jest egzotermiczny i nie potrzeba wówczas dodatkowej energii, jeśli starty 
ciepła związane z powietrzem chłodzącym osi środkowej słupa, z promieniowaniem pancerza 
prażalnika i wyładunkiem gorącego tlenku z prażalnika nie są znaczące. Wentylatory wyciągowe 
wytwarzają w prażalniku ciśnienie niższe od ciśnienia atmosferycznego. Służy to do kontroli 
wnikania powietrza otoczenia do pieca dla utleniania i chłodzenia, i do zapobiegania emisjom 
dwutlenku siarki do środowiska. Szybkości reakcji i temperatury są regulowane przepływem 
powietrza, szybkością transportu i czasami natryskiem wodnym. Wytwarzany tlenek molibdenu jest 
wyładowywany z prażalnika, a następnie chłodzony, mielony na drobny proszek, próbkowany i 
analizowany przed ważeniem i pakowaniem.  
 
Gaz odlotowy z procesu zawiera duże ilości dwutlenku siarki i pyłu (do 15% koncentratu 
wsadowego). Pył zawarty w strumieniu gazu może być usuwany za pomocą filtrów 
elektrostatycznych wysokotemperaturowych i zawracany do koncentratu wsadowego 
wprowadzanego do prażalnika. Dwutlenek siarki jest normalnie przetwarzany na kwas siarkowy w 
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sąsiadującej instalacji kwasu siarkowego. Przemiana dwutlenku siarki na kwas siarkowy została 
szczegółowo opisana w części 2. Oprócz generowanego pyłu i dwutlenku siarki proces opuszczają 
metale ziem rzadkich, takie jak ren i selen, które wchodzą do pieca razem ze wsadem i które 
ulatniają się jako tlenki metalu. Pierwiastki te mogą być usuwane ze strumienia gazu za pomocą 
skrubera mokrego i zainstalowanej za nim instalacji oczyszczania roztworu płuczkowego. Selen i 
ren są odzyskiwane poprzez wyspecjalizowane firmy z wymienników jonowych stosowanych w 
oczyszczalni ścieków.  
 
Przy przetwarzaniu koncentratów molibdenu partie surowca mogą bardzo różnić się zawartością 
Mo (46%-58%) i innych składników. Prażenie partii z różnymi gatunkami powoduje oczyszczanie 
gazów odlotowych.   
 
 
9.1.6.2  Produkcja żelazomolibdenu 
 
Źelazomolibden może być produkowany albo przez węglotermiczną albo przez metalotermiczną 
redukcję trójtlenku molibdenu. Metalotermiczna produkcja żelazomolibdenu jest dużo ważniejsza 
niż redukcja węglotermiczna ze względu na praktyczne powody (wyposażenie stosowane w 
procesie), niższe koszty wytwarzania. Jednakże redukcja węglotermiczna zostanie zwięźle opisana 
dla kompletności przeglądu produkcji żelazomolibdenu. 
 
 
9.1.6.2.1  Surowce 
 
Podstawowym surowcem przy produkcji żelazomolibdenu jest techniczny gatunek trójtlenku 
molibdenu (MoO3). Oprócz niego do produkcji żelazomolibdenu potrzebne są tlenek żelaza lub 
zgorzelina walcownicza, złom żelazny, wióry stalowe z wykrawania lub toczenia. W charakterze 
topników są zwykle stosowane wapno i fluoryt, natomiast związkami redukującymi są węgiel 
drzewny, krzem (żelazokrzem) lub aluminium zależnie od procesu produkcyjnego. 
 
 
9.1.6.2.2  Węglotermiczna (karbotermiczna) produkcja żelazomolibdenu 
 
Do redukcji węglotermicznej może być stosowany jednofazowy lub trójfazowy piec łukowy. Piec 
łukowy jednofazowy w porównaniu z piecem łukowym trójfazowym posiada tę zaletę, że wytwarza 
większą gęstość energii wewnątrz pieca, wynika to z wyposażenia pieca jednofazowego w dolną 
elektrodę węglową. Proces odbywa się jako proces nieprzelotowy (tj. wsad jest topiony partiami), 
jest zapoczątkowywany przez ponowne topienie przetworzonego żużlu z poprzedniej operacji 
wytapiania. Następnie do procesu dodawany jest trójtlenek molibdenu w postaci brykietów. Żużel 
może być spuszczany z pieca, a metal ściągany, gdy jest jeszcze gorący, następnie zostaje 
chłodzony wodą. Wadą procesu węglotermicznego jest fakt, że żużel z tego procesu zawiera 
stosunkowo duże ilości molibdenu. Dlatego trzeba topić w oddzielnym procesie ponownie żużel i 
wytwarza się wysokowęglowy stop pośredni, który może być stosowany jako materiał 
recyklingowy do uruchamiania procesu głównego. 
 
 
9.1.6.2.3  Metalotermiczna produkcja żelazomolibdenu 
 
Jak wspomniano, metalotermiczna redukcja jest najpowszechniej stosowanym procesem do 
produkcji żelazomolibdenu. Z powodu wyższej energii swobodnej Gibbsa glinu żelazokrzem w 
porównaniu z krzemem jest preferowanym środkiem redukującym do zapewniania bezpiecznych 
warunków procesu. Jednakże, aby uzyskać wymagany dla reakcji bilans cieplny, konieczne jest 
użycie małej ilości aluminium.  
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Proces metalotermiczny wymaga suchego surowca dla procesu. Zgorzelina walcownicza w stanie 
mokrym jest składowana przed przesiewaniem i suszeniem w przykrytym zbiorniku, ażeby 
zapobiec niezorganizowanym stratom. Złom stalowy, który również przychodzi masowo, jest 
rozładowywany i pakowany do pojemników przed składowaniem. Wydajne niezakłócone reakcje 
wytapiania wymagają mieszanki surowców o odpowiednim uziarnieniu, co jest szczególnie ważne 
w odniesieniu do tlenków i środków redukujących. Czasami dodawany jest fluoryt dla poprawy 
rozdzielania żużlu i metalu. Aby otrzymać surowiec o dobrym uziarnieniu konieczne jest mielenie i 
przesiewanie żelazokrzemu. Wszystkie operacje obróbki wstępnej, takie jak mielenie, przesiewanie, 
przekazywanie i mieszanie, powinny być wykonywane przy stosowaniu środków ograniczających 
pylenie.  
 
Operacja wytapiania może być realizowana na szereg sposobów, z których najpowszechniejszymi 
są [tm, 128 EuroAlliage 1998]: 
1. Stosowanie długich dołów zawierających piasek, gdzie umieszczone są stalowe cylindry z 
wyłożeniem ogniotrwałym, tworzą one tygle, w których zachodzi reakcja metalotermiczna. Sama 
reakcja może przebiegać na różne sposoby. Tak zwana reakcja opalana z góry odbywa się, gdy cały 
wsad jest umieszczony w tyglu, a następnie zapalany od góry. Alternatywnie tylko część wsadu 
może być umieszczana w tyglu i zapalana, reszta wsadu może być następnie dodawana w miarę 
postępu reakcji (reakcje dokarmiane). 
2. Stosowanie tygli z wyłożeniem ogniotrwałym, przy czym tygle są umieszczane wewnątrz 
komory, którą można zamykać. Jak w poprzednim opisie reakcja może być przeprowadzana przez 
umieszczanie całego wsadu w tyglu i zapalenie go lub przez załadowanie tylko części wsadu, 
zapoczątkowanie reakcji, a następnie stopniowe dodawanie reszty wsadu w miarę postępu reakcji. 
 
Pył i opary generowane przez proces muszą być wyciągane, odzyskiwane i zawracane ażeby 
zapewnić ogólny uzysk molibdenu 97-99%. Zbierany pył i opary są zasysane do odpylnika 
workowego z oczyszczaniem worków za pomocą odwrotnego strumienia powietrza. Worki 
filtracyjne mogą być wykonywane ze specjalnych tkanin, niekiedy z dodatkową powłoką 
wytrzymującą wysokie temperatury. Pył z odpylnika workowego może być zawracany 
bezpośrednio do głównego procesu wytapiania. Ważne jest dobre gospodarowanie, aby zawracać 
do procesu wszystkie rozpryski, zmiotki z podłogi itd. celem osiągnięcia wysokiego uzysku 
ogólnego molibdenu. 
 

 
Rysunek 9.8: Układ procesu metalotermicznego  
[tm107, Ullmanns 1996] 
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Podczas procesu wytapiania wytwarza się blok stopowy, który waży 2,5-3 ton. Po oddzieleniu żużlu 
gorący blok metalowy musi być schłodzony. Uzyskuje się to albo przez naturalne chłodzenie w 
powietrzu, albo przez studzenie w wodzie. Schłodzony blok metalowy łamany jest na kawałki, 
które mogą być wprowadzane do zintegrowanej instalacji kruszenia i przesiewania po to, aby 
produkować szeroki zakres uziarnień stosowanych na całym świecie. Schemat technologiczny 
procesu przedstawiony na następnym rysunku ilustruje podstawowe etapy metalotermicznej 
produkcji żelazomolibdenu. 
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Rysunek 9.9: Produkcja żelazomolibdenu metodą redukcji metalotermicznej 
 
 

9.1.7  Żelazowolfram 
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Żelazowolfram jak również Baza Topienia Wolframu (TMB) (wytwarzana z surowca wtórnego), są 
stosowane głównie dla poprawienia własności stali. Wolfram jako pierwiastek stopowy tworzy 
stabilne węgliki i dlatego zwiększa wytrzymałość stali w podwyższonych temperaturach oraz 
odporność stali na zużycie. Taka stal (stal szybkotnąca) jest potrzebna do produkcji narzędzi 
szybkotnących, które mogą być stosowane do temperatur około 600 °C. Ponadto wolfram poprawia 
szereg innych własności, takich jak twardość, granicę plastyczności i wytrzymałość na rozciąganie 
[tm, 107, Ullmanns 1996]. 
 
 
9.1.7.1  Produkcja żelazowolframu i bazy topienia wolframu 
 
9.1.7.1.1  Żelazowolfram 
 
Żelazowolfram może być wytwarzany z różnych surowców zawierających tlenki wolframu, np. z 
wolframitu, szelitu i hibnerytu. Redukcja (odtlenianie) tych minerałów może odbywać się albo 
przez redukcję węglotermiczną, albo przez redukcję metalotermiczną, albo przez kombinację obu 
tych procesów. 
Proces węglotermiczny, znany jako proces topienia bloku litego, odbywa się w piecu łukowym. Z 
powodu wysokiej temperatury topienia wolframu produkowany stop może być spuszczany z pieca. 
Po zapoczątkowaniu wytapiania metal gromadzi się na spodzie pieca. Kiedy ilość metalu osiąga 
pożądany ciężar, piec jest wyłączany. Wówczas po usunięciu wyłożenia ogniotrwałego można 
odzyskać z pieca wlewek metalowy. Następnie metal jest kruszony i przesiewany. Jeśli równolegle 
korzysta się z kilku pieców, to produkcja może odbywać się w procesie pseudociągłym. Gazy 
odlotowe z pieca oczyszczane są przez system oczyszczania gazu ażeby zminimalizować 
negatywne oddziaływanie na środowisko i aby odzyskać trójtlenek wolframu zawarty w pyle 
piecowym. 
 
Do produkcji żelazostopu z wysoką zawartością wolframu stosowana jest kombinacja procesu 
węglo- i metalo-termicznego, węgiel i krzem wykorzystuje się w charakterze środków 
redukujących. Proces odbywa się w trzech kolejnych etapach w piecu łukowym. W pierwszym 
etapie produkowany jest żużel zawierający trójtlenek wolframu, który jest później redukowany 
żelazokrzemem w następnym etapie. Trzeci i ostatni etap polega na zwiększeniu zawartości 
wolframu przez rafinację metalu niskowolframowego z drugiego etapu przez dodawanie 
koncentratów wolframu. Z ekonomicznego punktu widzenia proces metalotermiczny jest mniej 
ważny, ponieważ wymaga bardzo czystego i dlatego bardzo drogiego surowca. Ażeby utrzymać 
samopodtrzmywalność procesu, w charakterze środka redukującego stosowana jest mieszanka 
krzemu i aluminium. Metal może być odzyskiwany z pieca po ostudzeniu i usunięciu wyłożenia 
pieca. Metalotermiczna produkcja żelazowolframu z powodu nieekonomiczności jest obecnie 
stosowana tylko na życzenie klienta. 
 
 
9.1.7.1.1.1  Baza Topienia Wolframu (TMB) 
 
Baza Topienia Wolframu (TMB) to stop wolframu, który jest wytwarzany z surowca wtórnego. 
Głównymi źródłami są różne rodzaje złomu wolframu metalurgicznego. Produkcja TMB jest tylko 
procesem przetapiania i wytwarzania stopu, który to proces może odbywać się w piecu łukowym. 
Fakt, że na rynku jest do dyspozycji coraz więcej złomu wolframowego zwiększa znaczenie 
procesu powtórnego topienia, który zużywa mniej energii niż proces wytapiania pierwotnego. 
 
 

9.1.8  Żelazotytan 
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Żelazotytan może być produkowany z surowca pierwotnego albo wtórnego i jest stosowany dla 
szeregu różnych celów. Tytan jako pierwiastek stopowy zwiększa granicę plastyczności i zmniejsza 
skłonność do pękania. W produkcji stali nierdzewnej z wysoką zawartością chromu i niklu, 
żelazotytan jest stosowany do wiązania siarki [tm,107, Ullmanns 1996].  
 
Do produkcji żelazotytanu stosowany jest pierwotny surowiec w postaci minerałów zawierających 
tlenek tytanu, takich jak ilmenit. Redukcja odbywa się zwykle przez proces metalotermiczny, 
ponieważ redukcja węglotermiczna wytwarza stop, który zawiera zbyt dużo węgla i dlatego nie jest 
interesujący jako składnik stopowy w hutnictwie. Produkcja odbywa się w tyglu z wyłożeniem 
ogniotrwałym jako proces nieprzelotowy lub w piecu elektrycznym zależnie od odmiany procesu. 
W ostatnich latach wzrasta dostępność złomu tytanowego, dlatego ważniejsza jest produkcja 
żelazotytanu z surowca wtórnego. Produkcja żelazotytanu odbywa się przez topienie złomu 
żelaznego i tytanowego w piecu indukcyjnym. Proces wytwarzania stopu jest procesem 
bezżużlowym. 
 
Złom żelazny jest kupowany, zgodnie ze specyfikacją, w postaci litych kawałków stali miękkiej. 
Złom tytanowy jest dostarczany na miejsce ciężarówkami kontenerowymi. Wsad obejmuje złom 
kawałkowy z odlewów metalowych, wyrobów kutych i wióry z obróbki maszynowej (z tłoczenia). 
Przy odbiorze materiały są sprawdzane dla zapewnienia, że nie są one zanieczyszczone materiałami 
radioaktywnymi. Duże kawały złomu są rozdrabniane przez cięcie płomieniem tlenowym. Wióry z 
tłoczenia są rozdrabniane w młynie pyłowym, a następnie odolejane i odwadniane w wirówce. 
Wióry tytanowe są odtłuszczane w suszarce obrotowej, gdzie gazy olejonośne są przepuszczane 
przez cyklon w celu ich odpylania. Następnie gazy te przechodzą przez dopalacz. Gazy 
spalania/opary są albo zawracane przez suszarkę, albo doprowadzane kanałem do drugiego 
cyklonu. Po przejściu przez cyklon do strumienia gazu wprowadzany jest sorbent (kwaśny węglan 
sodu) w celu zobojętniania gazu. Przed zrzuceniem do atmosfery przez komin na końcu gaz 
przechodzi przez filtr ceramiczny. 
 
Wsady piecowe są obliczane w oparciu o analizę surowców. Materiały są odważane do mis i 
podawane do pieca indukcyjnego do wytapiania. Aby wprowadzić materiały do pieca podczas 
operacji topnienia stosowany jest system zsypowy. Po zakończeniu topnienia ciekły metal ulega 
spustowi do wlewnic, a ze strumienia pobierana jest próbka do analizy. Wlewek po schłodzeniu 
przekazywany jest do innych operacji, takich jak łamanie, kruszenie i mielenie dla uzyskania 
wymaganego uziarnienia. Poniższy rysunek przedstawia schemat technologiczny dla produkcji 
żelazotytanu.  
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Rysunek 9.10: Schemat technologiczny produkcji żelazotytanu 
 
 

9.1.9  Żelazobor 
 
Żelazobor jest głównie stosowany w stalownictwie jako dodatek dla zwiększenia hartowności, 
odporności na pełzanie i obróbki na gorąco, ponieważ stal z dodatkiem boru jest odporna na 
utlenianie do 900 °C. Surowcami do produkcji żelazoboru są tlenki boru i kwas ortoborowy. Węgiel 
(węgiel drzewny), aluminium lub magnez są stosowane jako środki redukujące. Produkcja może 
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być wykonywana przez redukcję węglotermiczną albo przez redukcję metalotermiczną. Surowce 
przesyłane są w różnego rodzaju opakowaniach, na przykład w beczkach, elastycznych pośrednich 
kontenerach masowych, na peletach, regałach i w belach owiniętych polietylenem. Materiały są 
odważane do zamkniętych zasobników na specjalnie zaprojektowanej stacji ważenia. Worki z 
surowcami masowymi są rozładowywane z ramy zawierającej membranę uszczelniającą, która 
zapobiega emisjom niezorganizowanym. Lokalny system wyciągowy połączony jest z filtrem 
usuwającym pył z gazów odlotowych. Redukcja węglotermiczna odbywa się w jednofazowych lub 
trójfazowych piecach łukowych z elektrodą zanurzeniową, zależnie od specyfikacji procesu. W 
jednej odmianie procesu dokonuje się redukcja tlenków boru i tlenków żelaza równocześnie z 
węglem drzewnym w piecu łukowym z elektrodą zanurzeniową, podczas gdy innym procesie 
wykorzystuje się kwas ortoborowy, proszek żelaza i węgiel drzewny w piecu łukowym typu 
Heroult. Poniższy schemat technologiczny przedstawia proces do produkcji żelazoboru i stopu 
boru.  
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Rysunek 9.11: Proces do produkcji żelazoboru i stopu boru 
 
 
W procesie metalotermicznym stosuje się aluminium razem z małą porcją magnezu w charakterze 
środka redukującego. Ta reakcja jest bardzo egzotermiczna i zachodzi w ciągu niewielu minut w 
tyglu z wyłożeniem ogniotrwałym. Reakcja może być zapoczątkowana przez zapalenie po 
umieszczeniu w tyglu całego wsadu lub po załadowaniu tylko części wsadu, który jest wówczas 
mieszanką rozruchową. Po zakończeniu reakcji stop metalu na spodzie pieca może być usunięty 
mechanicznie. Następnie stop jest kruszony i przesiewany/sortowany na pożądane uziarnienie. 
 
 

9.1.10  Żelazoniob  
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Żelazoniob jako składnik stopowy poprawia odporność stali na korozję i spawalność stali oraz 
zapobiega korozji międzykrystalicznej, zwłaszcza w stali nierdzewnej chromo-niklowej. 
Surowcami do produkcji żelazoniobu są ruda zawierająca niob i koncentraty oraz tlenek żelaza. 
Redukcja przebiega jako proces aluminotermiczny. Reakcja odbywa się zazwyczaj w tyglu z 
wyłożeniem ogniotrwałym, gdzie możne być zapalony cały wsad lub jego część, która następnie 
służy jako mieszanka rozruchowa. 
 
 

9.1.11  Produkcja żelazostopów z surowców wtórnych  
 
Z powodu dużej ilości dostępnych surowców wtórnych, zwłaszcza tlenków metali z produkcji stali 
nierdzewnej, odzysk żelazostopów, głównie żelazochromu, stał się ważną częścią przemysłu 
żelazostopów. Rozwój różnych procesów nastąpił w wyniku rosnących potrzeb producentów stali 
nierdzewnej, aby dokonywać obróbki ich produktów odpadowych w celu odzyskiwania cennego 
metalu i ograniczania lub zapobiegania zrzucaniu odpadów na hałdę. 
 
Ogólny rynek obróbki odpadów z przemysłu stali nierdzewnej w Europie szacuje się na około 150 
000 ton/rok, co odpowiada w przybliżeniu 75 000 ton stopów. Dwie trzecie tego rynku są obecnie 
przetwarzane na metal. Rynek jest związany z rozwojem przemysłu stali nierdzewnej i wykazuje 
pozytywne dla niej trendy na nadchodzące lata. 
 
 
9.1.11.1  Surowce i przygotowanie surowców 
 
Typowymi surowcami do wtórnej produkcji żelazostopów są następujące pozostałości generowane 
głównie przy produkcji stali nierdzewnej: 
-pył z filtrów pieca łukowego 
-pył z filtrów konwertora 
-wszystkie rodzaje zgorzeliny drobnoziarnistej (miałkiej) 
-pył ze śrutowania 
-pył z mielenia 
 
Charakterystyki chemiczne i fizyczne tych surowców zmieniają się gwałtownie. Jednakże można je 
opisać jak następuje: 
 
 

Składnik/pierwiastek Zawartość 
Cr2 O3 10-25% 
NiO 2-15% 
MoO3 0-5% 
Fe2O3 30-65% 
CaO 1-30% 
Al2O3 0,5-4% 
SiO3 1-15% 
MgO 1-5% 
ZnO 1-20% 
PbO 0,2-1% 
CdO 0,001-0,05% 
CuO 0,1-1% 
S 0,2-0,5% 
Cl 0,1-1% 
F 0-3% 
Hg 0-15ppm 

 
Tabela 9.2: Typowe ilości tlenków metali w surowcach wtórnych 
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Skład agregatu pozostałości stanowią przeważnie tlenki z mniejszą, zmienną frakcją metaliczną, 
przeważnie z operacji obróbki powierzchni takich, jak szlifowanie, śrutowanie itd.. Uziarnienie 
surowców mieści się zwykle w zakresie 1,5-3,0 µm. Surowce są zwykle dostarczane w postaci 
zagęszczonej i w postaci aglomeratów.  
 
Zawartość wilgoci w surowcach może się zmieniać w zakresie 0-35% z powodu różnego 
oczyszczania gazu lub innych stopni separacji zainstalowanych w hutach stali. Wymaga to od 
wyposażenia transportowego pewnej elastyczności, jak również posiadania sprzętu do suszenia.  
 
Z powodu różnych źródeł i jakości pozostałości ekonomiczność procesów wymaga minimalnej 
zawartości pierwiastków stopowych: Ni, Cr i, jeśli to może być oszacowane, Mo. Pozostałości z 
produkcji austenitycznej stali nierdzewnej (18-8 lub więcej) oferują odpowiednią zawartość typowo 
>3% Ni, >12% Cr, podczas gdy pozostałości z produkcji ferrytycznej stali nierdzewnej (17% Cr) są 
nadal zrzucane na hałdę z powodu kosztów przetwarzania. 
 
Zakres wyrobów poszczególnych stalowni wpływa głównie na skład produktów odpadowych 
poprzez stosowaną technologię i surowce. Dwoma głównymi zagadnieniami z tej relacji są np. ilość 
wapna w pyle filtra i zawartość cynku w tym pyle. Na zawartość wapna mają głównie wpływ różne 
operacje na tej samej stalowni i jakość wapna. Jakość wapna, tj. proporcja miału wpływa na 
całkowitą ilość wapna obecnego w pyle pofiltracyjnym. Zawartość cynku i innych metali ciężkich, 
np. Pb, Cd, Hg w pyle z filtra, zależy głównie od jakości wsadu złomowego dla pieca łukowego. 
Jeśli we wsadzie złomowym jest duża ilość złomu ocynkowanego, to cała zawartość cynku jest 
zbierana w pyle z filtra. 
 
W pyle piecowym z filtra mogą występować dioksyny. Obecność i ilość dioksyn zależy od jakości 
złomu wsadowego w hutach stali nierdzewnej i sposobu, w jaki gaz odlotowy jest oczyszczany. 
Zanieczyszczenia plastykowe (związki chloru) wspomagają tworzenie dioksyn w pyle 
pofiltracyjnym. 
 
Ilość surowców potrzebnych do produkcji żelazostopu ulega zmianie również z powodu różnych 
zawartości metalu we wsadzie. Typowo regeneracja wytwarza 400-600 kg metalu na tonę suchego 
materiału wsadowego. 
 
 
9.1.11.2  Przetwarzanie wstępne  
 
Z powodu obecności różnych niepożądanych elementów w surowcach, takich jak np. maski filtru, 
kawałki złomu, materiały ogniotrwałe, konieczne jest przesiewanie/sortowanie surowców. Surowce 
mogą być dostarczane w dużych workach lub luzem. Duże worki są opróżniane w obudowie 
wyposażonej w oddzielną instalację odpylającą. Następnie suchy surowiec jest transportowany na 
przesiewacz wibracyjny, na którym usuwane są elementy obce na sicie o oczku > 10 mm. Po tej 
operacji materiał jest transportowany przenośnikiem kubełkowym do grupy silosów, które służą 
jako silosy minimalnego zapasu przed stopniem mieszania. W przypadku stosowania pieca 
łukowego z elektrodą zanurzeniową wolne wapno zawarte w surowcach zobojętniane jest wodą w 
specjalnym mieszalniku przed brykietowaniem. Po kilku dniach utwardzania pod przykryciem 
brykiety są mieszane z innymi składnikami wsadu i ładowane do pieca. 
 
 
9.1.11.2.1  Mieszanie i suszenie (tylko proces plazmowy pyłu) 
 
Po przesiewaniu analizowane są składniki żużlotwórcze zawarte w surowcach, ażeby określić, ile 
piasku lub wapna musi być dodane dla uzyskania pożądanej zasadowości żużlu. dodawana jest 
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konieczna ilość składników żużlotwórczych � głównie piasek krzemionkowy � razem z około 1-
10% wody w mieszalniku nieprzelotowym o wysokiej turbulencji w celu uzyskania wystarczającej 
ilości swobodnie pływających mikrogrudek. Zużycie piasku krzemionkowego zależy od surowca 
względnie jego zasadowości, typowo w zakresie 0-100 kg/tonę suchego surowca. 
 
Celem suszenia materiału jest uzyskanie jednorodnego, suchego wsadu, który może być przesyłany 
pneumatycznie do budynku pieca. Pośrednia suszarka obrotowa stosowana do tego celu jest 
ogrzewana gazem procesowym z dużą zawartością CO. Suszarka jest wyposażona w kombinowany 
palnik na gaz i olej. Po suszeniu materiał opuszcza suszarkę w temperaturze < 1000 °C. Materiał 
jest ponownie przesiewany przed transportowaniem go do zbiornika pośredniego. Stosowany jest 
filtr, w którym emisje rtęci kontrolowane są bezpośrednio w sposób ciągły. Przed wejściem do 
suszarki do materiału dodawana jest mała ilość Na2S, jeśli konieczne jest tworzenie stabilnych 
związków, ażeby zapobiegać parowaniu rtęci. 
 
 
9.1.11.3  Proces z użyciem pieca łukowego z elektrodą zanurzeniową  
 
Proces odzysku (stosowanie pieca łukowego z elektrodą zanurzeniową) jest bardzo potrzebny do 
produkcji żelazochromu w piecu łukowym. Jedna instalacja w USA stosuje piec karuzelowy do 
redukcji wstępnej, potem piec łukowy z elektrodą zanurzeniową (topienie).  
 
Gaz odlotowy z pieca jest filtrowany na sucho w klasycznym filtrze workowym. Gaz rozcieńczany 
jest powietrzem w piecu z otwartą gardzielą, gdzie odbywa się kompletne spalanie CO. Typowy 
skład zawiera 90% powietrza (18 do 20% nadmiaru O2), 7% CO2 i 3% H2O. 
 
Oczyszczanie gazu odlotowego odbywa się w dwustopniowym odpylniku workowym. Po 
schłodzeniu poniżej 200 °C pył piecowy jest oddzielany w pierwszym stopniu i zbierany do 
recyklingu lub dalszego przetwarzania. W drugim stopniu wdmuchiwane są granulki absorbenta 
(węgiel aktywny lub koks lignitowy). Metale lotne, zwłaszcza rtęć, w mniejszym stopniu kadm i 
ołów, są pochłaniane chemicznie na powierzchni węgla. Absorbent wyłapuje również związki 
chloru łącznie z dioksynami. Ten drugi stopień pracuje poniżej 130 °C. Ten sam filtr workowy 
zbiera opary z procesu spuszczania.  
 
Ograniczona ilość wody jest wtryskiwana i odparowuje w gazach odlotowych, aby kontrolować 
temperaturę. Wody procesowa i chłodząca są w obiegu zamkniętym, zużycie wody netto stanowi 
para w gazach spalania (odlotowych) pieca i para uwalniana w chłodnicach wyparkowych. W 
związku z tym proces nie wytwarza ścieków. Około 60% zużycia wody jest pokrywane przez 
zbieranie wody deszczowej padającej na teren przemysłowy (grunt i budynki). 
 
Ciekły żużel oddzielany jest od materiału grawitacyjnie. Stosowanie wielokrotnych kaskad 
zapewnia rzeczywiście pełne oddzielanie. Niska zasadowość żużlu (0,7 do 0,8) zapewnia tworzenie 
stabilnych krzemianów, które nie są ługowalne. Przed wysyłką przeprowadzane są badania składu 
chemicznego i ługowania dla jakościowej oceny każdej partii produkcyjnej. Żużel jest stosowany w 
różnych zastosowaniach budowlanych po odpowiednim rozdrobnieniu. 
 
Stop odlewany jest do wlewnic żeliwnych. Każdy blok waży 2 do 4 ton. Płynny żużel zbierany jest 
w otwartym dole, gdzie krzepnie. Po skrzepnięciu metalu wlewki są łamane młotem hydraulicznym 
na kilka dużych kawałków, ażeby ułatwić wysyłkę i przetapianie. Z powodu zawartości niklu w 
metalu jest on stosunkowo ciągliwy (nie kruchy) w przeciwieństwie do większości żelazostopów. 
Nie wymaga on żadnego dalszego przetwarzania i nadaje się do transportu masowego 
ciężarówkami lub wagonami kolejowymi.  
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9.1.11.4  Proces plazmowy pyłu 
 
Po etapach wstępnego przetwarzania surowiec wtórny, który jest również stosowany do procesu z 
użyciem pieca łukowego z elektrodą zanurzeniową, jest pneumatycznie transportowany za pomocą 
zamkniętego układu próżniowego z budynku przygotowywania surowca do budynku pieca. 
 
Wytapianie odbywa się w piecu szybowym posiadającym pancerz o wysokości 12 m chłodzony 
wodą ze średnicą około 2,5 m. Piec jest wyposażony na przykład w trzy generatory plazmy 
przewidziane na efekt grzewczy plazmy 18 MW. Szyb wypełniany jest koksem kawałkowym, który 
działa jako środek redukujący. Generatory plazmy rozmieszczone symetrycznie wokół dolnej części 
pieca dostarczają energii potrzebnej dla reakcji endotermicznych. Gaz plazmowy, którym jest 
recyrkulacyjny gaz procesowy, jest doprowadzany do pieca miedzianymi dyszami chłodzonymi 
wodą. Materiał wsadowy jest wdmuchiwany dyszami i mieszany z gazem plazmowym (około 
4000-5000 °C)w kanale, gdzie zachodzi reakcja. 
 
Koks jest ładowany od góry pieca w regularnych odstępach czasu. Słup koksu działa jako środek 
redukujący i filtr dla gazu odprowadzanego z pieca. Dzięki równemu rozkładowi ciepła w piecu i 
jego wysokości może być osiągany wysoki uzysk, jeśli chodzi o redukcję cennych pierwiastków Ni, 
Cr, Mo, Fe i stosunkowo niewielkie przenoszenie tych pierwiastków do stopnia oczyszczania gazu. 
Zanim dojdzie do spustu materiał wsadowy jest wdmuchiwany do szybu. Ciekły metal jest 
spuszczany z pieca w regularnych odstępach czasu przez nawiercenie otworu w spodzie pieca, 
podobnie do procedury stosowanej w piecach szybowych. Ciekły metal o temperaturze około 1400 
°C odlewany jest do koryt odlewniczych wyłożonych materiałem ogniotrwałym, na boki po 3-4 
tony każdy. Odpowiada to uzyskowi metalu 40-60%. Stop jest wzbogacony węglem (4-6%) i może 
być kruszony na kawałki po około 500-800 kg, stosownie do wymagań końcowych użytkowników w 
różnych hutach stali. 
 
System oczyszczania gazu jest wyposażony w 3-stopniowy skruber Venturi połączony z filtrem 
elektrostatycznym mokrym (WEP), który jest zlokalizowany za trzecim stopniem systemu Venturi. 
WEP dalej oczyszcza gaz procesowy. Za tymi stopniami filtrowymi gaz procesowy (odlotowy) jest 
dalej oczyszczany z rtęci w filtrze selenowym. Tutaj para rtęci wiązana jest na selenek rtęci. Czysty 
gaz odlotowy jest stosowany do ogrzewania suszarki, dostarczany do systemu grzewczego rejonu 
albo spalany na świecy. Około 50% z energii dla systemu grzewczego rejonu jest produkowane 
przez bezpośrednią wymianę ciepła wody chłodzącej z pieca, pozostałe 50% jest produkowane w 
kotle gorącej wody. Około 50% gazu procesowego jest zawracane przez sprężarkę do generatorów 
plazmy i wykorzystywane w charakterze gazu wymiany ciepła. Od niedawna również emisje rtęci 
w strumieniu gazu za świecą są mierzone bezpośrednio w sposób ciągły. 
 
Żużel jest oddzielany od metalu grawitacyjnie i przez zgarnianie żużla z metalu. Obojętny żużel 
spływa do dołu, z którego jest regularnie wydobywany i równocześnie kruszony. Następnie jest 
zewnętrznie oddzielany od kawałków metalu. Z doświadczenia wiadomo, że zasadowość żużlu 
wynosi około 1,0 (CaO/SiO2), tak, że ten rodzaj żużla może być sprzedawany jako materiał 
nieługujący, użyteczny do budowy dróg. Przeprowadzono długotrwałe testy ługowania na dużą 
skalę, w których żużel z produkcji był wystawiony na wodę deszczową przez 1,5 roku. Testy 
dowiodły, że żużel jest materiałem nadającym się do budowy dróg dzięki jego bardzo niskiej 
ługowalności metali i charakterystykom podobnym do charakterystyk naturalnych skał 
mineralnych. 
 
 
9.2  Obecne poziomy emisji i zużycia 
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Wytwarzanie żelazostopów jest zazwyczaj procesem energochłonnym, ponieważ wytapianie 
odbywa się w wysokich temperaturach. W związku z tym produkcja żelazostopów wiąże się ze 
stosunkowo wysokim zużyciem surowców, takich jak ruda, koncentraty i topniki, jak również 
środków redukujących i paliw jak koks lub węgiel oraz energii elektrycznej. 
Oddziaływanie na powietrze, wodę i ziemię może być sklasyfikowane jak następuje: 
 

• Zużycie surowców i energii 
- zużycie surowców i energii 

 
• Emisje do powietrza 
- emisje pyłu i oparów 
- inne emisje do powietrza (SO2, NOx, CO, CO2, wielopierścieniowe węglowodory 

aromatyczne, lotne składniki organiczne, dioksyny i metale ciężkie) 
- emisje hałasu i wibracji 
 
• Pozostałości stałe, odpady i produkty uboczne 
- pył, opary i szlam 
- żużel 
 
• Emisje ścieków 
- ścieki ze skrubera 
- ścieki z granulacji żużlu i metalu 
- zrzuty z obiegów wody chłodzącej 
 
• Odzysk energii 
- odzysk energii w formie wykorzystywania gazu odlotowego o dużej zawartości CO, z pieców 

zamkniętych 
- odzysk energii z ciepła odpadowego pieców półzamkniętych 
 
 

9.2.1  Zużycie surowców i energii 
 

Dostępne dane dotyczące zużycia surowców i energii do produkcji żelazostopów są przedstawione 
w postaci zużycia na tonę produkowanego produktu w następujących tabelach. Zużycie surowców i 
energii zależy od jakości stosowanych rud. 
 
Dla uniknięcia fałszywych różnic pomiędzy alternatywnymi procesami ważne jest, aby przedstawić 
tylko całkowite zużycie energii. Źródłami energii wchodzącymi w proces produkcyjny jest energia 
elektryczna i utajona energia chemiczna zawarta w materiale zawierającym pierwiastek węgiel (C). 
Jeden kg węgla (C) posiada potencjalnie zawartość energii całkowitej przy przemianie na CO2 
około 8,8 kWh lub w przybliżeniu 7,7 kWh/kg koksu. Jeśli stosuje się te liczby, to całkowite 
zużycie energii do produkcji masowej żelazostopów może być obliczone jak pokazano w 
następujących tabelach. Emitowana całkowita ilość CO2 będzie wprost proporcjonalna do ilości 
koksu zużywanego w procesie. 
 
 

Surowiec FeCr wysokowęglowy FeCr 
średniowęglowy 

FeCr 
niskowęglowy 

Chromit kg/t 2400-3000 
(N 1) 

2300-2400 
(N 2) 

brak danych brak 
danych 

brak danych 1600 

Środek 
redukujący 

kg/t 

550-700 
(N 1) 

500-550 
(N 2) 

600 
(N 3) 

brak 
danych 

brak danych 675 (FeSiCr) 
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Topniki kg/t 100-400 
(N 1) 

200-300 
(N 2) 

brak danych brak 
danych 

brak danych 1100 

Inne kg/t elektroda 8-
25 

przetopienia 
0-300 

elektroda 7-
10 

brak danych brak 
danych 

brak danych piasek < 100 kg 
Si < 40 kg 

elektroda 10 kg 
kwas ortoborowy 

3 kg 
Energia 

elektryczna 
kWh/t 

3800-4500 
(N 1) 

3100-3500 
(N 2) 

2600-3100 
(N 3) 

4500  
(N 4) 

brak danych 3400 
(N 5) 

Potencjalna 
energia ze 
stosowania 

koksu kWh/t 

4235-5390 
(N 1) 

3850-4235 
(N 2) 

4620 
(N 3) 

brak 
danych 

brak danych nie dotyczy 

Całkowita 
energia 

wyjściowa 
kWh/t 

8035-9890 
(N 1) 

6950-7735 
(N 2) 

7220-7720 
(N 3) 

brak 
danych 

brak danych 3400 

Uwagi: 
(N 1) Dane zużycia klasycznego pieca łukowego z elektrodą zanurzeniową, ruda kawałkowa lub miałka bez aglomeracji, 

podgrzewanie wstępne i/lub procesy redukcji wstępnej. 
(N 2) Dane zużycia przy stosowaniu podgrzewanych grudek jako surowca i bez przetopień. 
(N 3) W tym przypadku zużycie energii zależy od stopnia metalizacji. 
(N 4) Piec zasilany prądem stałym bez procesu redukcji wstępnej. 
 (N 5) Prezentowane zużycie energii dotyczy przemiany FeSiCr na FeCr niskowęglowy. Jeśli włączona jest produkcja 

wyrobu pośredniego � FeSiCr � to energia elektryczna wynosi 8050-9500, energia potencjalnie wnoszona przez koks 
5740-6400 i całkowita energia wejściowa 13800-15900 kWh/t FeCr niskowęglowego. 

 
Wyżej przytoczone zużycie energii elektrycznej i środków redukujących dotyczy całego procesu produkcyjnego. Zużycie 
energii elektrycznej stanowi około 95% zużycia całkowitego. Główną część pozostałych 5% stanowi energia elektryczna 
potrzebna na oczyszczanie gazu odlotowego. 
 

 
 

Tabela 9.3: Całkowite zużycie surowców i energii przy produkcji żelazochromu. 
 

Zużycie energii stosowanej do spiekania rudy chromitowej zależy od rodzaju pieca spiekalniczego, 
który jest stosowany i od charakterystyk różnych koncentratów chromitu. Zużycie koksiku wynosi 
najczęściej 60-90 kg/t spieku. Przy zużyciu spieku 2-2,5 tony/t żelazochromu odpowiada to 120-
225 kg koksiku/tonę żelazochromu. Zużycie energii zewnętrznej stalowej taśmy spiekalniczej 
wynosi 200-400 kWh/t grudek. Energia pochodzi z koksiku wynosi 20-40 kg/t grudek, a udział CO 
w charakterze energii zewnętrznej wynosi 20-40%. Energia zewnętrzna do suszenia koksu w piecu 
szybowym wynosi około 200 kWh/t koksu, co odpowiada 100 kWh/t FeCr. Zużycie pasty 
elektrodowej Sǿderberga wynosi 7-20 kg/t FeCr, najniższe zużycie jest osiągane przy stosowaniu 
podgrzewanego lub wstępnie zredukowanego i spiekanego (aglomerowanego) wsadu. 
Przy produkcji żelazochromu woda jest stosowana jako woda procesowa i woda chłodząca. Woda 
procesowa jest stosowana do płukania (w skruberze) i do granulowania żużlu. Jeśli obróbka wody 
procesowej jest w obiegu zamkniętym, to zwykle stosuje się 5-15 m3 wody/t żelazochromu. Dla 
celów chłodzenia stosuje się również 5-15 m3 wody/t żelazochromu. Utleniony odpad ze stalowni, 
pył i zgorzelina są odzyskiwane przy stosowaniu procesów adaptowanych z produkcji 
żelazochromu wysokowęglowego. Zużycie energii na redukcję metalurgiczną jest pokazane w 
następującej tabeli dla typowych zawartości odzyskiwalnych metali. W użyciu są dwa typy pieców, 
klasyczne piece łukowe z elektrodą zanurzeniową i plazmowe piece szybowe prądu stałego. 
 

 Klasyczny piec łukowy z 
elektrodą zanurzeniową 

Proces plazmowy pyłu 
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Pozostałość kg/t 1650-2500 1650-2500 
Środek redukujący kg/t 400-500 400-500 
Elektryczność kWh/t 3000-3400 2800-3800 
Zawartość metalu % (wejście) 
Ni 
Cr 
Mo 
C 
Si 
żelazo 

 
 

3-15 
15-25 
1-5 
4-6 

0,5-8 
reszta 

 
 

3-15 
15-25 
1-5 
4-6 

0,1-1 
reszta 

woda m3/t 1,0-1,5 2,8-3,2 
Odzysk w stopie (wyjście) 
Cr 
Ni 
Mo 
Fe 

 
> 80% 
> 90% 
> 90% 
> 90% 

 
90-95% 
90-98% 
90-98% 
90- 98% 

 
Tabela 9.4: Dane zużycia dla odzysku żelazostopów z pozostałości na stalowni wyrażone jako 
wejścia odniesione do tony odzyskanego metalu. 

 
Zużycie energii i surowców do produkcji żelazokrzemu i krzemometalu jest przedstawione 
przykładowo w poniższej tabeli w kategoriach wejściowych współczynników jednostkowych, 
ponieważ ze względu na powody specyficzne dla zakładu i produktu również inne kombinacje 
surowców są wspólne. Ilość energii elektrycznej podana w tabeli jest właściwa dla powszechnie 
stosowanego otwartego lub półzamkniętego pieca łukowego z elektrodą zanurzeniową, bez odzysku 
energii. 

 
 żelazokrzem 

(75% Si) 
krzemometal CaSi 

kwarcyt kg/t 1800 2600 1500 
środek redukujący 
kg/t 

850 1150-1500 925 

elektroda kg/t 50 100 (N 2) 120 
grudki rudy żelaza 
kg/t 

350 nie dotyczy nie dotyczy 

kamień wapienny kg/t nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy  
wióry drzewne kg/t 0-400 1000-2000 nie dotyczy 
energia elektryczna 
kWh/t 

8500 10800-12000 (N 1) 9500 

energia potencjalna 
zakładając stosowanie 
koksu lub węgla 
kWh/t 

6545 
(koks/węgiel) 

10120-13200 
(węgiel) 

7122 
(koks) 

całkowita energia 
wejściowa kWh/t 

15045 20920-25200 16622 

Uwagi:  
(N 1) Idealne zużycie energii do produkcji krzemometalu wynosi 10100 kWh/t (ciepło reakcji = 8 kWh/t, strata 

ciepła z metalu = 0,9 kWh/t i strata ciepła w gazie odlotowym =1,2 kWh/t). 
(N 2) Niektórzy producenci krzemu stosują kombinowaną elektrodę Sǿderberga/grafitową. Celem jest 

stosowanie technologii Sǿderberga przy redukcji zanieczyszczeń żelazem powodowanych przez obudowę 
elektrody. 

 
Tabela 9.5: Zużycie surowców i energii przy produkcji żelazokrzemu, krzemometalu i CaSi 
wyrażone w kategoriach wejść jednostkowych. 
 



Rozdział 9 

Produkcja metali nieżelaznych 627

Ostatnia praca rozwojowa dała w rezultacie nowy typ elektrody, wykorzystujący kombinację 
technologii Søderberga i rdzeń grafitowy, aby umożliwić systemowi produkcję krzemometalu. 
Celem jest zmniejszenie zanieczyszczeń żelazem, powodowanych przez obudowę elektrody. 
W poniższej tabeli podane są wejścia (wsady) jednostkowe do produkcji różnych gatunków 
żelazomanganu, jak również dla krzemomanganu i dla procesów spiekania rud manganu i 
koncentratów. 
 

FeMn wysokowęglowy Źródło Spiek 
BF EAF 

FeMn 
średniowęglowy, 

niskowęglowy 
(proces krzemo-

termiczny) 

SiMn 
(standard i 

SiMn 
niskowęglowy) 

Uwagi 

Ruda kg/t 1000-
13000 

2000 1900-2100 1600-2000 500-1700 (N 1) 

Koks kg/t 100 1100-1450 410-450 200-300 400-600  
Węgiel kg/t 100 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy  
Gaz m3/t 150-200  nie dotyczy  nie dotyczy  
Elektroda kg/t nie 

dotyczy 
nie dotyczy 8-20 6-8 20-30  

Woda m3/t 12-18 woda 
chłodząca 

1,5-40 (N3) 
woda 

chłodząca 

woda chłodząca 1,5-40 (N3) (N 2) 

Inne kg/t nie 
dotyczy 

nie dotyczy nie dotyczy topniki 
800-1000 

SiMn 
700-1000 

żużel FeMn 
400-2500 

 

Elektryczność 
kWh/t 

nie 
dotyczy 

nie dotyczy 2200-3000 1600-2000 3800-6000  

Energia 
potencjalna z 
użycia koksu 
kWh/t 

 8470-11165 3157-3465 1540-2310 3080-4620  

Całkowita 
energia 
wejściowa 
kWh/t 

 8470-11165 5357-6465 3140-4310 6880-10620  

Uwagi: 
(N 1) Zużycie surowców zawiera zwykle materiały zawracane do procesu, takie jak pyły i szlam z systemu 

ograniczania. 
(N 2) Zużycie wody zależy od instalacji oczyszczania wody procesowej i zmienia się od 20 do 40 m3/t w obiegach 

otwartych i od 1,5 do 5 m3/t w obiegach zamkniętych. 
(N 3) Zużycie wody jest związane z odpylaniem mokrym. 
BF = piec szybowy, EAF = piec łukowy 

 
Tabela 9.6: Dane zużycia dla produkcji spieku rudy manganu, żelazomanganu i 
krzemomanganu, wyrażone jako wejścia (wsady) jednostkowe, tj. na tonę produktu. 

 
Dostępne informacje na temat zużycia surowców i energii dla produkcji różnych specjalnych 
żelazostopów są prezentowane w następującej tabeli. 

 
 FeNi FeV 

 
FeMo 
(N 3) 

FeTi FeB 

Tlenki metali 
kg/t 

brak danych 1100-2000 
(N 1) 

brak danych 
(N 3) 

brak danych 
 

brak danych 

Energia 
elektryczna 

1500 2200-2800 160-405 770 6000-11000 
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kWh/t 
Gaz m3/t 120 nieistotne w tym 

procesie 
produkcyjnym 

148-155 MJ/t 55 75 

Woda m3/t 6,9 (N 2) nieistotne w tym 
procesie 

produkcyjnym 

nie mierzone 0,3 

Wapno 
palone kg/t 

brak danych nieistotne w tym 
procesie 

produkcyjnym 

20-180 nieistotne w tym 
procesie 

produkcyjnym 

nieistotne w tym 
procesie 

produkcyjnym 
Fluoryt kg/t nieistotne w tym 

procesie 
produkcyjnym 

nieistotne w tym 
procesie 

produkcyjnym 

0-30 nieistotne w tym 
procesie 

produkcyjnym 

nieistotne w tym 
procesie 

produkcyjnym 
Aluminium 
kg/t 

 800-1000 36-70 nieistotne w tym 
procesie 

produkcyjnym 

nieistotne w tym 
procesie 

produkcyjnym 
Żelazo 
metaliczne 
kg/t 

brak danych 100-150 23-210 (N 4) brak danych 

Walcowina 
kg/t 

nieistotne w tym 
procesie 

produkcyjnym 

nieistotne w tym 
procesie 

produkcyjnym 

250-550 nieistotne w tym 
procesie 

produkcyjnym 

brak danych 

Inne kg/t brak danych brak danych 620-700 (FeSi)  brak danych 
Uwagi: 
(N 1) Prezentowane dane zawierają ilość V2O3 i V2O5 
(N 2) Zużycie wody jest bardzo charakterystyczne dla danego miejsca i dlatego nie jest reprezentatywne. 
(N 3) Dane zużycia dla produkcji FeMo są odniesione do jednej tony molibdenu. 
(N 4) Ilość żelaza metalicznego zależy od wytwarzanego stopu, np. 70% FeTi zawiera 700 kg Ti 300 kg żelaza na 

tonę stopu; podczas gdy 40% FeTi zawiera 400 kg Ti i 600 kg żelaza na tonę stopu. 
 

Tabela 9.7: Dane zużycia dla produkcji specjalnych żelazostopów wyrażone jako wejścia 
odniesione do jednej tony wytwarzanego produktu. 

 
Proces prażenia koncentratów molibdenu jest procesem egzoenergetycznym od momentu 
zainicjowania reakcji utleniania. W związku z tym energia zewnętrzna w postaci energii 
elektrycznej będzie potrzebna tylko do wykonywania operacji mechanicznych pieców 
wielotrzonowych. Gaz ziemny jest stosowany do suszenia koncentratów i do zapalania oleju 
flotacyjnego i podwyższania temperatury do punktu inicjacji reakcji egzotermicznych. 

 
 

9.2.2  Emisje 
 

9.2.2.1  Emisje do powietrza 
 

9.2.2.1.1  Emisje pyłów i oparów 
 
Odpowiednio do surowców potrzebnych do produkcji i stosowanych operacji produkcyjnych, np. 
kruszenia, suszenia, spiekania, wytapiania, spuszczania i transportowania produktu, 
najważniejszym źródłem oddziaływania na środowisko są emisje pyłu i oparów. Poniższy rysunek 
przedstawia punkty potencjalnych emisji pyłu i oparów z zakładu produkującego żelazostopy. 
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Rysu
Rysunek 9.12: Schemat technologiczny produkcji żelazostopów, pokazujący punkty 
potencjalnych emisji do powietrza  
[tm 35, ECE 1995] 
 
 

Rozładunek i składowanie surowców może generować pył, jeśli materiał spada z jednego 
przenośnika na inny. Pył może być również wytwarzany, jeśli przenośnik porusza się za szybko (tj. 
z prędkością > 3,5 m/s). W przypadku stosowania ładowarki czołowej, pylenie to jest widoczne na 
całej długości transportu. 
 
Pył produkowany przez proces wytapiania jest zbierany przez okapy razem z gazem odlotowym 
lub, w przypadku pieca zamkniętego, bezpośrednio przez uszczelnienie i jest przesyłany do 
instalacji ograniczającej, w której gaz odlotowy jest odpylany (np. przez filtr tkaninowy lub 
skruber). Odpylanie za pomocą skrubera stosuje się w piecach zamkniętych. Gaz odlotowy ze 
spuszczania składa się z pyłu i oparów z przepalania lancą tlenową; pył z przewiercania, opary z 
parujących kulek, jeśli stosowane jest działko do spuszczania oraz opary ze wszystkich 
odsłoniętych powierzchni metalu i żużlu. Opary powstające przy spuszczaniu są głównie tlenkami 
metali zaangażowanych w procesie wytapiania. Następujące tabele przedstawiają dostępne dane 
emisji dla emisji pyłu przy produkcji różnych żelazostopów. 

 
 

Źródło FeCr wysokowęglowy FeCr średniowęglowy FeCr niskowęglowy
 kg/t mg/Nm3 kg/t mg/Nm3 kg/t mg/Nm3 

Obsługa surowców 0,01 0,02 f (N 2) n.a. f (N 2)  f (N 2) 
Suszenie 0,002 

(koks) 
1-50 n.a. n.a. 0.082  

(ruda) 
5 

Kruszenie 0,002  n.a. n.a. 0,003 3 
Grudkowanie/spiekanie 0,01-0,02/t 

grudek 
1-15 n.r. n.r. n.r. n.r. 

Spiekanie 0,2-0,5 1-30 
(N 4) 

n.r. n.r. n.r. n.r. 
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Stacja dozowania 0,01-0,02 1-30 
(N 4) 

n.a. n.a. 0,024 5 

Podgrzewanie 0,001-0,005 1-15 
(N 4) 

n.r. n.r. n.r. n.r. 

Piec do wytapiania 0,02-0,1 
(N 1) 

1-100 
(N 4,5,6) 

n.a. n.a. 0,101 8 

Spuszczanie (N 3) 5-12 
(N 4) 

n.a. n.a. (N 7) (N 7) 

Odlewanie (N 3) 5-12 
(n 3) 

n.a. n.a. 0,2-0,4 
(N 4) 

3-15 
(N 4) 

Obsługa żużlu n.m. n.m. n.a. n.a. 0.04 10-15 
Obsługa produktu 
(kruszenie, 
przesiewanie, 
składowanie itd.) 

0,02-0,05 r n.a. n.a. n.a. n.a. 

Uwagi: 
(N 1) Zawartość Cr (VI) w pyle piecowym wynosi 5-100 ppm w zamkniętym i 1000-7000 ppm w otwartym 

piecu. 
(N 2) Wielkość straty materiału powodowana przez obsługę i składowanie surowców jest szacowana na < 2% 
(N 3) Próbkowanie powietrza wentylacyjnego, opuszczającego budynek pieca łącznie z rejonem spuszczania i 

odlewania przez dłuższe okresy czasu może wskazywać wartości średnie. Wartości średnie przedstawiają 
średnie koncentracje pyłu 5-12 mg/Nm3 i całkowite emisje pyłu wynoszące 0,2-0,6 kg/tonę 
produkowanego stopu. 

(N 4) Obecne emisje pyłu zależą od typu pieca i stosowanej techniki ograniczania gazów odlotowych. Na 
przykład filtry tkaninowe w wielu przypadkach odpylają już do poziomu < 5 mg/Nm3. Podaje się, że 
emisje pyłów z pieca spiekalniczego są 4 mg/Nm3 przez stosowanie skrubera kaskadowego. 

(N 5) Ilustruje to zakres pomiędzy dobrymi i złymi instalacjami 
(N 6) Gaz piecowy z pieca zamkniętego jest stosowany jako paliwo po oczyszczaniu w skruberze. Gaz jest 

spalany na świecy tylko wtedy, gdy nie ma na niego zbytu. 
(N 7) Zawarte w źródle �piec do wytapiania�. 
n.a. = brak danych, n.r. = nie dotyczy, n.m. = nie mierzone, f = niezorganizowane emisje pyłu, r = pył jest 

zawracany z powrotem do procesu 
 

 
 

Tabela 9.8: Emisje pyłu przy produkcji żelazochromu odniesione do tony produkowanego 
stopu. 
 

 
FeSi krzemometal i krzemowapń Źródło 

 kg/t mg/Nm3 kg/t mg/Nm3 
Obsługa (transport, 
kruszenie itd.) 
surowców 

f (N 2) f (N 2) f (N 2) f (N 2) 

Suszenie wiór 
drzewnych 

n.m. n.m. n.m. n.m. 

Kruszenie n.m. n.m. n.m. n.m. 
Stacja 
ważenia/dozowania 

f f f f 

Wytapianie 0,1-2 1-20 
(N 1) 

0,1-1,5 1-20 
(N 1) 

Spuszczanie (N 3,4) (N 3) 
5-12 
(N 4) 

(N 3,4) (N 3) 
5-12 
(N 4) 

Odlewanie (N 4) 5-12 
(N 4) 

(N 4) 5-12 
f (N 4) 

Rafinacja (N 3) (N 3) (N 3) (N 3) 
Kruszenie produktu 0,3-0,5 r 0,3-0,5 r 
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Uwagi: 
(N 1) Stosując odpylnik workowy niektóre zakłady osiągają emisje pyłów poniżej 5 mg/Nm3, co odpowiada 

sprawności oczyszczania > 99,5%. Opary krzemionkowe są zbierane w filtrze jako produkt uboczny 
(mikrokrzemionka). 

(N 2) Wielkość straty materiału powodowanej obsługą i składowaniem surowców szacuje się na < 0,2%. 
(N 3) Jeśli opary i pył z rejonu spuszczania są zbierane i oczyszczane w odpylniku workowym, to emisje są w 

takim samym zakresie jak emisje pyłu z pieca do wytapiania. 
(N 4)  Próbkowanie powietrza wentylacyjnego, opuszczającego budynek pieca łącznie z rejonem spuszczania i 

odlewania przez dłuższe okresy czasu może wskazywać wartości średnie. Wartości średnie przedstawiają 
średnie koncentracje pyłu 5-12 mg/Nm3 i całkowite emisje pyłu wynoszące 0,2-0,6 kg/tonę 
produkowanego stopu. 

n.a. = brak danych, n.r. = nie dotyczy, n.m. = nie mierzone, f = niezorganizowane emisje pyłu, r = pył jest 
zawracany z powrotem do procesu 

 
Tabela 9.9: Emisje pyłu przy produkcji żelazokrzemu i krzemometalu odniesione do jednej 
tony produkowanych stopów. 

 
 

FeMn wysokowęglowy 
BF EAF 

FeMn 
średniowęglowy i 

niskowęglowy 

Krzemomangan Źródło 

kg/t mg/Nm3 kg/t mg/Nm3 kg/t mg/Nm3 kg/t mg/Nm3 
Obsługa surowców f f f f f f f f 
Stacja 
ważenia/dozowania 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Wytapianie n.a. 1-10 0,1-
0,4 

5-60 
(N 3) 

n.a. < 25 0,1-0,4 5-60 
(N 1) (N 3) 
1-30 (N 2) 

Spuszczanie n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Odlewanie n.a. n.a. 

n.a. 
0,05-
0,1 

n.a. 0,05-
0,1 

n.a. n.a. n.a. 

Rafinacja n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Kruszenie produktu 0,1-

0,3 
r 0,1-

0,3 
r 0,1-0,3 r n.a. r 

Kocioł na ciepło 
odpadowe 

n.a. 1-10 n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 

Produkcja 
elektryczności 

n.a. 1-10 n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 

Uwagi: 
(N 1) Emisje pyłu z zamkniętego, uszczelnionego pieca ze skruberem Venturi. 
(N 2) Emisje pyłu z pieca otwartego. 
(N 3) Jeśli odpylanie gazów odlotowych z zamkniętego, uszczelnionego pieca odbywa się w skruberze kaskadowym, 
to osiągane są emisje pyłów < 10-20 mg/Nm3. Pewne zakłady, które eksploatują piece półzamknięte, osiągają emisje 
pyłu < 5 mg/Nm3 przy zastosowaniu do odpylania odpylników workowych. 
 
BF = piec szybowy, EAF = piec łukowy 
n.a. = brak danych, n.r. = nie dotyczy, f = niezorganizowane emisje pyłu, r = pył jest zawracany z powrotem do 
procesu 

 
Tabela 9.10: Emisje pyłu przy produkcji żelazomanganu i krzemomanganu odniesione do 
jednej tony produkowanego stopu. 
 
 

 
 FeNi FeV FeMo FeTi FeB Prażenie 

molibenitu 
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Źródło mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 
Transport surowców 1-15 < 5 0,5-2 1-15 1-15 1-15 
Suszenie surowców n.r. 4-17 n.r. 
Kruszenie n.r. 1-5 n.r. 
Grudkowanie n.r. n.r. n.r. 
Spiekanie/prażenie 
 

n.r. n.a. 1-15 

Dozowanie 

1-15 
 
 
 

< 1 
(N 2) 

 
n.r. 1 

1 -15 1-10 

n.m. 

Podgrzewanie  n.r. n.r.   n.r, 
Wytapianie 1-15 1-30 1-15 1-10 n.r. 
Spuszczanie n.a n.a n.r. 
Odlewanie 

n.a. 
< 5 

5-15 
(N 1) n.a n.a n.r. 

Obsługa żużlu n.a. n.a n.a. n.a n.a n.r. 
Kruszenie produktu 1-15 < 5 0,5-5 n.a n.a. n.m. 
Uwagi: 
(N 1) Emisje są szacowane z próbek pobranych z sufitowych wentylatorów wyciągowych. 
(N 2) Dane są właściwe dla produkcji wtórnego FeNi, gdzie stosowany jest nowoczesny, membranowy filtr 

workowy. Prezentowana liczba podaje ilość tlenku Ni jako część pyłu emitowanego z pieca. 
 
n.a. = brak danych, n.r. = nie dotyczy, f = niezorganizowane emisje pyłu, r = pył jest zawracany z powrotem do 

procesu 
 

Tabela 9.11: Emisje pyłu do powietrza (po odpylaniu) przy produkcji żelazostopów. 
 
9.2.2.1.2  Inne emisje do powietrza 
 
Najważniejszymi środkami zanieczyszczającymi z produkcji żelazostopów oprócz pyłu są: SO2, 
NOx, CO, CO2, HF, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), lotne związki 
organiczne (VOC) i metale ciężkie (metale śladowe). W strefie spalania i w części chłodzącej 
systemu oczyszczania gazów lotnych (synteza de-novo) mogą tworzyć się dioksyny. Emisje mogą 
ulatniać się z procesu albo jako emisje kominowe, albo jako emisje niezorganizowane, zależnie od 
wieku instalacji i stosowanej technologii. Emisje kominowe są zwykle kontrolowane w sposób 
ciągły lub okresowo oraz podawane kompetentnym władzom przez personel lokalny lub przez 
konsultantów zewnętrznych. 
 
W procesie węglotermicznym tylko określona zawartość węgla jest wykorzystywana jako środek 
redukujący, to znaczy zawartość, jaka pozostaje po odjęciu części lotnych, popiołów i wilgoci. 
Części lotne składają się głównie z węglowodorów, nie biorą udziału w reakcji, ale opuszczają piec 
razem z CO, jeśli piec jest zamknięty lub spalają się w pobliżu powierzchni w piecu półzamkniętym 
lub otwartym. W obu przypadkach energia zawarta w częściach lotnych jest wykorzystywana. 
 
Zawartość siarki w koksie metalurgicznym zmienia się w zakresie 0,4-1,0%. 60-85% siarki 
pozostaje w żużlu, a około 5% ulatnia się z pieca jako SO2. Produkcja krzemostopów wymaga 
różnych środków redukujących, jak węgiel, koks, koks naftowy i węgiel drzewny. Te materiały 
zawierają różne ilości siarki. Typowe zakresy wynoszą 0,5-3%. W produkcji krzemostopu, która 
jest prawie bezżużlowa, prawie cała siarka ulatnia się z pieca jako SO2 lub jako siarka związana w 
mikrokrzemionce. Przez stosowanie środka redukującego lub mieszanki różnych źródeł węgla, 
która zawiera ogółem wyższą zawartość siarki około 2-3%, mogą występować wyższe emisje SO2. 
 
Gaz odlotowy, generowany przez prażenie koncentratów molibdenu, zawiera duże ilości SO2, który 
jest zwykle odzyskiwany w instalacji odsiarczającej produkując kwas siarkowy. Szczegółowa 
informacja na temat instalacji odsiarczającej jest podana w rozdziale 2 niniejszego dokumentu. Gaz 
resztkowy z instalacji odsiarczającej prażaka molibdenu zawiera SO2, ponieważ przemiana SO2 na 
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SO3 prawie nigdy nie jest 100%. Gaz odlotowy zawiera również pewną ilość mgły kwasu 
siarkowego, jak również nieco SO3. 
 
Metale ciężkie są wprowadzane do procesu jako pierwiastki śladowe przez surowce. Metale z 
temperaturami wrzenia poniżej temperatury procesu ulatniają się jako gazy w postaci pary metalu, 
która skrapla się częściowo i utlenia, tworząc część pyłu z pieca do wytapiania. Nawet po 
spuszczaniu, a zwłaszcza podczas rafinacji, temperatura ciekłego metalu i żużlu jest wystarczająco 
wysoka, aby umożliwić odparowywanie składników zarówno z metalu, jak również z żużlu. Opary 
powstające z tego procesu wydzielają się cały czas, od początku spuszczania aż do zakończenia 
odlewania. Nawet po opróżnieniu kadzi, pewne ilości oparów mogą wydzielać się ze skrzepów 
metalu. Podczas spuszczania, większość oparów jest zbierana i oczyszczana przez układ zbierania 
oparów ze spuszczania. Zależnie od rodzaju stosowanej rudy, do powietrza może być emitowana 
rtęć. Jeden zakład produkujący SiMn poinformował, że ma wysokie emisje rtęci spowodowane 
wysoką zawartością rtęci w surowcu. Inni producenci FeMn i/lub SiMn mogą stosować taki sam 
surowiec z wyższą zawartością rtęci. Dlatego wskazana jest kontrola ilości rtęci wprowadzanej do 
pieca i późniejsza kontrola rtęci wychodzącej z procesu, w przypadku stosowania takich surowców. 
W takim przypadku surowiec potrzebuje obróbki wstępnej w celu usunięcia rtęci; w przeciwnym 
razie rtęć musi być usuwana z gazów odlotowych pieca w stopniu usuwania rtęci. 
 
W produkcji FeMo może być stosowany fluoryt, do poprawienia rozdzielania żużlu i metalu. 
Fluoryt jest rudą fluorku wapnia, stosowaną jako topnik. Obniża też temperaturę topnienia i lepkość 
żużlu, poprawiając tym samym jego płynność. Ponadto, jeśli fluoryt jest mieszany z wapnem, to 
powoduje zmniejszenie zawartości fosforu i siarki w metalu. Niższe temperatury topnienia sprzyjają 
rozdzielaniu metal-żużel, ponieważ żużel pozostaje dłużej płynny podczas chłodzenia. To zjawisko, 
wraz z mniejszą lepkością, umożliwia małym, rozproszonym kroplom opadanie i koagulowanie w 
fazie metalowej na spodzie. Jednakże stosowanie fluorytu w charakterze topnika powoduje emisje 
fluorków w zakresie 150-260 mg/Nm3. W związku z biotoksyczną naturą fluorku, stosowanie 
fluorytu powinno być minimalizowane w maksymalnie możliwym stopniu.  
 
Poniższa tabela 9.12 przedstawia niektóre dane liczbowe ostatnio mierzonych emisji do powietrza 
przy masowej produkcji żelazostopów. 
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FeCr FeMn 
HC FeMn HC FeCr MC i LC 

FeCr 

FeSi krzemometal 

BF EAF 
MC i LC 

FeMn 

krzemomangan  

kg/t mg/N
m3 

kg/t mg/Nm
3 

kg/t mg/Nm
3 

kg/t mg/Nm3 kg/t mg/N
m3 

kg/t mg/Nm
3 

kg/t mg/Nm3 kg/t mg/Nm3 

SO2 0,2-3,0 n.a. n.r. n.r. 20 
(N 7) 

230 12-18 100-160 1-1,5 n.a. 0,002-
0,1 

n.a. n.a. n.a. 0,002-
0,1 

n.a. 

CO n.m. n.m. n.m. n.m. ślady ślady n.m. n.m. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
CO2 1200-

2000 
(N 1) 

n.a. 110 
(N 3) 

n.a. 4240 
(N 4) 

55 
g/Nm3 

6500 
(N 4) 

55 
g/Nm3 

4000-
4500 

n.a. 1200-
1500 

n.a. 1560-
2340 
(N 5) 

n.a. 1100-
1800 

n.a. 

NOx 0,5-1,5 n.a. n.m. n.m. 15 170 10-13 80-110 1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

HF n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
PCDD/F 0,2 g/a 

(N 2) 
n.a. n.m. n.m. 5 

µgHg/
Nm3 

n.m. 3 
µgHg/
Nm3 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.  n.a.  

Metale 
ciężkie 

Cr (w 
pyle) 
1-15% 
CrVI 
0,1-

0,3% 
(N 6) 

n.a. Cr < 
0,01 

Cr6+ < 
0,002 

n.a. n.a. 0,78 
µgHg/N

m3 

(N 8) 

n.a. 0,131 
µgHg/N

m3 

Hg 
(n.a.) 

n.a. Hg 
(n.a.) 

n.a. n.a. n.a. Hg 
(n.a.) 

n.a. 

WWA n.m. n.m n.a. n.a. n.a. 0,0015 
(N 8) 

0,02 0,003 
(N 8) 

0,02 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

VOC n.m. n.m. n.a. n.a. n.a. 0,045 
(N 8) 

0,9 0,13 
(N 8) 

0,9 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Cyjanki 0,02-
0,05 

n.a. n.a. n.a. n.m. n.m. n.m. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Uwagi: 
(N 1) Emisje CO2 obejmują emisje całkowite z procesów obróbki wstępnej, wytapiania i po wytapianiu w piecu. Zewnętrzne wykorzystywanie CO z pieca do wytapiania redukuje 

lokalne emisje tylko z instalacji FeCr. 
(N 2) Roczna ilość emisji dioksyn jest tylko słuszna dla pieca spiekalniczego. Zmierzono dioksyny z jednego pieca spiekalniczego i wynoszą one 1,5-4 g/r. Jednakże dane te są 

ograniczone i wymagają dalszego badania. 
(N 3) Emisje w ilości 80 kg/t są wynikiem stosowania gazu ziemnego do opalania suszarki, ogrzewania kadzi itd. i w ilości 30 kg/t ze zużywanych past elektrodowych. 
(N 4) Te dane CO2 zawierają ilość z kopalń, jak również ilość CO2 pochodzenia biologicznego. 
(N 5) Te dane CO2 są właściwe dla krzemotermicznej produkcji LC FeMn. Emisje CO2 przy produkcji MCFeMn z HCFeMn wynoszą około 100-500 kg/t stopu. 
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(N 6) Ilość Cr VI w pyle jest emitowana z pieca półzamkniętego; cyjanki = 0,2-0,05 z pieca zamkniętego. 
(N 7) Wysoka wartość odpowiada produkcji FeSi wysokiej czystości, przy której stosuje się dużą ilość koksu naftowego. 
(N 8) Wyniki z rozległych 24h badań emisji do powietrza z produkcji FeSi75 i krzemometalu wysokiej wartości . W tym przypadku należy zauważyć, że dane są oparte na 

stosunkowo krótkich okresach pomiarowych w dwóch specyficznych zakładach i nie powinny być przyjmowane za ogólne dla przemysłu. W przemyśle tym planowanych 
jest więcej pomiarów. 

n.a. = brak danych, n.r. = nie dotyczy, n.m. = nie mierzone,  
 
 

Tabela 9.12: Emisje do powietrza (po ograniczaniu) przy masowej produkcji żelazostopów. 
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Główne emisje do powietrza przy produkcji żelazoniklu pierwotnego są podane w poniższej tabeli. 
 
 

Emisje do powietrza 
Pył/Opary Gazy 

Operacja 

Ogółem Ni Inne SO2 CO2 CO NOx H2S Ni(CO)4 Inne 
Kruszenie rudy HL LL - - - - - - - - 
Suszenie HL HL - LL ML LL  - - - 
Prażenie HL HL - HL ML LL LL - - - 
Kalcynowanie 
redukcyjne 

HL LL - LL ML LL LL - - - 

Wytapianie HL LL - - ML ML LL - - - 
Przekształcanie HL ML SiO2 - ML LL LL - - - 
Odlewanie HL LL - - - -  - - - 
 
VL = bardzo niski poziom 
ML = średni poziom 
LL = niski poziom 
HL = wysoki poziom 
- nieobecny 
 
Tabela 9.13: Emisje do powietrza z produkcji żelazoniklu  
[tm 109, UNEP 1993 - Program Ochrony Środowiska ONZ 1993] 
 
 
Dane liczbowe stężenia emisji dla produkcji żelazostopów z pozostałości pochodzących ze 
stalowni, w piecu łukowym z elektrodą zanurzeniową są przedstawione niżej. 
 

Substancje zanieczyszczające Koncentracja (gaz i pyły) 
mg/Nm3 

Pył 2-5 
SO2 < 100 
CN 0,002 � 0,006 
HC < 50 
F 0,1-1,5 

Cd < 0,001 
Cd + Hg + Ti < 0,1 

As < 0,003 
Se < 0,003 
Te < 0,002 
Zn 0,02-0,05 
Pb < 0,005 

CO2 1,2-1,5 t/t stopu 
 

Tabela 9.14: Dane liczbowe stężenia emisji przy produkcji wtórnych żelazostopów. 
 
 
9.2.2.2  Emisje hałasu i wibracji 
 
Ciężkie maszyny, takie jak kruszarki i duże wentylatory stosowane przy produkcji żelazostopów, 
mogą powodować emisje hałasu i wibracji. Również mechaniczne usuwanie z kadzi może być 
źródłem hałasu. 
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9.2.2.3  Emisje do wody 
 
Przy produkcji żelazostopów emisje do wody bardzo zależą od procesu, na przykład, od 
stosowanego systemu ograniczania i od rodzaju oczyszczania ścieków. 
W przemyśle żelazostopów istnieje cały szereg różnych systemów zbierania wody i oczyszczania 
ścieków. Niektóre zakłady stosują centralną oczyszczalnię ścieków, w której woda z różnych 
procesów produkcyjnych, jak również powierzchniowa woda spływowa są oczyszczane razem. 
Inne zakłady stosują oddzielny system oczyszczania dla wody deszczowej i specjalne procesy 
oczyszczania dla różnych strumieni ścieków z różnych procesów. Głównymi zanieczyszczeniami 
wody są zawiesiny stałe i związki metali. 
Ścieki są obrabiane w celu usunięcia z nich rozpuszczonych metali i zawiesiny stałej i zawracane 
lub ponownie wykorzystywane w procesie w maksymalnie możliwym stopniu. 
Możliwymi strumieniami ścieków są: 
 

• Spływy powierzchniowe i woda ściekowa nieprocesowa 
• Ścieki ze skruberów 
• Ścieki z granulacji żużlu i metalu 
• Woda chłodząca 

 
Zanieczyszczona woda jest zwykle doprowadzana do zagęszczacza lub osadnika basenowego w 
celu osadzenia zawiesiny stałej. Często stosowane są stopnie strącania do usuwania związków 
metali z wody. Na przykład w specjalnych przypadkach, do usuwania związków metali, takich jak 
selen i ren, z wody płuczkowej z płuczki służącej do oczyszczania wody z prażaka molibdenitu, są 
stosowane wymienniki jonowe. 
 
Cząsteczki zawiesiny są przeważnie bardzo małe i dlatego może być konieczne dodawanie 
flokulanta w celu wspomagania osadzania w zagęszczaczu. Po obróbce w zagęszczaczu lub 
odstojniku basenowym woda zawiera zwykle poniżej 20 mg zawiesiny stałej/litr, co pozwala na jej 
ponowne wykorzystanie w skruberach w charakterze wody chłodzącej lub wody procesowej do 
innych celów. 
 
Przy produkcji FeCr w zamkniętym piecu, typowymi emisjami do wody, odniesionymi do jednej 
tony wytwarzanego FeCr będą zawiesiny stałe w zakresie 5-10 g z całkowitą ilością Cr 10-20 mg i 
ilością wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) 0,3-1 g. Oczyszczanie wody 
procesowej obejmuje w tym przypadku stosowanie zagęszczacza płytowego, filtrów próżniowych, 
filtra piaskowego i filtra węglowego. Jeśli stosowane są zagęszczacze, granulacja żużlu i osadniki 
basenowe, to emisje zawiesiny stałej wyniosą odpowiednio 75-150 g z całkowitą ilością Cr około 5 
g, cynku 3-7 g i cyjanku w zakresie 1-3 g/tonę FeCr. Dla produkcji FeCr niskowęglowego podano, 
że ilość Cr zrzucanego w ściekach jest < 0,3 g/tonę produktu. Podano też, że emisje WWA do wody 
po ograniczaniu, pochodzące z produkcji FeMn, są w zakresie 0,05-0,2 g/tonę FeMn. 
 
Zanieczyszczone ścieki z instalacji odzysku stopów zawierającej skruber, są oczyszczane w 
oddzielnej oczyszczalni, w której może być oczyszczana również woda deszczowa, zbierana na 
terenie zakładu. Częściowo utlenione cząsteczki zawarte w wodzie są koncentrowane w 
zagęszczaczu i w późniejszym etapie oddzielane od wody w dwóch prasach filtracyjnych. 
Wytwarzany placek filtracyjny z 20-25% zawartością wody, zawiera następujące główne składniki: 
 
ZnO � 30-40% 
SiO2 � 10-15% 
CaO � 5-15% 
FeO � 5-7% 
PbO � 3-5% 
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Hg � 0,001% 
 
Ilość generowanego placka suchego wynosi 200-400 kg/tonę stopu. Ten placek filtracyjny jest 
wysyłany w regularnych odstępach czasu w ramach recyklingu cynku i ołowiu albo do ISP 
(angielski proces wytapiania), albo do procesu Waeltza. Z powodu konieczności ograniczania 
zawartości soli w ściekach, woda zrzucana z wody obiegowej skrubera, około 0,5-2 m3/tonę 
odzyskiwanych żelazostopów, jest oczyszczana w kilku etapach 
- usuwanie cyjanku  
- redukcja Cr6 +do Cr3+ 
- strącanie wodorotlenków metalu przy wysokim pH z utlenianiem cyjanków 
- strącanie fluorku i oczyszczanie wody z zawiesiny stałej w filtrze piaskowym . 
 
Oczyszczanie ścieków prowadzi do emisji do wody na poziomie podawanym w poniższej tabeli 
 As Cr Ni Zn Cu Cd Pb Hg F N CN 
g/t 0,002 0,02 

� 
0,06 

0,03 
� 

0,08 

0,06 
� 

0,16 

0,03 
� 

0,08 

0,006 
� 

0,03 

0,006 
� 

0,03 

0 � 
0,005 

9,0 � 
28,0 

12 - 
64 

0 � 
0,08 

 
Tabela 9.15: Emisje do wody przy produkcji żelazostopów z pozostałości pochodzących ze 
stalowni przy zastosowaniu procesu plazmowego pyłu z techniką ograniczania w postaci 
skrubera 
 
Dane podane dla oczyszczalni ścieków dla prażalnika molibdenitu są przedstawione w następującej 
tabeli 
 
H2SO4 
kg 

HF 
kg 

Mo 
mg 

Bi 
mg 

Pb 
mg 

Cu 
mg 

Zn 
mg 

Sn 
mg 

COD
mg 

Re 
mg 

As` 
mg 

Se 
mg 

32,9 0,3 25,9 0,03 0,29 0,05 1,72 0,03 0,42 7,10 0,26 0,29 
Uwagi: Związki i pierwiastki odniesione do 1 tony produkowanego Mo jako trójtlenek 
molibdenu  
 
Tabela 9.16: Emisje do wody przy prażeniu molibdenitu 
 
9.2.2.4  Produkty uboczne, pozostałości z procesu i odpady 
 
Produkcja żelazostopów jest związana z wytwarzaniem szeregu produktów ubocznych, pozostałości 
i odpadów, które są również podane w Europejskim Katalogu Odpadów (Decyzja Rady 
94/3/EWG). Najważniejszymi pozostałościami specyficznymi dla procesu są pyły filtrowe, szlam 
ze skruberów, żużel z procesu wytapiania, zużyte wyłożenia pieca i materiał opakowaniowy, taki 
jak beczki lub duże worki. Te pozostałości są częściowo sprzedawane jako produkty uboczne, są 
zawracane do procesu lub w przypadkach odpadów bez ekonomicznej użyteczności, 
transportowane na hałdę lub do zasypywania wgłębień terenowych. Ilość żużlu i pyłu 
pofiltracyjnego lub szlamu generowanego na tonę produkowanego żelazostopu oraz możliwości ich 
wykorzystania są przedstawione w poniższych tabelach 
 
 
żelazostop żużel/t 

stopu 
skład chemiczny reckling, ponowne wykorzystanie i 

usuwanie (zrzucanie) 
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HC FeCr 1,0-1,7 t/t Głównie 
mieszanka spinelu. 
MgO, Al2O3, 
fosferyt, 2MgO, 
SiO2 i Cr2O3C3 � 
15% żużel jest 
bardzo stabilny 
chemicznie  

-kruszony żużel kawałkowy i żużel 
granulowany są stosowane jako materiały 
budowlane i do budowy dróg 
- żużel może być również stosowany jako 
materiał do piaskowania i produkcji 
odlewanych materiałów ogniotrwałych 

MC FeCr n.a. n.a  

FeCr 

LC FeCr 1 t/t CaO      44 - 45%
SiO2      23�33% 
MgO      9 - 13% 
Al203      5 - 9% 
Cr2O3    2.5 - 
6.5% 
FeO    0.6 - 1.2% 

-żużel stosowny do zasypywania wgłębień

Odzysk stopu z 
pozostałości 
pochodzących ze 
stalowni 

0,4 �1,2 t/t CaO      25 - 40%
SiO2      35 - 50%
MgO      3 - 15% 
Al203     12 - 18%
Cr2O3     < 3% 
Fe2O3    < 2% 

-niska zasadowość żużlu (0,7 do 0,8) 
zapewnia tworzenie stabilnych 
nieługowalnych krzemianów. Żużel jest 
stosowny w różnych zastosowaniach 
budowlanych  

Krzemometal FeSi 20-30 kg/t Si lub FeSi 20-
30%  
SiO2       5 � 20%
SiC        20 �40%
CaO     25 � 40% 
Al2O3     3 � 35% 

-produkcja krzemometalu i FeSi jest 
procesem prawie bezżużlowym (małe 
ilości kwarcu są przemieniane na żużel 
<1%. Żużel jest stosowany do 
zasypywania wgłębień  
-podczas rafinacji krzemometalu i FeSi 
produkowane są małe ilości żużlu 
rafinacyjnego. Żużel jest stosowany do 
zasypywania wgłębień  

Krzemowapń 0,4-0,6 t/t SiO2     10 � 20%
SiC       15 �25% 
CaO     50 � 60% 
Al2O3     5 � 10%
CaC2       3 � 8% 

- cały żużel jest zawracany do pieca 

piec 
szybowy 
0,4-0,8 t/t 

n.a. -standardowy żużel ubogi (niska 
zawartość MnO) z pieca szybowego jest 
stosowany jako materiał budowlany 
-bogaty żużel z pieca szybowego (wysoka 
zawartość MnO) jest sprzedawany jako 
surowiec do produkcji krzemomanganu) 

HC FeMn 

piec łukowy 
0,4 � 0,8 t/t 

n.a. -standardowy żużel ubogi (niska 
zawartość MnO) z pieca szybowego jest 
stosowany jako materiał budowlany 
-bogaty żużel z pieca szybowego (wysoka 
zawartość MnO) jest sprzedawany jako 
surowiec do produkcji krzemomanganu) 

Mc FeMn 1,6 � 1,9 t/t n.a. -żużel jest stosowany do produkcji 
krzemomanganu 

FeMn 

LC FeMn 1,6 � 1,9 t/t n.a. -żużel jest stosowany do produkcji 
krzemomanganu 

SiMn 0,9 � 2,2 t/t n.a. -żużel jest tu stosowany jako materiał 
budowlany 

FeNi n.a. n.a.  
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FeV 2,6 � 3 t/t n.a. -żużel jest sprzedawany jako surowiec 
wtórny do przemysłu przetwórczego, np. 
do produkcji materiałów ogniotrwałych  

FeMo 1,5-2 t/t 
(N1) 

n.a. -zależnie od składu żużel jest 
sprzedawany do dalszego przetwarzania 
albo jest stosowany do zasypywania 
wgłębień 

FeW, FeTi, FeB n.a. n.a.  
FeNb 1,9 t/t n.a.  
Uwagi: (N1) żużel/tonę stopu dla FeMo zawiera ciężar piasku związanego z żużlem 
n.a. = brak danych HC = wysokowęglowy, MC = średniowęglowy, LC = niskowęglowy 
 
Tabela 9.17: Wytwarzanie, recykling ponowne wykorzystanie i usuwanie żużlu 
żelazostopowego 
 
żelazostop pył lub szlam t/stopu recykling, ponowne wykorzystanie i usuwanie 

HC FeCr 20 � 80 kg/t (N1) -pył z pieca jest stosowany do zasypywania 
wgłębień terenowych 
-pył z kruszenia i przesiewania jest ponownie 
topiony w piecu lub jest stosowany przy produkcji 
stali nierdzewnej  
-pył z systemów transportowych surowców, z 
suszenia koksu, aglomeracji i ze stacji dozowania 
może być z powrotem zawracany do procesów 
-szlam ze skrubera zawiera WWA i metale ciężkie, 
i musi być zrzucany na hałdy odpadów 
niebezpiecznych 
- około 8- 10 kg/t grubszego pyłu z wysoką 
zawartością chromu, który jest zbierany za kotłem 
odzysknicowym pieca półzamkniętego może być 
łatwo zawracany do pieca po aglomeracji 

MC FeCr brak danych  

FeCr 

LC FeCr 70 kg/t -pył jest z powrotem zawracany do pieca do 
wytapiania 

odzysk stopu z 
pozostałości 
pochodzących ze 
stalowni  

100 � 500 kg/t -pył piecowy posiada wysoką zawartość ZnO (20-
60%) i PbO (2 � 6%). Jest on grudkowany i 
zawracany do przemysłu Zn (angielski piec do 
wytapiania lub proces Waelza jako pośredni etap 
koncentrowania) 
-szlam ze skrubera zawiera WWA i metale ciężkie, 
i musi być zrzucany na hałdy odpadów 
niebezpiecznych 

FeSi 200 �300 kg/t 
krzemometal 300 � 400 kg/t 

-opary krzemionkowe (mikrokrzemionka) są 
zbierane w filtrze workowym i mikrokrzemionka 
jest sprzedawana jako produkt uboczny. 
Mikrokrzemionka stosowana jest jako dodatek do 
cementu, który zwiększa wytrzymałość betonu i 
nadaje betonowi bardzo gładką powierzchnię, która 
uniemożliwia przenikanie wody do betonu  

FeMn HC FeMn piec szybowy 100- 300 
kg/t 

-gruboziarnista część pyłu, która jest stosunkowo 
bogata w mangan, jest aglomerowana i zawracana 
do pieca lub stosowana jako surowiec do produkcji 
krzemomanganu  w piecu łukowym 
-pył miałki może czasami znaleźć zastosowanie w 
innych przemysłach lub jest stosowany do 
zasypywania wgłębień  
- szlam ze skrubera zawiera WWA i metale ciężkie, 
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i musi być zrzucany na hałdę odpadów 
niebezpiecznych 

 piec łukowy 30- 50 kg/t -pył i szlam są zawracane, wykorzystywane w 
innych przemysłach lub używany do zasypywania 
wgłębień terenowych 
- szlam ze skrubera zawiera WWA i metale ciężkie, 
i musi być zrzucany na hałdę odpadów 
niebezpiecznych 

MC FeMn Piec łukowy 30 �50 
kg/t 

-pył i szlam są zawracane, wykorzystywane w 
innych przemysłach lub używany do zasypywania 
wgłębień terenowych 

 

LC FeMn Piec łukowy 30- 50 kg/t -pył i szlam są zawracane, wykorzystywane w 
innych przemysłach lub używany do zasypywania 
wgłębień terenowych 

SiMn 30- 50 kg/t -pył i szlam są zawracane, wykorzystywane w 
innych przemysłach lub używany do zasypywania 
wgłębień terenowych 
- szlam ze skrubera zawiera WWA i metale ciężkie, 
i musi być zrzucany na hałdę odpadów 
niebezpiecznych 

FeNi brak danych  
FeV brak danych -pył jest zawracany do procesu wytapiania lub 

częściowo stosowany do zasypywania wgłębień 
Prażenie molibdenitu  brak danych -gaz odlotowy opuszczający prażak zawiera do 

15% koncentratu wsadowego  
-większość pyłu i szlamu z oczyszczania gazu 
odlotowego jest zawracana do koncentratu 
wsadowego 

FeMo brak danych -pył jest zawracany do procesu wytapiania lub 
częściowo usuwany do gospodarki odpadami 
specjalnymi  

FeW,  FeTi, FeB, 
FeNb 

brak danych -pył z pieca jest usuwany do zasypywania wgłębień 
terenowych z wyjątkiem FeNb 

Uwagi: (N1) skład pyłu lub szlamu zmienia się zależnie od stosowanego pieca do wytapiania i surowców 
             (N2) w pyle z półzamkniętego pieca do wytapiania żelazochromu wykryto zawartość CrVI 0,1 do 0,3%  
 
Tabela 9.18: Wytwarzanie, recykling, ponowne wykorzystanie pyłu i szlamu pochodzących z 
systemu ograniczania emisji do powietrza 
 
 

9.2.3  Odzysk energii 
 
Produkcja żelazostopów jest procesem bardzo energochłonnym, ponieważ do redukcji (odtleniania) 
tlenków metali i do wytapiania potrzebne są wysokie temperatury. Czynnikami wpływającymi m.in. 
na zużycie energii są jakość surowców i ich obróbka wstępna przed wytapianiem, wykorzystanie 
energii reakcji i zawartość cieplna procesów. Energia stosowana w procesie może być dostarczana 
jako energia elektryczna lub paliwo kopalne w postaci węgla, koksu, węgla drzewnego lub czasami 
gazu ziemnego. Dostarczana energia jest przekształcana w piecu szybowym albo piecu łukowym na 
energię chemiczną wytwarzaną przez proces redukcji, jak również na energię gazów odlotowych 
(gaz o wysokiej zawartości CO) i ciepło. 
Energia gazu odlotowego jest głównie reprezentowana jako ciepło procesowe w przypadku pieca 
półzamkniętego lub przez zawartość CO, CH4 i H2 w przypadku stosowania pieca zamkniętego. 
Gazy procesowe są produkowane w procesie wytapiania, jeśli węgiel (C) jest stosowany w 
charakterze środka redukującego. CO może być wykorzystywany jako paliwo wtórne i przesyłany 
rurociągami wewnątrz zakładu podobnie jak inny gaz paliwowy. Może on być np. wykorzystywany 
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przez bezpośrednie spalanie w piecu spiekalniczym i do suszenia lub podgrzewania wsadu 
piecowego, jak również do odzysku energii w postaci gorącej pary i/lub elektryczności.  
 
Przy produkcji FeMn wysokowęglowego w piecu szybowym gaz gardzielowy z wysoką 
zawartością CO jest odpylany i częściowo stosowany do ogrzewania nagrzewnic gorącego dmuchu. 
Nadmiar gazu jest spalany w sąsiadującej elektrowni do wytwarzania przegrzanej pary, a następnie 
energii elektrycznej w turbinie przeciwprężnej.  
 
Poniższy schemat przepływu energii przedstawia przepływ energii w piecu łukowym z elektrodą 
zanurzeniową o mocy 10 MW do produkcji krzemometalu. 
 

 
Rysunek 9.13: Przepływ energii w 10MW piecu do produkcji krzemometalu  
[tm152, A.Schei, J.K. Tuset, H.Tveit 1998] 
 
Jeśli jest stosowany półzamknięty piec łukowy z elektrodą zanurzeniową do produkcji FeCr, FeSi, 
krzemometalu, SiMn lub FeMn, to CO z procesu wytapiania spala się w powietrzu generując w ten 
sposób gorący gaz odlotowy. Dlatego piece półzamknięte są czasami wyposażone w kocioł 
odzysknicowy, jako zintegrowany system odzysku energii. Kocioł odzysknicowy wytwarza parę 
przegrzaną, która może być sprzedawana do sąsiednich walcowni lub do produkcji elektryczności w 
turbinie przeciwprężnej. 
 
Podczas produkcji FeCr, FeMn lub SiMn w zamkniętym piecu łukowym, gaz odlotowy zawiera 
bardzo wysoki procent CO, który jest zbierany (nie będąc spalany) nad powierzchnią wsadu. Ten 
CO jest paliwem wysokiej jakości, które jest stosowane do produkcji elektryczności lub dostarczane 
do sąsiadującego zakładu przemysłowego jako paliwo wtórne lub jako gaz do syntezy, służący jako 
surowiec w procesach chemicznych. Typowy skład gazu o dużej zawartości CO (gazu bogatego), 
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generowanego przy produkcji FeCr wysokowęglowego w piecu zamkniętym, zawiera 75-90% CO, 
2-15% H2, 2-10% CO2, 2-5% N2 i < 5% H2O. 
 
Następne tabele dają przegląd różnych możliwości odzysku energii i wykorzystania odzyskiwanej 
energii. 
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Możliwy odzysk [GWh/r] Odzysk rzeczywisty [GWh/r] Żelazostop Ilość instalacji Zużywana 
energia 

elektryczna  
[GWh/r] 

Energia 
elektryczna 

Energia 
cieplna 

Ogółem Energia 
elektryczna 

Energia 
cieplna 

Ogółem 

FeCr 1 360  140 140    
FeSi 9 4940 856 1024 1880 115 183 298 
Si-metal 3 1250 163 215 378  1 1 
FeMn 
SiMn 

3 (N 1) 1850 80 550 630 80 216 296 

Ogółem 16 8400 1099 1929 3028 195 400 595 (N 2) 
Uwagi: Dane odzysku energii 16 norweskich instalacji produkcyjnych żelazostopów. [tm 159, INFACON 7, 1995] 
 
(N 1) Gaz jest częściowo stosowany jako paliwo lub gaz syntetyczny. 
(N 2) Z przytoczonych 16 instalacji żelazostopowych w 1989 r. energię odzyskiwało 8 instalacji. 
Tabela 9.19: Przegląd odzysku energii w norweskim przemyśle żelazostopów w 1989 r.  
[tm 159, INFACOM 7, 1995] 

 
Żelazostop FeCr wysokowęglowy FeMn wysokowęglowy SiMn FeSi Si 
Typ pieca półzamknięty 

EAF 
zamknięty 

EAF 
piec szybowy półzamknięty 

EAF 
zamknięty 

EAF 
półzamknięty 

EAF 
zamknięty 

EAF 
półzamknięty 

EAF 
zamknięty 

EAF 
Suszenie #  #   #  #   #    
Ogrzewanie kadzi  #    #   #    
Spiekanie  #    #   #    
Podgrzewanie #  #  # nagrzewnice 

dmuchu 
 #      

Gorąca woda #  #  #  #  #  #  #  #  #  
Para #  #  #  #  #  #  #  #  #  
Elektryczność #  #  #  #  #  #  #  #  #  
Sąsiadujące 
walcownie (huty) 

 #    #   #   #  

Uwaga: EAF = piec łukowy 
Odzysk energii nie zawsze jest stosowany, ponieważ lokalne warunki, na przykład lokalne ceny energii, okresy produkcji lub brak możliwych klientów, powinny być brane pod 
uwagę. 
Tabela 9.20: Ponowne wykorzystanie energii przy masowej produkcji żelazostopów 
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9.3  Techniki, które należy wziąć pod uwagę przy określaniu BAT 
 
Rozdział ten przedstawia szereg technik służących do zapobiegania lub redukcji emisji i 
pozostałości, jak również techniki zmniejszające całkowite zużycie energii. Te wszystkie techniki 
są dostępne w handlu. Podane są przykłady mające na celu zademonstrowanie technik, które dają 
dobre wyniki w zakresie ochrony środowiska. Techniki podane w charakterze przykładów zależą od 
informacji dostarczanej przez przemysł, Europejskie Państwa Członkowskie i od oceny przez 
Europejskie Biuro IPPC w Sewilli. Techniki ogólne opisane w rozdziale 2 �procesy wspólne� mają 
w dużym stopniu zastosowanie do procesów w tym sektorze i wpływają na sposób, w jaki są 
kontrolowane i prowadzone procesy główne i pomocnicze (towarzyszące). 
 
 

9.3.1  Materiały składowane i obsługa (transport, kruszenie itd.) 
 
Podstawowymi surowcami do produkcji żelazostopów są rudy, koncentraty, środki redukujące, 
paliwa stałe i dodatki. Głównymi skutkami dla środowiska, wynikającymi ze składowania i obsługi 
tych materiałów są niezorganizowane emisje pyłów i zanieczyszczanie wód powierzchniowych i 
gleby, powodowane przez wypłukiwanie tych materiałów przez wodę deszczową. 
 
W celu zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska przez surowce są one składowane na twardych 
powierzchniach, przy czym może być stosowane składowanie w pomieszczeniach zamkniętych lub 
pod gołym niebem, zależnie od skłonności do pylenia i własności chemicznych materiałów. Dla 
utrzymywania materiałów w stanie czystym rejon składowania może być również podzielony na 
różne przedziały magazynowe. Suche materiały drobnoziarniste powinny być składowane i 
obsługiwane wewnątrz obiektów, gdzie stosowane są zamknięte silosy, zasobniki i zbiorniki 
samowyładowcze w celu zapobiegania emisjom niezorganizowanym do środowiska, jak również do 
przestrzeni roboczej. Nadmiernemu pyleniu można również zapobiegać przez polewanie wodą 
suchych materiałów drobnoziarnistych. 
 
Do obsługi pylących materiałów drobnoziarnistych stosowane są obudowane przenośniki i miejsca 
przesypowe, przy czym w miejscach pylenia stosowane są urządzenia wyciągowe i filtracyjne. 
Zapylone powietrze z silosów, obudowanych przenośników i systemów wsadowych jest 
oczyszczane w filtrach workowych, które mogą być kontrolowane przez pomiar spadku ciśnienia, 
pozwalający na ocenę ich skuteczności oczyszczania. Niektóre zakłady stosują kruszarki lub 
wyposażenie aglomeracyjne do wytwarzania materiału wsadowego o pożądanym uziarnieniu. Do 
zapobiegania pyleniu nadają się systemy mielenia, filtrowania i grudkowania na mokro. W tym 
przypadku woda jest zawracana do procesu. Kruszarki są zabudowane w taki sposób, żeby emisje 
hałasu i wibracji były minimalne. Zbierany pył jest zawracany do systemu wsadowego, co może 
wymagać dodatkowego stopnia aglomeracji. 
 
 

9.3.2  Techniki obróbki wstępnej 
 
Wysokogatunkowe rudy, zwłaszcza do produkcji FeCr, zwykle nie są dostępne w postaci materiału 
kawałkowego. Wzbogacanie rud niskogatunkowych przez mielenie na mokro i wzbogacanie 
mokrymi metodami grawitacyjnymi (rozdzielanie w ciężkim ośrodku, osadzarka wstrząsana, 
płukanie spiralne, stoły płuczkowe itd.) w celu usunięcia skały płonnej i zwiększenia, na przykład, 
zawartości Cr2O3, staje się powszechną praktyką w skali światowej. Większość z tych metod daje 
drobnoziarnisty, wysokogatunkowy produkt, który musi być odwodniony przez filtrowanie i musi 
być aglomerowany (skupiany/zlepiany) przez brykietowanie, spiekanie lub grudkowanie/spiekanie 
przed wytapianiem. 
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Różne rudy mają różną podatność na redukcję. Ogólnie mówiąc, przy produkcji FeCr rudy 
strączkowate redukują się łatwo, rudy warstwicowe natomiast nie. Dlatego rudy strączkowate dają 
najczęściej uzysk chromu przekraczający 90%, podczas, gdy pewne rudy warstwicowe dają uzysk 
poniżej 80% w klasycznych procesach produkcyjnych. Dotyczy to rud z Południowej Afryki. 
Podaje się, że w procesie plazmowym prądu stałego uzysk jest > 90%. Kompensuje to wyższe 
zużycie energii elektrycznej, potrzebnej do podwyższenia temperatury w celu osiągnięcia szybszej 
redukcji. Innym sposobem przyspieszenia redukcji rud warstwicowych jest zwiększenie 
powierzchni reakcji. Można to osiągnąć przez mielenie rudy na bardzo drobne ziarno i 
grudkowanie/spiekanie. Dla rud strączkowatych, korzyści uzyskowe z tych procesów 
alternatywnych nie są tej samej wielkości. 
 
Surowiec pierwotny, taki jak koks lub surowiec wtórny, taki jak wióry tytanowe i złom metalowy, 
musi być suszony przed użyciem w procesie. W pewnych przypadkach suszenie koksu jest ważne 
dla usunięcia wilgoci i zależne od warunków klimatycznych (śnieg i lód). 
 
PRZYKŁAD 9.01 SUSZENIE KOKSU W PIECU SZYBOWYM 
 
Charakterystyka: - piec szybowy jest stosowany do suszenia koksu przy produkcji żelazochromu. 
W piecu tym, jako paliwo stosuje się gaz odlotowy z wysoką zawartością CO, pochodzący z pieca 
do wytapiania. Do ograniczania emisji może być stosowany filtr workowy lub skruber. 
 
Główne korzyści dla środowiska: - piec szybowy wytwarza mniej pyłu i miału. Wykorzystywanie 
gazu odlotowego z wysoką zawartością CO w charakterze paliwa redukuje całkowite zużycie 
energii przez proces. Zużycie energii z CO wynosi 550-700 MJ. 
 
Dane eksploatacyjne: - brak danych 
 
Skutki oddziaływania na środowisko: - wykorzystywanie gazu odlotowego z wysoką zawartością 
CO w charakterze paliwa zmniejsza zużycie innych paliw naturalnych. 
 
Aspekty ekonomiczne: - brak danych 
 
Możliwość zastosowania: - we wszystkich nowych i istniejących instalacjach, które stosują mokre 
gaszenie koksu. Wykorzystywanie gazu odlotowego z wysoką zawartością CO ma miejsce w 
instalacjach eksploatujących piece zamknięte. 
 
Bibliografia: - [tm 141, Finland 1998] 
 
Niekiedy złom metalowy, wióry z toczenia i opiłki muszą być odtłuszczone z oleju i cieczy do 
cięcia, co może odbywać się przez suszenie w piecu obrotowym. Poniższy przykład przedstawia 
instalację do odtłuszczania opiłków tytanowych, stosowanych w produkcji wtórnego żelazotytanu. 
 
PRZYKŁAD 9.02 ODTŁUSZCZANIE OPIŁEK TYTANOWYCH DLA PRODUKCJI 
ŻELAZOTYTANU 
 
Charakterystyka: - system odtłuszczający usuwa olej i wodę z wiór oraz opiłków tak, żeby można 
je było bezpiecznie topić w piecu indukcyjnym. 
 
Opiłki są odtłuszczane w suszarce obrotowej (zainstalowanej w 1993 r.), która jest przeznaczona do 
odtłuszczania opiłków przez przepływ gazów spalania, zawracanych z dopalacza. Materiał jest 
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dostarczany do suszarki za pomocą przenośnika taśmowego i po odtłuszczeniu jest zbierany w 
zbiornikach samowyładowczych przed wytapianiem. 
 
Kanały odprowadzają gazy olejonośne z suszarki przez cyklon, który usuwa pył i zapobiega jego 
przenoszeniu. Następnie gazy te przechodzą przez dopalacz, który jest ogrzewany palnikiem 
opalanym gazem. Dopalacz jest tak skonstruowany, że kompletnie spala pary oleju [tj. niszczy lotne 
związki organiczne przez utlenianie cieplne]. Gazy spalania/opary są albo zawracane przez 
suszarkę, albo doprowadzane kanałami do drugiego cyklonu. Przepustnice regulują ilość 
zawracanego gazu. Strumień gazu z cyklonu wchodzi do instalacji filtracyjnej [zbudowanej w 1998 
r.]. Sorbent [proszek kwaśnego węglanu sodu] jest wdmuchiwany do kanału przed filtrem w celu 
neutralizacji gazów kwaśnych, które mogą być obecne, żeby chronić instalację filtracyjną przed 
uszkodzeniem korozyjnym. 
Maksymalna temperatura gazów wchodzących do instalacji filtracyjnej wynosi 350oC. 
Przepustowość znamionowa filtra wynosi około 7000 Nm3/h [przy 350oC] i zawiera 576 filtrów 
ceramicznych. Filtry są rurowe i wykonane z krzemianu wapnia lub krzemianu tlenku glinu. Cykl 
czyszczenia jest w pełni zautomatyzowany, a czyszczenie odbywa się za pomocą systemu 
impulsowego powietrza nawrotowego. Emisje pyłów z komina są kontrolowane (monitorowane) w 
sposób ciągły i każde przekroczenie w górę zadanego poziomu wywołuje alarm. Instalacja 
oczyszczania oparów umożliwia ograniczanie poziomu emisji pyłów do < 5 mg/Nm3. 
 

 
 
Rysunek 9.14: System oczyszczania gazu dla instalacji odtłuszczającej. 
 
Główne korzyści dla środowiska: 
 
Emisje do powietrza: 
Pył � poniżej 5 mg/Nm3 
Lotne związki organiczne [VOC] � VOC niszczone w dopalaczu są znacznie poniżej dozwolonego 
poziomu 20 mg/Nm3 

 

Emisje do wody: - żadne 
 
Emisje do gleby:  
Pyły z gazów odlotowych z procesu są deponowane na zarejestrowanym składowisku. Ilość tego 
pyłu zależy od ilości i jakości odtłuszczonych opiłków. 
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Dane eksploatacyjne: - instalacja stosuje następujące nośniki: 
 

Gaz  � ilość zużywanego gazu zmienia się w szerokim zakresie zależnie od 
gęstości obrabianego materiału i zawartości oleju i wody. Średnie zużycie 
wynosi typowo 374 m3/tonę oczyszczonych opiłków 

Elektryczność � instalacja nie jest opomiarowywana niezależnie. Jednakże oblicza się, 
że zużycie elektryczności wynosi typowo 180 kWh/tonę oczyszczonych 
opiłków. 

Woda  � nie stosowana 
 
Skutki oddziaływania na środowisko: - Natura operacji jest taka, ze emisje są raczej do 
powietrza, a nie do wody i gleby. 
 
Dla większości zastosowań przemysł produkcji metali postawił generalnie na filtry workowe do 
ograniczania emisji do powietrza. Natomiast do tego zastosowania wybrano filtry ceramiczne, z 
powodu wysokiej temperatury strumienia gazów odlotowych. Filtr ceramiczny daje również dobre 
filtrowanie z najniższym poziomem emisji do środowiska. 
 
Brano pod uwagę systemy ze skruberami, ale odrzucono je. Mokre ograniczanie (skruber Venturi) 
wytwarzałoby szlam odpadowy, który byłby trudniejszy i kosztowniejszy do usuwania i zwierałby 
znaczne ilości wody. Gazy odlotowe z komina głównego również byłyby wilgotne i nie tak dobrze 
rozproszone.  
 
Aspekty ekonomiczne: koszty projektu 

suszarkę obrotową i dopalacz zainstalowano w 1993 
   koszt w 1998 byłby rzędu    0,607 M € 
   cyklon, kanały, filtr ceramiczny 
   [zainstalowano w 1998]   0,410 M € 
   szacunkowy całkowity koszt projektu 1,017 M € 
 
Możliwość zastosowania: nowe i istniejące instalacje  
 
Bibliografia: [tm162, London and Scandinavian Metallurgical Ltd.1999] 
 

9.3.3 Spiekalnie 
 
Jak już wspomniano, duża ilość rud i koncentratów jest dostępna tylko w postaci miałkiej. Aby 
wykorzystywać ten drobnoziarnisty materiał niektóre zakłady, zwłaszcza zakłady produkujące 
FeCr, stosują grudki spiekane jako wsad do pieca. Najważniejszym powodem spiekania materiału 
miałkiego jest uzyskanie lepszej porowatości wsadu z łatwiejszym przenikaniem i usuwaniem gazu 
wytwarzanego przez reakcje redukcji. Spiekanie może odbywać się w piecach szybowych, 
rusztowych lub w piecach spiekalniczych z taśmą stalową, przy czym piec z taśmą stalową posiada 
kilka zalet ekonomicznych i środowiskowych.  
 
PRZYKŁAD 9.03 PIEC SPIEKALNICZY Z TAŚMĄ STALOWĄ  
 
Charakterystyka: Piec spiekalniczy z taśmą stalową jest stosowany do spiekania grudek chromitu 
przy produkcji FeCr. Piec spiekalniczy z taśmą stalową jest piecem zamkniętym. Gazy odlotowe z 
pieca spiekalniczego i z punktów pylenia mogą być oczyszczane przez skruber niskociśnieniowy 
lub przez filtr. Działanie procesu jest kontrolowane przez skomputeryzowany system sterowania.  
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Rysunek 9.15: Piec spiekalniczy z taśma stalową  
 
Główne korzyści dla środowiska: zużycie energii zewnętrznej w przypadku stosowania pieca 
spiekalniczego z taśmą stalową jest niższe w porównaniu z piecem szybowym i piecem rusztowym. 
W konsekwencji emisje CO2 i SO2 są mniejsze. Szlam z oczyszczania gazów odlotowych może być 
zawracany z powrotem do stopnia mielenia na mokro. 
 
Dane eksploatacyjne: zużycie energii wynosi 700-1400 MJ/t grudek. CO z pieca do wytapiania 
jest stosowany jako paliwo razem z miałem koksowym. 
 
Poziomy emisji pyłu: 
   skruber   <10mg/Nm3 
   skruber kaskadowy  <4mg/Nm3 
   filtr workowy   <5mg/Nm3 
 
Skutki oddziaływania na środowisko: wykorzystywanie CO jako paliwa redukuje energię 
zewnętrzną potrzebną do procesu spiekania, co daje w rezultacie mniejszą ilość wytwarzanego CO2 
i zmniejsza emisję gazów cieplarnianych do atmosfery, jeśli weźmie się pod uwagę oszczędność 
zasobów energii zewnętrznej. Skruber wytwarza ścieki, które mogą być zawracane do stopnia 
mielenia na mokro. 
 
Aspekty ekonomiczne: brak danych 
 
Możliwość zastosowania: we wszystkich nowych i istniejących instalacjach, w których grudki 
spiekane są stosowane jako wsad pieca. Wykorzystywanie CO w charakterze paliwa jest możliwe 
tylko dla zakładów stosujących piec zamknięty. 
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Bibliografia: [tm141, Finlandia 1998] 
 

9.3.4  Redukcja wstępna i podgrzewanie 
 
Redukcja wstępna chromitu i rudy manganu zmniejsza jednostkowe zużycie energii elektrycznej i 
zwiększa produktywność pieca do wytapiania. Przy produkcji FeCr miałkie rudy chromitowe są 
grudkowane z koksem jako środkiem redukującym i wypalane w piecu obrotowym. Palnik na pył 
węglowy/CO/olej ogrzewa piec. Ciepło odpadowe z pieca jest odzyskiwane w kotle 
odzysknicowym wytwarzającym parę wodną. Gaz odlotowy jest oczyszczony w filtrze workowym. 
Wstępnie zredukowane grudki są magazynowane w całkowicie uszczelnionym zbiorniku 
samowyładowczym przeznaczonym do zapobiegania ponownemu utlenianiu. Następnie 
zredukowany materiał w stanie gorącym jest ładowany do pieca, który łączy w sobie podgrzewanie 
i redukcję wstępną. Podano, że w pełni wdrożona i ciągle eksploatowana technika redukcji wstępnej 
w japońskiej instalacji żelazochromu zmniejsza zużycie energii do około 2000-2100 kWh/t FeCr 
[tm114, Enviro Sence 1995]. Słabością procesu redukcji wstępnej jest możliwość tworzenia 
narostów w piecu obrotowym. Na świecie są tylko dwa zakłady stosujące ten proces redukcji 
wstępnej i jeden zakład stosujący technikę redukcji wstępnej Krupp-Codir (CDR). 
 
Zużycie energii elektrycznej przez piec do wytapiania może być zmniejszone przez podgrzewanie 
materiałów wsadowych. Na przykład podgrzewanie, które jest stosowane przy produkcji FeCr 
zwiększa równocześnie produktywność (wydajność produkcyjną) pieca do wytapiania. 
 
PRZYKŁAD 9.04 PODGRZEWANIE W PIECU SZYBOWYM 
 
Charakterystyka: Piec szybowy jest stosowany do podgrzewania materiału wsadowego do 
produkcji FeCr w piecu łukowym zamkniętym. Piec szybowy ma tę zaletę, że kruszenie materiału 
wsadowego jest mniejsze i tym samym mniejsze jest pylenie. Wykorzystywanie energii paliwa jest 
lepsze, np. CO  z pieca do wytapiania lub gazu ziemnego jest mniejszy i przez to mniejszy nakład 
pracy na utrzymanie ruchu/konserwację. 
 
Główne korzyści dla środowiska: Podgrzewanie zmniejsza zużycie energii. Przez podgrzewanie 
wsadu w 700 °C można usunąć wilgoć i większość części lotnych przed załadunkiem materiału do 
pieca elektrycznego. Dzięki temu stabilne jest tworzenie gazów redukujących w piecu. 
 
Dane eksploatacyjne: Zużycie energii elektrycznej w piecu do wytapiania zmniejsza się o 70-90 
kWh na 100 °C wzrostu temperatury podgrzewania wsadu dla pieca do wytapiania. 
 
Skutki oddziaływania na środowisko: Stosowanie CO jako paliwa zmniejsza zużycie energii 
elektrycznej potrzebnej dla późniejszego procesu wytapiania. Odzwierciedla się to w wytwarzaniu 
mniejszej ilości CO2 i redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, jeśli weźmie się pod 
uwagę oszczędności produkcji zewnętrznej energii elektrycznej. Dokonano porównania pieca 
szybowego z piecem obrotowym. Spalanie CO wytwarza CO2. 
 
Aspekty ekonomiczne: Brak danych  
 
Możliwość zastosowania: W nowych i istniejących instalacjach. Wykorzystywanie CO jako paliwa 
jest możliwe tylko w zakładach stosujących piece zamknięte. 
 
Bibliografia: [tm143, EuroAlliages 1998] 
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9.3.5  Procesy wytapiania  
 
W produkcji żelazostopów najważniejszym etapem jest redukcja tlenków metali i wytwarzanie 
stopu z żelazem obecnym w procesie. Zależnie od środka redukującego (odtleniającego) stosowane 
są różne rodzaje systemów wytapiania (takie jak piec łukowy, piec szybowy lub tygiel reakcyjny). 
Piece łukowe są zwykle wyposażone w elektrodę zanurzeniową i są typu zamkniętego, 
półzamkniętego i otwartego. Na koncepcję różnych systemów wytapiania mają wpływ takie 
czynniki, jak pożądana elastyczność produkcyjna, zakres surowców, możliwości odzysku energii i 
poziom emisji do środowiska. Różne techniki brane pod uwagę dla odzysku energii, które bardzo 
zależą od stosowanego systemu wytapiania, ale także od lokalnych warunków, tzn. lokalnych cen 
energii, okresów produkcji i obecności potencjalnych klientów, zostaną omówione później w tym 
rozdziale. 
Różne piece stosowane do produkcji żelazostopów zostały opisane wcześniej w rozdziale 2 i są 
zestawione w następującej tabeli, w której porównano zalety i wady różnych systemów. 
 

system 
wytapiania  

produkowan
e 
żelazostopy 

zbieranie i 
ograniczanie 
gazu 

zalety wady 

otwarty piec 
łukowy z 
trzema 
elektrodami 
zanurzeniowym
i  

FeCr, FeMn, 
SiMn, FeSi, 
FeNi, 
krzemometal
, odzysk 
stopu 

okap 
wyciągowy i 
oczyszczanie 
w filtrze 
workowym 

-prosta konstrukcja 
-niski koszt 
inwestycyjny i 
utrzymanie 
-może stosować prawie 
każdy surowiec 
-można łatwo 
kontrolować proces 
wytapiania 
-produkcja gorącej wody

-duże zużycie energii 
elektrycznej (filtr) 
-nie ma odzysku ciepła z 
wyjątkiem produkcji gorącej 
wody 
-duże ilości gazów 
odlotowych  
-potrzeba dużych  systemów 
ograniczania zanieczyszczeń
-większe oddziaływanie na 
środowisko z powodu dużej 
ilości gazów odlotowych i 
ciepła odprowadzanego do 
powietrza otoczenia 

otwarty piec 
łukowy z jedną 
elektrodą 
zanurzeniową  

specjalne 
żelazostopy 
FeV, FeB 

okap 
odciągowy i 
oczyszczanie 
w filtrze 
workowym 

-prosta konstrukcja, 
duża elastyczność 
produkcyjna, niskie 
koszt inwestycyjny i 
utrzymanie 
-może stosować prawie 
każdy surowiec  
-może przetapiać miały 

-piec otwarty z jedną 
elektrodą jest zwykle 
stosowany do produkcji 
specjalnych stopów w 
małych ilościach, dlatego 
wyżej wspomniane wady są 
stosunkowo mniejsze 

półzamknięty 
piec łukowy z 
elektrodą 
zanurzeniową  

FeCr, FeMn, 
SiMn, FeNi, 
FeSi, 
krzemometal 
specjalne 
stopy żelaza 

okap 
odciągowy i 
oczyszczanie 
w filtrze 
workowym 

-duża elastyczność 
surowca  
-odzysk energii w 
postaci energii 
elektrycznej i/lub pary 
-produkcja gorącej wody
-mniej gazów 
odlotowych  
-mniejszy filtr 
-łatwa kontrola procesu 
wytapiania 
-mniejsze oddziaływanie 
na środowisko 
  

-stosunkowo wysokie 
zużycie energii 
-bardziej skomplikowany 
system 
-wyższe koszty utrzymania  
-można stosować 
ograniczoną ilość 
materiałów bez aglomeracji  

zamknięty piec 
łukowy z 

FeCr, FeMn, 
SiMn, FeNi, 

piec 
uszczelniony 

-małe oddziaływanie na 
środowisko 

-surowce (wsad) kawałkowe 
lub surowce aglomerowane 
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elektrodą 
zanurzeniową  

specjalne 
żelazostopy 

ze skruberem 
lub suchym 
filtrem 
tkaninowym 
(tkanina 
wzmacniana 
siatką 
metalową) 

-odzysk energii w 
postaci gazu odlotowego 
o dużej zawartości CO 
służącego jako paliwo 
wtórne  
-mała ilość gazu 
odlotowego  
-dość prosty system 

(duże ziarno) 
-gaz odlotowy składa się z 
CO (wydmuchowy i trujący)
-mokry system oczyszczania 
gazu  
- ścieki i szlam muszą być 
obrabiane (oczyszczane) lub 
ponownie wykorzystywane 

zamknięty piec 
łukowy z 
elektrodą 
zanurzeniową  
z 
podgrzewaniem 
w piecu 
obrotowym  

FeCr piec 
uszczelniony 
ze skruberem 

-niskie zużycie energii 
elektrycznej 
-sprawny energetycznie 
-małe oddziaływanie na 
środowisko 
-wzrost wydajności 
pieca 

-potrzebuje określonej ilości 
twardej rudy kawałkowej o 
dużym ziarnie lub 
koncentratów 
aglomerowanych 
-aglomerownia lub 
grudkownia 
-wyższy koszt inwestycyjny 
-mała elastyczność w 
zakresie surowców i 
dostawa 
-skomplikowany system 
-mokry system oczyszczania 
gazu 

zamknięty piec 
łukowy z 
elektrodą 
zanurzeniową z 
podgrzewaniem 
w piecu 
szybowym 

FeCr piec 
uszczelniony 
ze skruberem 

-większa elastyczność w 
zakresie surowców 
-niskie zużycie energii  
-odzysk energii 
-małe oddziaływanie na 
środowisko 
-większa wydajność 
pieca 

-potrzebuje określonej ilości 
twardej rudy kawałkowej o 
dużym ziarnie lub 
koncentratów 
aglomerowanych 
-mokry system oczyszczania 
gazu 

zamknięty piec 
łukowy z 
elektrodą 
zanurzeniową z 
redukcją w 
piecu 
obrotowym 

FeCr piec 
uszczelniony 
ze skruberem 

- bardzo niskie zużycie 
elektrycznej 
-odzysk ciepła, pełne 
wykorzystanie gazów 
odlotowych 
-wyższe zużycie węgla, 
niższe zużycie koksu 
wzrost produktywności 
pieca   

- wyższy koszt inwestycyjny 
-mokry system oczyszczania 
gazu 
-bardzo skomplikowany 
system  
-żadnej elastyczności w 
zakresie surowców; dostawa 
- stosunkowo wysoki koszt 
utrzymania 
- możliwość tworzenia 
narostów 

SKF 
Plasmachrome  
(piec plazmo-
chromowy 
ASEA) 

FeCr piec 
uszczelniony 

-możliwość stosowania 
każdej rudy 
-stosowanie miałów bez 
aglomeracji 
- odzysk energii 
-stosowanie węgla 
zamiast koksu 

-wyższy koszt inwestycyjny 
-wysokie zużycie energii 
-skomplikowany system 
-krótsza żywotność 
-CO w systemie pod 
ciśnieniem 

ASEA DC 
Furnace 
(piec prądu 
stałego firmy 
ASEA) 

FeCr piec 
uszczelniony 

-stosowanie miałów bez 
aglomeracji 
-niski koszt 
inwestycyjny 
-wyższa gęstość energii 

-wdmuchiwanie z 
nieznanymi trudnościami 
-problemy z dolną elektrodą  
w przypadku przegrzania 
-potrzeba elektrod wstępnie 
spieczonych  

piec szybowy HC FeMn 
(FeMn 
wysokowęgl

piec 
zamknięty  

-wysoka zdolność 
produkcyjna  
-gaz odlotowy z wysoką 

-bardzo wysokie zużycie 
koksu  
-skruber 
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owy) wartością opałową  
-odzysk energii, pełne 
wykorzystanie energii 
gazów odlotowych  

- wysoki koszt inwestycyjny 
-skomplikowana instalacja 

okap 
wyciągowy i 
filtr workowy

-niski koszt 
inwestycyjny 
-wysoka elastyczność 
produkcyjna 

-większe ilości gazu 
odlotowego 
- mniej skuteczny system 
zbierania gazu 

tygiel 
wyłożony 
materiałem 
ogniotrwałym 

specjalne 
stopy, FeMo 

zamknięty w 
komorze 
reakcyjnej 
połączonej z 
filtrem 
workowym 

-niski koszt 
inwestycyjny 
-wysoka elastyczność 
produkcyjna 
-skuteczny system 
zbierania oparów 
-mniejsza ilość gazu 
odlotowego 

-nieznacznie wyższe koszty 
inwestycyjne 

piec 
wielotrzonowy 

prażenie 
molibdenitu 

skruber -sprawdzona 
technologia  
-może być produkowany 
kwas siarkowy 

 

 
Tabela 9.21: Zestawienie zalet i wad systemów wytapiania stosowanych w przemyśle 
żelazostopów 
 
Uwzględniając powyższe zalety wady systemów do wytapiania trzeba brać pod uwagę: 
- piec otwarty do specjalnych zastosowań i małych wydajności połączony z filtrem workowym 
- piec półzamknięty połączony z filtrem workowym 
- systemy pieców zamkniętych do różnych zastosowań z oczyszczaniem z pomocą skrubera lub 
systemu oczyszczania suchego (filtr elektrostatyczny suchy, filtr tkaninowy- przypis tłumacza)  
- piec szybowy, jeśli energia odpadowa będzie wykorzystywana 
- tygle reakcyjne z odpowiednim okapem (kołpakiem) wyciągowym połączonym z filtrem 
workowym 
-piec wielotrzonowy do prażenia molibdenitu z usuwaniem pyłu i odzyskiem kwasu. 
 
Piec otwarty do masowej produkcji żelazostopów nie jest techniką, którą należy wziąć pod uwagę 
przy ustalaniu BAT. Głównym powodem jest wysokie zużycie energii elektrycznej spowodowane 
dużymi ilościami gazu odlotowego do oczyszczania w odpylniku workowym. Ta duża ilość gazu 
odlotowego, nawet w przypadku posiadania odpylnika (filtra) workowego o wysokim standardzie, 
powoduje emisję większych ilości drobnoziarnistego pyłu do środowiska.  
Ponadto nie można odzyskiwać energii potrzebnej do eksploatacji pieca otwartego. 
 
 

9.3.6  Zbieranie gazów i ograniczanie pyłów  
 
Techniki do zbierania i ograniczania emisji oparów/ gazów odlotowych omawiane w rozdziale 2 
niniejszego dokumentu są technikami, które należy wziąć pod uwagę dla produkcji żelazostopów. 
Do odpylania gazów odlotowych z procesu stosowane są zwykle skrubery i odpylnik (filtr) 
workowy. 
 
Istnieje szereg różnych konstrukcji filtrów workowych stosujących różne rodzaje materiałów 
filtrujących, z których w zasadzie wszystkie osiągają niskie poziomy emisji, to znaczy emisje pyłu 
poniżej 5mg/Nm3. Stosowanie technik filtracji membranowej (filtracja powierzchniowa) 
odzwierciedla się dodatkowo w wydłużonej żywotności worków, wyższej granicy temperatur 
roboczych (do 260 °C) i stosunkowo niskimi kosztami utrzymania w połączeniu z emisjami pyłu w 
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zakresie 1-5 mg/Nm3. Istnieją w Europie różni dostawcy, którzy są w sranie dostarczyć filtr 
workowy z membranowymi workami filtracyjnymi. Membranowe (przeponowe) worki filtracyjne 
składają się z membrany PTFE (teflon) z ultradrobnymi porami, pokrywającej materiał 
podstawowy. Pyły zawarte w strumieniu gazu odlotowego wyłapywane są na powierzchni worka. 
Pył jest raczej odrzucany od membrany, a nie przenika do wnętrza tkaniny filtra tworząc w ten 
sposób mniejszy placek. Ta technika może mieć zastosowanie we wszystkich nowych i istniejących 
instalacjach filtrów tkaninowych [tm144, Elfem 1998]. 
 
Odpylniki workowe stosowane w przemysłach żelazostopów i metalurgicznym są w wielu 
przypadkach filtrami ciśnieniowymi z wentylatorami po stronie brudnych oparów/ gazów. Ostatnie 
prace badawczo rozwojowe doprowadziły do stworzenia zamkniętego filtra zasysającego z 
wentylatorami po stronie czystego gazu. Łączy on zalety łagodnego oczyszczania worka, co 
oznacza dłuższą żywotność worka, niższe koszty eksploatacyjne i utrzymywania, a dzięki 
zamkniętemu filtrowi, określoną ilość gazu [tm144, Elkem 1998].  
 
Przez odzyskiwanie żelazostopów z pozostałości pochodzących ze stalowni, oczyszczanie gazów 
odlotowych odbywa się w dwustopniowym odpylniku workowym. W pierwszym stopniu pył 
piecowy jest zbierany do recyklingu lub do dalszego przetwarzania. W drugim stopniu 
wdmuchiwane są granulki absorbenta (węgiel aktywny lub koks lignitowy). Metale lotne, w 
szczególności rtęć, a w mniejszym stopniu kadm i ołów, są chemicznie adsorbowane na 
powierzchni węgla. Z powodu dużej toksyczności rtęci i kadmu mogą być osiągane emisje tych 
metali poniżej 0,2 mg/Nm3. Absorbent wyłapuje również związki chloru łącznie z dioksyną. 
Alternatywnie może być stosowany 3-stopniowy skruber Venturi w połączeniu z filtrem 
elektrostatycznym mokrym i filtrem selenowym. Filtr selenowy usuwa rtęć z gazów odlotowych. 
 
Skrubery to techniki, które należy wziąć pod uwagę przy eksploatowaniu pieców zamkniętych, 
gdzie gazy odlotowe o wysokiej zawartości CO muszą być płukane i odpylane przy bardzo 
wysokich temperaturach. Nowoczesne skrubery osiągają emisje pyłu poniżej 10 mg/Nm3, przy pyle 
z grubszym ziarnem podano nawet osiąganie koncentracji pyłu 4 mg/Nm3 przez stosowanie 
skrubera kaskadowego do oczyszczania gazów odlotowych z pieca spiekalniczego [tm200, 
Kantola,1999]. Skrubery Venturi stosowane do oczyszczania gazów odlotowych z zamkniętego 
pieca do produkcji FeCr wysokowęglowego osiągają emisje poniżej 50 mg/Nm3  z powodu bardzo 
miałkiego pyłu produkowanego w piecu, który jednak nie jest emitowany bezpośrednio do 
atmosfery. Wadami skrubera są zwykle nieznacznie wyższe emisje gazu oraz ciecz płucząca i 
szlam, który wymaga dalszej obróbki. W porównaniu z filtrem workowym, który jest zwykle 
stosowany dla pieca półzamkniętego, skruber nawet z wyższymi emisjami pyłu nie obciąża 
środowiska bardziej niż filtr workowy, a to dlatego, że ilość gazów odlotowych z pieca 
zamkniętego jest mniejsza. Opisano jeden przypadek, gdzie zamknięty piec do produkcji 
żelazomanganu jest wyposażony w filtr tkaninowy z tkaniną wzmocnioną siatką metalową zamiast 
w system oczyszczania mokrego. Filtr ten odzyskuje ciepło z gazów odlotowych i eliminuje 
potrzebę użycia skrubera. Zbierany pył jest grudkowany i zawracany, a oczyszczony gaz jest 
spalany w kotle odzysknicowym [tm202, EnviroSense, 1995]. 
 
Gaz odpadowy opuszczający prażak (piec do prażenia) molibdenitu zawiera duże ilości pyłu, który 
jest usuwany przez multicyklony w połączeniu z filtrem elektrostatycznym suchym. Zbierany pył 
jest zawracany do koncentratu wsadowego. Gaz zawiera do 2,5% dwutlenku siarki, małe ilości 
niespalanych węglowodorów oraz trójtlenek siarki i nieco metali łatwopalnych. W celu usuwania 
tych zanieczyszczeń po odpylaniu gaz jest płukany i schładzany w skruberach do wytworzenia 
czystego dwutlenku siarki, który może być przetwarzany na stężony kwas siarkowy. Techniki 
omawiane w rozdziale 2 powinny być rozpatrywane w łączności z tym procesem. Kwas 
produkowany podczas procesu może być magazynowany w zbiornikach z podwójnymi ścianami 
umieszczonych w chemicznie odpornych obwałowaniach lub w zbiornikach z pojedynczą ścianką 
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wewnątrz basenów ograniczających, mogących pomieścić całą zawartość zbiornika (-ów) 
magazynujących kwas. 
 
Stosowanie okapów wyciągowych dla spuszczania i odlewania jest również techniką, którą należy 
wziąć pod uwagę. Opary ze spuszczania zawierają opary z przepalania lancą tlenową, pył z 
wiercenia, opary z parujących kul ołowiowo-cynkowych jeśli stosowane jest działko spustowe oraz 
opary z wszystkich osłoniętych powierzchni metalu i żużlu. Te opary składają się głównie z 
tlenków metali zaangażowanych w procesie wytapiania. Konstrukcja okapów wyciągowych musi 
uwzględniać dostęp dla ładowania wsadu i do innych operacji pieca oraz sposób, w jaki zmieniają 
się źródła gazów procesowych podczas cyklu technologicznego. 
 
PRZYKŁAD 9.05 SYSTEMY OKAPÓW WYCIĄGOWYCH DO ZBIERANIA OPARÓW ZE 
SPUSZCZANIA I ODLEWANIA Z PIECA ŁUKOWEGO 
 
Charakterystyka: - Konstrukcja odpowiednich systemów okapów (kołpaków) wyciągowych do 
zbierania oparów z rejonów spuszczania i odlewania zależy w znacznym stopniu od lokalizacji 
układów spuszczania i odlewania w danym miejscu. Dlatego też istnieje cały szereg różnych 
konstrukcji okapów wyciągowych. Do oczyszczania oparów ze spuszczania stosowany jest obecnie 
zazwyczaj filtr workowy. Może to być filtr oddzielny lub filtr, który oczyszcza również opary z 
odlewania metalu lub gazy odlotowe z pieca. Niżej pokazany jest przykład sytemu okapów 
wyciągowych stosowanych do zbierania oparów ze spuszczania i odlewania 
 

 
 
Rysunek 9.16:Zbieranie oparów ze spuszczania i odlewania 
 
Główne korzyści dla środowiska: - Redukcja emisji niezorganizowanych z rejonu spuszczania i 
odlewania. Minimalizacja niekontrolowanych oparów, pyłu i dymu, które opuszczają budynek z 
powietrzem wentylacyjnym. Filtr workowy może osiągać emisje pyłu poniżej 5 mg/Nm3 
 
Dane eksploatacyjne: -Próbkowanie powietrza wentylacyjnego opuszczającego budynek pieca, 
łącznie z rejonem spuszczania i odlewnia, przez długi czas może dać informacje o wartościach 
średnich. Wykazują one średnie koncentracje pyłu 5-12 mg/Nm3 i całkowite emisje pyłu wynoszące 
0,2-0,6 kg/tonę produkowanego stopu. Ta ilość pyłu może być znacząco zredukowana. 
 
Skutki oddziaływania na środowisko:- redukcja emisji niezorganizowanych w budynku pieca 
odzwierciedla się również w lepszych warunkach pracy. Wyciąganie i oczyszczanie gazów wymaga 
zużycia dodatkowej energii z powodu stosowania wentylatorów o bardzo dużej wydajności. 
 
Aspekty ekonomiczne:- brak danych 
 
Możliwość zastosowania:- w nowych i istniejących instalacjach 
 
Bibliografia: - [tm143, EuroAlliages 1998] 
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PRZYKŁAD 9.06 SYSTEM OKAPÓW WYCIĄGOWYCH DLA ODPYLANIA OTWORÓW 
SPUSTOWYCH I KORYT SPUSTOWYCH Z PIECA SZYBOWEGO PRODUKUJĄCEGO 
FeMn WYSOKOWĘGLOWY 
 
Charakterystyka: -Wyposażenie odpylające składa się z różnych okapów (kołpaków) 
umieszczonych nad otworem spustowym pieca szybowego, nad głównym korytem spustowym 
metalu i nad urządzeniem, gdzie ciekły metal jest odlewany do kadzi typu torpedo. Zbierane opary 
są oczyszczane w oddzielnym  filtrze workowym. Na poniższym rysunku pokazany jest system 
okapów wyciągowych (widok z góry pieca). 
 

 
Rysunek 9.17: System okapów wyciągowych dla pieca szybowego 
 
Główne korzyści dla środowiska: -Redukcja emisji niezorganizowanych z rejonu spuszczania i 
odlewania. Minimalizacja niekontrolowanych oparów, pyłu i dymu, które opuszczają budynek 
pieca z powietrzem wentylacyjnym. 
 
Dane eksploatacyjne: - Skuteczność zbierania  
   Okap główny      96% 
   Okap nad urządzeniem odlewania metalu do kadzi  86%  
   Kołpak przykrywający koryto spustowe   100% 
   Natężenie przepływu      310 000 m3/h 
   Emisje pyłu zmierzone za filtrem workowym  < 5mg/Nm3 
 
Skutki oddziaływania na środowisko: - Redukcja emisji niezorganizowanych w budynku pieca 
daje w wyniku lepsze warunki pracy. Wyciąganie i oczyszczanie gazów powoduje dodatkowe 
zużycie energii z powodu stosowania wentylatorów o bardzo dużej wydajności. 
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Aspekty ekonomiczne: - Koszt inwestycyjny wynosi około 1,0 M euro 
 
Możliwość zastosowania: - We wszystkich nowych i istniejących piecach szybowych 
 
Bibliografia:- [tm195, SFPO 1999] 
 
 

9.3.7  Sterowanie procesu 
 
Zasady sterowania procesu omawiane w rozdziale 2 mają zastosowanie do procesów 
produkcyjnych stosowanych w tym sektorze. Niektóre z pieców i procesów mogą być 
udoskonalone przez przystosowanie wielu z tych technik. Skomputeryzowane systemy sterowania 
są wykorzystywane np. w produkcji FeSi i krzemometalu po to, aby śledzić i kontrolować 
wytwarzanie oparów krzemionkowych. 
 
 

9.3.8  Operacje pozapiecowe   
 
Otwór spustowy pieca do wytapiania zwykle jest otwierany przy użyciu wiertarki pneumatycznej 
albo hydraulicznej. Stosowane jest również przepalanie lancą tlenową, jako jedyna metoda albo 
jako uzupełnienie wiercenia. Działko spustowe pomaga w usuwaniu blokad, ale kule zawierające 
ołów i cynk powinny być stosowane tylko wtedy, kiedy zainstalowany jest odpowiedni okap 
wyciągowy do usuwania oparów spustowych. Jest to konieczne, ponieważ ołów, a zwłaszcza cynk 
w znacznym stopniu odparowywuje się w otworze spustowym. Tworzą się wówczas opary cynku i 
ołowiu, które bez stosowania okapu wyciągowego zanieczyszczałyby rejon roboczy i później 
byłyby zawarte w powietrzu wentylacyjnym. Otwór spustowy zamykany jest za pomocą zatykarki.  
 
Najczęściej stosowaną techniką spuszczania jest spuszczanie kaskadowe. W tym przypadku metal i 
żużel są spuszczane razem do tej samej kadzi. Żużel o mniejszej gęstości pływa na wierzchu i w 
końcu przelewa się przez dziób kadzi do następnej kadzi. 
 
Granulacja żużlu i jego natryskiwanie wodą w dole żużlowym lub stacji odlewania przyczyniają się 
do redukcji emisji oparów i pyłu. Używana woda wymaga odstania w osadniku, ażeby usunąć z niej 
zawiesinę stałą przed ponownym wykorzystaniem wody jako wody do gaszenia. 
 
Wytwarzanie bardzo miałkiego proszku (pyłu), który jest zbierany w filtrze workowym 
stosowanym do odpylania gazów odlotowych z pieca może stwarzać problemy w obsłudze, 
składowaniu i transporcie proszków. 
 
PRZYKŁAD 9.07 ZAGĘSZCZANIE PYŁU KRZEMIONKOWEGO I INNYCH PYŁÓW 
ZBIERANYCH W FILTRACH WORKOWYCH Z PIECÓW DO WYTAPIANIA 
ŻELAZOSTOPÓW 
 
Charakterystyka: - Informowano o procesie zagęszczania pyłu krzemionkowego drobnoziarnistego i 
innych pyłów pofiltracyjnych w stopniu mikrogrudkowania. W procesie proszek jest grudkowany na kulki o 
średnicy około 0,5-1 mm. 
 
Główne korzyści dla środowiska: - Wyższa gęstość nasypowa zmniejsza oddziaływanie na 
środowisko przez mniejsze pylenie podczas operacji transportowych. Oznacza to mniejsze 
zanieczyszczenie powietrza i mniejszy hałas w wyniku mniejszej ilości ciężarówek przewożących 
pył. 
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Dane eksploatacyjne: - Gęstość nasypowa surowego pyłu krzemionkowego jest mniejsza niż 0,2 
t/Nm3. Proces mikrogrudkowania zwiększa gęstość nasypową do 0,5 � 0,6 t/Nm3. Zmniejsza to 
koszty transportu o około 65% i oddziaływanie transportu na środowisko. 
 
Skutki oddziaływania na środowisko: - Mniejsza ilość kursów ciężarówek 
 
Aspekty ekonomiczne: - brak danych 
 
Możliwość zastosowania: - w nowych i istniejących instalacjach, gdzie w filtrach workowych 
zbierany jest drobnoziarnisty pył krzemionkowy, drobnoziarnisty pył SiMn, FeCr, manganowy i 
tlenków żelaza 
 
Bibliografia: - [tm144, Elkem 1998] 
 
 

9.3.9  Oczyszczanie wody 
 
Raportuje się, że istniejące systemy oczyszczania wody są na wysokim poziomie. Tam, gdzie jest to 
konieczne, ścieki powinny być oczyszczane z rozpuszczonych metali i zawiesiny stałej. Techniki 
wyszczególnione w rozdziale 2 są technikami, które należy wziąć pod uwagę. W szeregu instalacji 
woda chłodząca i oczyszczone ścieki, łącznie z wodą deszczową, są ponownie wykorzystywane lub 
zawracane do procesów. 
 
Oczyszczanie wody jest konieczne w procesach ze skruberami i granulacją, ponieważ zawiesina 
stała powinna być usuwana przed zawracaniem wody do obiegu. Ażeby osiągać dopuszczalne 
wartości składników szkodliwych w pewnych przypadkach może być konieczne oczyszczanie 
upustów, które muszą być zabierane z obiegu wody płuczkowej. Może się to odbywać przy 
stosowaniu filtrów piaskowych, filtrów węglowych lub przez dodawanie odpowiednich środków 
chemicznych do strącania szkodliwych związków. 
 
 

9.3.10  Redukcja pozostałości pochodzących z procesu 
 
Wszystkie procesy i przebiegi recyklingowe omówione wcześniej jako stosowane metody w 
rozdziale dotyczącym obecnych poziomów emisji i zużycia są środkami do wzięcia pod uwagę przy 
ustalaniu BAT. Najważniejszym czynnikiem dla redukcji oddziaływania na środowisko 
pozostałości zrzucanych jako odpady są środki zintegrowane z procesem, które dają w wyniku 
wytwarzanie mniejszej ilości pozostałości. Jeśli ilość pozostałości z procesu jest minimalizowana 
przez stosowanie środków pierwotnych, to nieuniknione pozostałości powinny być zawracane lub 
ponownie wykorzystywane w maksymalnie możliwym stopniu. Rodzaj materiałów wsadowych 
będzie wpływał na końcowy wybór procesu. Techniki omawiane w rozdziale 2 również powinny 
być wzięte pod uwagę w powiązaniu z tymi procesami. 
 
 

9.3.11  Techniki do redukcji ogólnego zużycia energii 
 
Jak już wspomniano w punkcie 9.2.1 tego rozdziału przez zaprezentowanie ogólnego całkowitego 
zużycia energii, produkcja żelazostopów jest procesem energochłonnym. Dla procesów żużlowych 
produkujących FeCr wysokowęglowy lub FeMn wysokowęglowy w piecach zamkniętych zużycie 
koksu na sam proces piecowy mieści się w zakresie 420-450 kg/tonę. Można przeprowadzać 
redukcję wstępną rudy stosując węgiel lub inne tanie nośniki pierwiastka C, jako źródło energii i 
środek redukujący. Obniża to ilość koksu i energii elektrycznej zużywanych w piecu redukcyjnym, 
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ale może zwiększyć całkowite zużycie materiałów węglonośnych i ogólne zużycie energii w 
procesie jako całości. 
 
Jeśli założy się, że cały węgiel (C) jest przemieniany na CO, tj. żadna praca redukcyjna nie jest 
wykonywana przez CO i nie ma żadnej straty C, to teoretycznie węgiel (C) mógłby być 
odzyskiwany jako CO. Następnie CO mógłby być stosowany jako paliwo dla odzysku energii przez 
spalanie nad gardzielą pieca półzamkniętego albo przez zbieranie go z pieca zamkniętego i 
późniejsze wykorzystywanie. Przykładowo ilość CO wyniosłaby 770-1050 kg CO/tonę FeCr. 
Byłoby to równoważne 2160-2950 kWh/tonę. W rzeczywistości liczby te byłyby niższe o 5-15%. 
Wynikająca z tego ilość CO2, produkowanego przez sam proces piecowy, wyniosłaby 1200 do 1650 
kg/tonę.  
 
Na przykład norweski zakład produkujący FeCr raportował bilans dla odzysku CO i wykorzystanie 
w1998 jak następuje: 
 
Odzysk energii i wykorzystanie  Energia kWh/t 
Całkowita ilość energii możliwa do 
odzyskania 

2090 

Całkowita odzyskana energia łącznie z 
wykorzystaniem wewnętrznym 190 
kWh/t (spiekanie, suszenie koksu, 
ogrzewanie kadzi) 

1460 

Spalana na świecy 630 
 

Tabela 9.22: Całkowita ilość energii możliwa do odzyskania i faktycznie odzyskana energia 
 
Możliwa do odzyskania energia nie jest w tym przypadku wartością teoretyczną, ale energią 
zawartą w odzyskiwanym i wykorzystywanym wewnętrznie i zewnętrznie CO plus energia 
nadmiarowego gazu spalanego na świecy. Bilans energii całkowitej dla całej instalacji był jak 
następuje: 
 
Zużycie energii i odzysk Energia kWh/t 
energia elektryczna  
energia potencjalna w koksie 

4060 
4430 

odzyskany CO łącznie z wewnętrznym 
wykorzystaniem energii 190kWh/t 

1460 

całkowite zużycie energii przez 
instalację 

7220 

 
Tabela 9.23: Bilans energii całkowitej dla pieca do wytapiania FeCr 
 
Podobnego bilansu dla innych procesów nie można było dokonać z powodu braku wystarczająco 
szczegółowej informacji. Natomiast można sporządzić przybliżony bilans, który obejmuje tylko 
dane zużycia energii �paliwo� lub �proces�, tj. energii elektrycznej oraz koksu i gazu stosowanych 
jako paliwa jak zaprezentowano w poniższej tabeli. Tabela nie zawiera porównania zużycia środka 
redukującego i sprawności odzysku energii CO. 
 
źródło energii proces 

klasyczny (1) 
kWh/t 

proces 
klasyczny, 

spiekanie, piec 
zamknięty 

kWh/t 

piec, piec 
zamknięty i 

grudkowanie/sp
iekanie 

podgrzewanie 
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(3) kWh/t 
elektryczność 3800 - 4500 4060 3100 - 3500 
spiekanie 
 

0 880 (2) 0 

grudkowanie/s
piekanie 

0 0 275 - 500(3) 

podgrzewanie 0 0 500 - 700 (4) 
inne 0- 2700 (5) 190 100 - 200 
ogółem 3800 - 7200 5130 3975 - 4900 
Uwagi: 
(N1) klasyczny otwarty, półzamknięty lub zamknięty piec ze wsadem w postaci rudy 
kawałkowej i/lub brykietów 
(N2) energia z koksu stosowanego w procesie spiekania  
(N3) zakładając że 60% rudy stanowią pelety (grudki) 
(N4) podgrzewanie do 7000C 
   
Tabela 9.24: Porównanie zużycia energii elektrycznej i energii z paliw 
 
Tabela ta wykazuje, że różnica zużycia energii w procesie pomiędzy alternatywami produkcyjnymi 
nie jest bardzo duża. Faktycznie procesy �klasyczne� mogą mieć przewagę, jeśli znaczna część 
możliwej do odzyskania energii może być sprzedawana na zewnątrz. Najczęściej zakłady nie mają 
zewnętrznych klientów na energię. Wybieranie procesu, który może wykorzystywać odzyskiwane 
ciepło albo dla dodanych etapów procesu, które zwiększają sprawność i wydajność albo do 
wytworzenia energii, stanowi wskazaną opcję. 
 
Ważnym punktem procesu z zamkniętym piecem, w którym stosowane jest grudkowanie, spiekanie 
i podgrzewanie, jest zminimalizowanie stosowania węgla kopalnego na tonę produkowanego stopu, 
co odzwierciedla się również w minimalizacji jednostkowej emisji CO2. Jednakże grudkowanie/ 
spiekanie zredukuje ilość gazów cieplarnianych tylko wtedy, gdyby alternatywny proces o 
mniejszej sprawności energetycznej prowadził do niedoboru CO. 
 
Jakość rudy jest również ważnym czynnikiem dla zużycia energii. Podstawowe znaczenie ma 
zawartość tlenku metalu i stosunek metal nieżelazny/ żelazo, przy czym obie te wielkości powinny 
być tak duże, jak to możliwe. Po drugie zawartość skały płonnej w rudzie lub mieszance rud 
powinna być tak niska jak to tylko możliwe (będzie to częściowo konsekwencją wysokiej 
zawartości tlenku metalu): skład skały płonnej powinien umożliwiać minimalizowanie dodatków 
żużlotwórczych. Obniży to ilość żużlu i przez to ilość energii elektrycznej potrzebnej do topienia 
żużlu.  
 
Co się tyczy wykorzystania energii, to wadą pieców do wytapiania, eksploatowanych bez odzysku 
energii, jest wysoka strata energii w postaci CO w gazie odlotowym i jako ciepła odpadowego. 
Przykładowo przy produkcji FeSi i krzemometalu tylko około 32% zużywanej energii jest energią 
chemiczną zawartą w produkcie, co oznacza, że około 68% energii jest tracone jako ciepło w gazie 
odlotowym z pieca ( tun 152, A.Schei, J.K.Tuset, H. Tveit, 1998). Energia może być odzyskiwana z 
obiegów chłodzenia w postaci gorącej wody i gazu odlotowego jako ciepło, które może być 
przetwarzane na parę wysokociśnieniową, a następnie na energię elektryczną, lub przez 
bezpośrednie wykorzystanie zawartości CO jako paliwa wtórnego. 

 
Istnieją pewne bezpośrednie udoskonalenia instalacji, które mogą być zrealizowane dla redukcji 
użycia energii, takie jak prowadzenie procesu z wysokim uzyskiem metalu, poprawa konstrukcji 
pieca dla osiągnięcia mniejszej straty energii. Oprócz bezpośrednich udoskonaleń instalacji około 
15%- 20% energii elektrycznej zużywanej przez piec łukowy może być odzyskiwane jako 
elektryczność przez system odzysku energii. Ten procent jest znacznie wyższy dla systemu, który 
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produkuje elektryczność i wykorzystuje energię cieplną z chłodzenia pieca i z gazów odlotowych. 
Ma to również miejsce, gdy CO jest wykorzystywany bezpośrednio jako paliwo wtórne w 
zastępstwie paliw kopalnych. Poniższe przykłady ilustrują możliwości odzyskania energii z pieców 
różnego typu, stosowanych w przemyśle żelazostopów.  
 
PRZYKŁAD 9.08 ODZYSK ENERGII I WYKORZYSTANIE CO Z ZAMKNIĘTEGO PIECA 
ŁUKOWEGO 
 
Charakterystyka: - główną część procesu stanowi zamknięty piec łukowy, który wytwarza gaz 
odlotowy o wysokiej zawartości CO (70 � 90% CO). Gaz odlotowy jest oczyszczany w skruberze, 
przed jego wykorzystaniem jako paliwo wtórne. Jedną z możliwości jest spalanie z powietrzem w 
kotle parowym. Para napędza układ złożony z turbiny wysokociśnieniowej i turbin 
niskociśnieniowych. Energia jest odzyskiwana w postaci elektryczności. 
 

 
 
Rysunek 9.18: Bezpośrednie wykorzystywanie CO do produkcji energii elektrycznej 
 
Główne korzyści dla środowiska: - odzyskanie energii elektrycznej z CO zmniejsza ogólne 
zużycie energii przez proces, co w konsekwencji minimalizuje ocieplenie atmosfery przez 
emitowanie CO2  ze spalania paliwa kopalnego. 
 
Dane eksploatacyjne: -  
  Ilość wytwarzanej pary  35 � 40 ton/h 
  Odzysk energii   70 GWh/r= 13,5 % 
       Wejściowej energii elektrycznej 
 
Skutki oddziaływania na środowisko: - Odzyskiwana energia zastępuje w większości 
przypadków paliwa kopalne takie jak olej lub węgiel i dzięki temu zmniejsza ilości SO2  

emitowanego do atmosfery. 
 
Aspekty ekonomiczne: - wskaźnik kosztów wynosi około 0.025 ∈  / kWh (amortyzacja 7% i 
żywotność 15 lat).  
 
Możliwość zastosowania: Nowe i istniejące instalacje produkujące FeCr, FeMn i SiMn w piecach 
zamkniętych. 
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Bibliografia: [ tm 151, Energy Recovery In the Norwegia Ferro Alloy Industry,1995] 
[tm 151, 10th International Ferro-alloys conference, 1994] 
 
Prócz produkcji elektryczności CO może być również przesyłany rurociągami w obrębie zakładu i 
stosowany jako paliwo wtórne do wielu celów. Najlepsze wykorzystywanie uzyskuje się przez 
bezpośrednie spalanie zastępując paliwa kopalne np. olej ciężki lub węgiel. W produkcji FeCr, 
FeMn i SiMn CO może być stosowany do suszenia koksu i innych surowców. CO może być 
również stosowany jako paliwo w piecu  spiekalnicznym z taśmą stalową w celu redukcji zużycia 
energii pierwotnej przez piec. Przy produkcji FeCr CO jest stosowany do podgrzewania materiału 
wsadowego: podgrzewanie zmniejsza zużycie energii o 70-90 kWh / 100 °C wzrostu temperatury 
podgrzewania. CO może być również wykorzystywany w sąsiadującej stalowni stali nierdzewnej 
[tm141, Finland 1998]  
 
Gaz odlotowy o dużej zawartość CO może być również oczyszczany, a następnie dostarczany jako 
gaz syntetyczny do sąsiadującego zakładu chemicznego, w którym służy on jako surowiec. 
 
W piecu półzamkniętym, CO z pieca do wytapiania spala się w powietrzu zasysanym, wytwarzając 
przez to gorące gazy odlotowe o temperaturze 400 � 800 °C , które mogą osiągać również wartości 
szczytowe do 1200 °C. Piece mogą być wyposażone w zintegrowany system odzysku energii, który 
zawiera następujące części składowe. 
# Okap (kołpak) wyciągowy z kanałami piecowymi  
# Kocioł odzysknicowy  
# System zasilania wodnego 
# System rozdzielczy ciepła lub turbinę parową z prądnicą i skraplaczem 
 
PRZYKŁAD 9.09 ODZYSK ENERGII DLA PÓŁZAMKNIĘTEGO PIECA ŁUKOWEGO 
 
Charakterystyka: - Energia gazu odlotowego z pieca może być odzyskiwana w kotle 
odzysknicowym, który wytwarza parę przegrzaną. Stosowane są stosunkowo klasyczne kotły 
wodnorurowe z pogrzewaczem, ekonomizerem i skraplaczem, połączone ze skutecznym systemem 
oczyszczania mającym na celu utrzymanie powierzchni ogrzewania w stanie czystym w bardzo 
zapylonym gazie odlotowym. 
Okap górny pieca jest wystawiony na intensywne ciepło z wnętrza pieca; okap ten jest tradycyjnie 
chłodzony wodą w systemie wodnorurowym pokrytym wyłożeniem ceramicznym. Około 25% 
emisji cieplnych z pieca jest tracone w systemie chłodzenia wodnego okapu górnego. Dla 
odzyskania energii okap górny może być chłodzony przez nieekranowane orurowanie wody 
wysokociśnieniowej, wytwarzającej parę dla systemu kotła odzysknicowego. Taki okap istnieje i 
znacząco przyczynia się do odzysku energii. Para może być stosowana w turbinie przeciwprężnej 
do wytwarzania elektryczności lub być sprzedawana do sąsiadującej huty /walcowni. System 
odzysku może być również zaprojektowany na produkcję gorącej wody, która może być 
wykorzystywana przez lokalny system ogrzewania. 
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Rysunek 9.19: Odzysk energii z pieca półzamkniętego. 
 
Główne korzyści dla środowiska: Odzyskiwanie energii z gorących gazów odlotowych zmniejsza 
całkowite zużycie energii przez proces CO i w konsekwencji minimalizuje wzrost ocieplenia 
globalnego powodowany emitowaniem CO2 ze spalania paliw kopalnych. Energia zawarta w 
prezentowanym gazie odlotowym stanowi dostępne duże źródło częściowo niewykorzystywanej 
energii, które może dostarczać nową elektryczność bez zanieczyszczania i dodatkowej emisji CO2. 
 
Dane eksploatacyjne: Energia zawarta w gazie odlotowym może być wykorzystywana do 
produkcji energii elektrycznej, energii cieplnej lub obu tych energii. Jeśli ciepło dodatkowe jest 
wykorzystywane w postaci energii elektrycznej, to odzysk wynosi 28 � 33% zużycia energii. Z 
kolei para o średnim ciśnieniu może być odprowadzana z turbiny parowej i wykorzystywana do 
lokalnego ogrzewania i wówczas odzysk wzrasta do około 80-90%. Ale wtedy tylko 20% ciepła 
odpadowego jest wykorzystywane jako energia elektryczna. Zapotrzebowanie lokalnego system 
ogrzewania często się zmienia się w ciągu roku i najlepszym rozwiązaniem jest współwytwarzanie 
energii elektrycznej i energii cieplnej, tak aby energię cieplną dostarczać tylko wtedy, kiedy jest ona 
potrzebna. 
 
Skutki oddziaływania na środowisko: -Odzyskana energia zastępuje w większości przypadków 
paliwa kopalne takie jak olej lub węgiel, zmniejszając przez to emisję SO2. Odzyskiwanie energii 
nie wytwarza żadnego zanieczyszczenia, ponieważ skład gazu odlotowego nie zmienia się przez 
odzysk. Zmniejszona jest energia gorącego powietrza chłodzącego i wody z instalacji. Odzysk 
energii nie stwarza widocznych zmian w krajobrazie. 
 
Aspekty ekonomiczne: opisane są dwa przypadki badań ekonomicznych. 
 
Poniższe wyniki powinny być postrzegane jako wskazanie kosztów, ponieważ dokładne dane 
kosztów zależą od specyficznych warunków eksploatacji 
 
Pierwszy przypadek: 
Wzięto pod uwagę zakład z 3 piecami i całkowitym poborze (zużyciu) mocy elektrycznej 117 MW. 
Piece są wyposażone w okapy typu klasycznego. Otrzymywana energia elektryczna netto wynosi 
317, 6 GWh/r, co stanowi 32,9% całkowitego zużycia energii. Roczna amortyzacja dla inwestycji 
wartości 43,1 M €, wynosząca 7% rocznie i przewidziana na 15 lat, daje koszt kapitałowy 4,7 M € / 
r. Koszt elektryczności wynosi około 0,016 � 0,017 € / kWh 
 
 
   Koszt kapitałowy   4.73  M €  
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   Koszt personelu (5,5 osobolat)  0,25 M € 
 
   Ogółem    5,76 M € 
 
Drugi przypadek: 
W produkcji FeSi z zużyciem mocy elektrycznej 60 MW stosowany jest piec półzamknięty z 
temperaturą gazów odlotowych około 750 °C. Kocioł odzysknicowy składa się z 3 sekcji, każda 
sekcja posiada 4 ekonomizery, 2 wyparki, 2 podgrzewacze. Po przejściu przez kocioł temperatura 
gazu wynosi około 170 °C. Wytwarzana para podgrzana napędza napędza turbinę wielostopniowo. 
Prądnica wytwarza moc elektryczną 17 MW, co równa się 90 GWh/r, co stanowi 28% energii gazu 
odlotowego i odpowiada 16,5 % energii elektrycznej zużywanej przez piec. Koszty inwestycyjne na 
instalację odzysku wyniosły w 1987 około 11,7 M € (żywotność 20 lat, odsetki 11,5 %, koszt 
elektryczności 0,02 € / kWh) 
 
  Koszt kapitałowy   1,81 M € 
  Eksploatacja    0,45 M € 
  Koszt personelu (5,5 osobolat) 0,25 M € 
  Ogółem    2,51 M € 
 
Możliwość zastosowania:  Technologia nadaje się do stosowania w nowych i istniejących 
instalacjach. Ponieważ to źródło energii normalnie jest obecne w istniejących zakładach, to jedną z 
oczywistych potrzeb w kierunku odzysku energii jest wdrożenie tego rozwiązania w istniejących 
zakładach. 
  
Bibliografia: 
[tm 186, ABB, Energy recovery in the ferro-silicon industry 1999] 
[tm 187, Elkem, Energy recovery from the hot gas in ferro-alloy and silicon industry 1999] 
[tm 151, Energy recovery in the Norwegian ferro-alloy industry 1995] 
[tm 152, A.Schei, J.K.Tuset, H.Tveit, High Silicon Alloys 1998] 
[tm 157, 10th International Ferro-alloys conference 1994] 
[tm 199, Finkeldei, Reports from several plant visits in Sweden and Norway 1998] 
 
PRZYKŁAD 9.10 ODZYSK ENERGII Z GAZU ODLOTOWEGO Z PIECA SZYBOWEGO 
 
Charakterystyka: - Produkcja FeMn wysokowęglowego w piecu szybowym powoduje 
wytwarzanie dużych ilości gazu odlotowego z wysoką zawartością CO. Ten CO może być 
częściowo wykorzystywany jako paliwo wtórne do podgrzewania dmuchu w nagrzewnicach 
gorącego dmuchu. Nadmiar gazu jest spalany w sąsiadującej elektrowni do produkcji 
elektryczności. 
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Rysunek 9.20: System odzysku energii dla pieca szybowego. 
 
Główne korzyści dla środowiska: - Wykorzystywanie CO zmniejsza całkowite zużycie energii 
elektrycznej i koksu w procesie, co w konsekwencji minimalizuje ocieplanie atmosfery ziemskiej 
przez spalanie paliwa kopalnego. 
 
Dane eksploatacyjne:  
 
Całkowity odzysk energii zużywanej przez instalację � 52% 
(Energia jest zużywana na wytwarzanie produktu i odzyskiwana w nagrzewnicach gorącego 
dmuchu i przez produkcję elektryczności) 
Energia odzyskiwana w postaci energii elektrycznej i cieplnej � 23,5% 
 
Skutki oddziaływania na środowisko: - Gaz odlotowy z pieca szybowego musi być oczyszczany, 
co powoduje wytwarzanie ścieków i zawiesiny stałej. Można oczekiwać, że podgrzewanie paliwa i 
wzrost temperatury gazu odlotowego prowadzi do wyższych emisji NOx z nagrzewnic gorącego 
dmuchu. Zastosowanie nowoczesnych palników z niskimi NOx, może redukować emisje NOx. 
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Aspekty ekonomiczne: - Wysokie koszty inwestycyjne są w dużym stopniu kompensowane 
oszczędnościami energii przez podgrzewanie dmuchu i wpływy ze sprzedaży energii elektrycznej. 
 
Możliwość zastosowania: - w piecach szybowych produkujących FeMn wysokowęglowy. 
 
Bibliografia: 
[tm 195, SFPO 1999] 
[tm 199, Finkeldei, Sprawozdania z wizyt w kilku zakładach 1998] 
[Dokument referencyjny BAT dotyczący żelaza i stali] 
 
W odniesieniu do produkcji FeSi i krzemometalu raportowano, że piec do wytapiania, który się 
powoli obraca, może przyczynić się do redukcji całkowitego zużycia energii o około 10% i do 
zwiększenia uzysku metalu. 
 
Powyższe możliwości odzyskiwania energii są obecnie wykorzstywane w różnych systemach w 
przemyśle żelazostopów i sprawują się zadowalająco od wielu lat. Jednakże należy zauważyć, że 
odpowiedni system odzysku energii oznacza wysoki nakład kapitału inwestycyjnego. Biorąc pod 
uwagę warunki lokalne, takie jak lokalne ceny energii, okresy produkcyjne i brak potencjalnych 
klientów, zwroty nakładów inwestycyjnych mogą być w wielu przypadkach niewystarczająco 
wysokie, żeby uzasadniać takie inwestycje z ekonomicznego punktu widzenia. 
 
 
9.4  Najlepsze dostępne techniki BAT 
 
Dla zrozumienia tego rozdziału i jego treści uwagę czytelnika przyciąga się z powrotem do wstępu 
do tego dokumentu, a zwłaszcza do jego piątej części: � Jak rozumieć i stosować ten dokument�. 
Techniki i odpowiadające im poziomy emisji i/lub zużycia lub zakresy poziomów, prezentowane w 
tym rozdziale, zostały ocenione przez proces iteracyjny, obejmujący następujące etapy: 
 

• identyfikacja (rozpoznanie) kluczowych zagadnień środowiskowych dla sektora, którymi 
dla produkcji żelazostopów są: pył, opary, CO i CO2, SO2, odzysk energii, ścieki, 
pozostałości, takie jak pył pofiltracyjny, szlam, żużel; 

• badanie technik najwłaściwszych dla rozwiązania tych kluczowych zagadnień; 
• identyfikacja najlepszych poziomów wyników środowiskowych na podstawie danych 

dostępnych w Unii Europejskiej i na świecie; 
• badanie warunków, w jakich te poziomy wyników zostały osiągnięte, takich jak koszty, 

skutki oddziaływania na środowisko, główne motywy wdrożenia tych technik; 
• wybór najlepszych dostępnych technik (BAT) i odpowiadające im poziomy emisji i/lub 

zużycia dla tego sektora w ogólnym sensie, zgodnie z artykułem 2 ust. 11 i załącznikiem IV 
do dyrektywy. 

 
Ocena ekspertów z Europejskiego Biura IPPC i właściwej Technicznej Grupy Roboczej (TWG) 
odegrała kluczową rolę na każdym z tych etapów, a także odnośnie do sposobu, w jaki informacja 
została zaprezentowana w niniejszym dokumencie. 
 
Na podstawie tej oceny techniki oraz tak dalece, jak to możliwe, poziomy emisji i zużycia 
odpowiadające stosowaniu BAT są prezentowane w tym rozdziale i uważane są za właściwe dla 
sektora jako całości, a w wielu przypadkach odzwierciedlają aktualne poziomy wyników 
osiąganych przez pewne instalacje w sektorze. Tam, gdzie prezentowane są poziomy emisji lub 
zużycia odpowiadające najlepszym dostępnym technikom BAT ma to oznaczać, że poziomy te 
reprezentują wyniki środowiskowe, jakich można by było oczekiwać w wyniku zastosowania w 
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tym sektorze opisanych technik, uwzględniając bilans kosztów i korzyści nieodłącznie związanych 
z definicją BAT. Natomiast nie są one ani wartościami granicznymi emisji, ani zużycia, i nie 
powinny być traktowane jako takie. W pewnych przypadkach technicznie może być możliwe 
osiągnięcie lepszych poziomów emisji lub zużycia, ale z powodu angażowanych kosztów lub 
skutków oddziaływania na środowisko, nie są one uważane za odpowiadające BAT dla sektora jako 
całości. Jednakże takie poziomy mogą być uważane za uzasadnione w specyficznych przypadkach, 
gdzie istnieją specjalne motywacje. 
 
Poziomy emisji i zużycia odpowiadające stosowaniu BAT muszą być postrzegane razem z 
konkretnymi warunkami odniesienia (np. okresy warunkowe). 
 
Opisaną wyżej koncepcję �poziomy odpowiadające BAT� należy odróżniać od pojęcia �osiągalny 
poziom�, stosowanego gdzie indziej w tym dokumencie. Gdzie poziom jest opisany jako 
�osiągalny� przy zastosowaniu konkretnej techniki lub kombinacji technik, to powinno być 
rozumiane w znaczeniu, że osiągania takiego poziomu można byłoby oczekiwać przez dłuższy 
okres czasu w dobrze utrzymywanej i prowadzonej instalacji lub procesie z zastosowaniem tych 
technik. 
 
Tam, gdzie były dostępne dane dotyczące kosztów, zostały one podane razem z opisem technik 
prezentowanych w poprzednim rozdziale. Podają one przybliżone wskazanie nt. wielkości 
zaangażowanych kosztów. Natomiast rzeczywiste koszty stosowania techniki będą bardzo zależeć 
od konkretnej sytuacji dotyczącej, przykładowo, podatków, opłat i charakterystyki technicznej, 
przedmiotowej instalacji. W tym dokumencie nie jest możliwa pełna ocena takich czynników 
specyficznych dla danego miejsca. W przypadku braku danych dotyczących kosztów, wnioski co do 
ekonomiczności technik są wyciągane z obserwacji istniejących instalacji. 
Zamierzone jest, żeby ogólne najlepsze dostępne techniki BAT w tym rozdziale były punktem 
odniesienia, względem którego oceniane są aktualne poziomy wyników istniejących instalacji lub 
oceniane są propozycje dla nowych instalacji. W ten sposób będą one pomocne w ustalaniu 
odpowiednich warunków �opartych na BAT� dla instalacji lub przy ustanawianiu ogólnie 
wiążących przepisów z tytułu artykułu 9 ust. 8. Przewiduje się, że nowe instalacje mogą być tak 
zaprojektowane, żeby osiągały ogólne poziomy BAT prezentowane tutaj lub nawet dawały lepsze 
wyniki. Uważa się również, że istniejące instalacje mogłyby przesunąć się w kierunku ogólnych 
poziomów BAT lub mogłyby sprawować się lepiej, podlegając w każdym przypadku technicznej i 
ekonomicznej możliwości zastosowania. 
 
Podczas, gdy dokumenty BAT nie ustalają prawnie wiążących norm, to są one zamierzone jako 
środek doradczy dla przemysłu i jako źródło informacji dla Państw Członkowskich i społeczeństw 
na temat osiągalnych poziomów emisji i zużycia przy stosowaniu określonych technik. 
Odpowiednie wartości graniczne dla każdego konkretnego przypadku będą musiały być ustalone z 
uwzględnieniem dyrektyw IPPC i lokalnych okoliczności. 
 

9.4.1  Składowanie i obsługa materiałów 
 
Wnioski wyciągnięte dla najlepszych dostępnych technik BAT odnośnie składowania i obsługi 
(transport, przesypywanie, mielenie itd.) [przyp. tłumacza] materiałów, przedstawione w punkcie 
2.17 tego dokumentu mają zastosowanie do materiałów omawianych w tym rozdziale. 
 

9.4.2  Wybór procesu 
 
9.4.2.1  Techniki obróbki wstępnej 
 
Techniki przedstawione w rozdziale 2, służące do obróbki wstępnej surowców będą częściowo 
BAT dla tego sektora. Stosownie do technik, które należy wziąć pod uwagę, przedstawionych w 
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rozdziale dotyczącym technik obróbki wstępnej, za BAT dla tego sektora uważa się następujące 
techniki: 
 

• Do suszenia koksu preferencyjnie stosuje się piec szybowy, który nadaje się do 
wykorzystywania odzyskiwanej energii lub do stosowania gazu odlotowego z wysoką 
zawartością CO w charakterze paliwa wtórnego; do oczyszczania gazu odlotowego 
stosowane są filtry workowe, które ograniczają emisje pyłu do powietrza do poziomu 5 
mg/Nm3, 

• Do suszenia lub odtłuszczania surowców wtórnych, jak wióry z toczenia lub złom 
metalowy, może być stosowany piec obrotowy. W procesie suszenia stosowane są filtry 
workowe do oczyszczania gazu odlotowego, dla których odpowiadający stosowaniu BAT 
poziom emisji pyłu wynosi 5 mg/Nm3, natomiast dla dalszej redukcji optymalny wynik 
ograniczania osiąga się stosując dopalacz, a następnie filtr ceramiczny, który umożliwia 
zawracanie gorącego powietrza z powrotem do suszarki. 

• Do odtłuszczania surowców wtórnych może być stosowany dopalacz do niszczenia lotnych 
związków organicznych (VOC). Czas przebywania w dopalaczu, wynoszący 2 sek. i 
temperatura, co najmniej 850oC, są wystarczające do niszczenia VOC, jednakże krótszy czas 
przebywania (0,5 sek.), może okazać się wystarczający na zniszczenie VOC, ale powinno to 
być zademonstrowane na poziomie lokalnym. Czas przebywania można zoptymalizować dla 
zminimalizowania emisji VOC i zużycia energii oraz emisji CO2 i innych produktów 
spalania. 

• Mielenie na mokro, filtrowanie i grudkowanie powoduje zwiększenie jednostkowego pola 
powierzchni chromitu i późniejszą poprawę szybkości redukcji w procesie wytapiania. 
Dodatkowym skutkiem jest mniejsza ilość pyłu wytwarzanego przez proces wytapiania. 
Przez grudkowanie miałkiego chromitu mniejsze są emisje niezorganizowane i może być 
stosowany materiał, który powszechniej występuje na świecie. 

 
9.4.2.2  Spiekanie 
 
Techniki zaprezentowane w rozdziale 2 dla spiekania będą częścią najlepszych dostępnych technik 
BAT dla tego sektora. Ponadto technika, którą należy wziąć pod uwagę, prezentowana dla 
spiekania, uważana jest za BAT dla spiekania chromitu. Wykorzystywanie CO w charakterze 
paliwa wtórnego jest odpowiednie, ale zależy od rodzaju stosowanego pieca. Odpowiadające 
poziomy emisji i zużycia są takie, jak poziomy przedstawione w przykładzie. 
 
9.4.2.3  Redukcja wstępna i podgrzewanie 
 
Technologia redukcji wstępnej rudy i koncentratów jest w pełni wdrożona tylko w dwóch zakładach 
na świecie. Jak raportowano, nadal występują pewne problemy eksploatacyjne przy stosowaniu tej 
technologii [tm 141, Finland 1999 � Finlandia 1999]. W związku z tym, redukcja wstępna nie jest 
jeszcze zalecana jako ogólna najlepsza dostępna technika BAT w tym sektorze. Jednakże w 
perspektywie, redukcja wstępna dla chromitu, jak również dla rudy manganu, wydaje się być 
bardzo obiecującą techniką, ponieważ umożliwia ona znaczną redukcję jednostkowego zużycia 
energii elektrycznej, tj. energii potrzebnej w późniejszym procesie wytapiania. Może to również 
znacznie zwiększyć zdolność produkcyjną pieca. Wstępnie zredukowana ruda manganu mogłaby w 
przyszłości odgrywać również ważną rolę w redukcji wysokiego zużycia koksu, przy produkcji 
FeMn wysokowęglowego w piecu szybowym. 
 
Podgrzewanie materiałów wsadowych jest korzystne w maksymalnie możliwym stopniu. Spalanie 
CO z zamkniętego pieca do wytapiania dostarcza ciepła w postaci energii do podgrzewania, na 
przykład, wsadu piecowego przy produkcji FeCr. Podgrzewanie zmniejsza zużycie energii 
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elektrycznej o około 60-70 kWh/100oC wzrostu temperatury podgrzewania w piecu. Przez 
podgrzewanie materiałów wsadowych wzrasta wydajność produkcyjna pieca. 
 
9.4.2.4  Proces wytapiania 
 
Stosownie do różnych produkowanych żelazostopów i oddziaływania procesów na środowisko, na 
które ma wpływ system wytapiania, piece do wytapiania prezentowane w dwóch następnych 
tabelach są uważane za najlepsze dostępne techniki BAT dla tego sektora.  
 
Wszystkie omawiane piece mogą znaleźć, ogólnie biorąc, zastosowanie w nowych i już istniejących 
zakładach. Jednak należy wziąć pod uwagę długi okres eksploatacji i użyteczności pieca oraz 
bardzo wysokie koszty inwestycyjne na zbudowanie nowego lub zastąpienie istniejącego pieca. 
Dlatego najlepsze dostępne techniki dla pieców do wytapiania mają zastosowanie tylko dla nowych 
instalacji i zasadniczej zmiany lub wymiany pieca. Dotyczy to zwłaszcza przypadku zastąpienia 
pieca otwartego piecem zamkniętym, ponieważ główne techniki ograniczania emisji muszą być 
również zmienione. 
 
Sam piec otwarty jako taki nie ma znacząco wyższego zużycia energii elektrycznej lub koksu, ale 
ogromne ilości zimnego powietrza otoczenia są zasysane do pieca dla spalania CO obecnego w 
gazie odlotowym. W konsekwencji daje to bardzo duże ilości gazu odpadowego (odlotowego), 
którego zawartość energii nie może być wykorzystywana z powodu niskiej temperatury i dużego 
natężenia przepływu gazu, co nie pozwala na zbudowanie technicznie i ekonomicznie wydajnych 
wymienników ciepła. W tym przypadku, CO generowany przez proces wytapiania jest 
przemieniany na CO2 i ciepło, bez wykorzystywania jego zawartości cieplnej, która jest tracona. Z 
tego powodu piec otwarty nie jest uważany za BAT, ale może być tolerowany, jeśli lokalne 
warunki, przykładowo lokalne ceny energii, okresy produkcji i brak potencjalnych klientów, nie 
pozwalają na odzyskiwanie energii z pieca półzamkniętego w warunkach rentowności. 
 
Dla istniejących pieców otwartych modernizacja w postaci zainstalowania odpowiedniego kołpaka 
(okapu) dla przekształcenia pieca otwartego na piec półzamknięty jest właściwa i możliwa. Przez 
zastosowanie okapu prawie zamykającego piec, możliwe jest ograniczanie ilości powietrza 
wnikającego do pieca, ale na tyle, żeby do pieca wnikała ilość powietrza wystarczająca do spalania 
CO generowanego w piecu. Temperatura gazu odlotowego, która wynosi 300-400oC dla pieca 
otwartego i około 600-800oC dla pieca półzamkniętego, może być stosowana do rozróżniania 
pomiędzy piecami otwartymi i półzamkniętymi. Ilość gazów odlotowych, która może wynosić do 
100 000 Nm3/t metalu dla pieca otwartego i do 50 000 Nm3/t metalu dla pieca półzamkniętego, 
może być stosowana jako wskazanie. Z powodu wyższej temperatury gazów odlotowych w piecu 
półzamkniętym, powinno być również wzięte pod uwagę zainstalowanie odpowiedniego systemu 
odzyskiwania energii, ponieważ główną zaletą pieca półzamkniętego jest możliwość odzysku 
znacznej części ciepła z procesu. Odzysk energii może być realizowany przez produkcję pary w 
kotle odzysknicowym i przetwarzanie jej na energię elektryczną. 
 
Dla pieca półzamkniętego z prawie zamkniętym okapem należy również zauważyć, że nakład 
inwestycyjny na system zbierania i ograniczania emisji jest proporcjonalny do ilości 
przepływającego gazu tak, że z naciskiem podkreśla się konieczność minimalizacji ilości gazu. 
Będzie to również wpływać na całkowitą ilość pyłu zrzucanego do atmosfery. Zakładając 
stosowanie filtra workowego z taką samą skutecznością filtracyjną, strumień masy pyłu zrzucanego 
do atmosfery będzie redukowany w takim samym stosunku jak objętościowy przepływ gazu (jak 
ilość gazów odlotowych). 
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Zastosowania 
 

Uwagi Piec do 
wytapiania 

Produkcja 
żelazostopu 

Techniki ograniczania Odzysk energii  
FeCr 
wysokowęglowy 

Filtr workowy Może być odzyskiwana energia 
cieplna 

 

FeSi krzemometal Filtr workowy Może być odzyskiwana energia 
cieplna 

 

FeMn 
wysokowęglowy 
SiMn 

Filtr workowy Może być odzyskiwana energia 
cieplna 

 

 
półzamknięty 
piec łukowy 

Inne żelazostopy 
produkowane przez 
redukcję termiczną 
 
 
 
Odzysk stopu z 
pozostałości 
pochodzących ze 
stalowni 

 
 
 
 
 
 
Dwustopniowy filtr workowy 
z wdmuchiwaniem węgla 
aktywnego lub 3-stopniowy 
skruber venturi i elektrofiltr 
mokry z usuwaniem rtęci za 
pomocą filtra selenowego 

Może być odzyskiwana energia 
cieplna 
 
 
 
 
Może być odzyskiwana energia 
cieplna 

Inne żelazostopy, żelazostopy specjalne, są 
zwykle produkowane tylko w małych 
ilościach. Dlatego energia, jaką można 
odzyskiwać, jest mała w porównaniu z 
żelazostopami masowymi. 
Piece półzamknięte mogą być również 
stosowane do produkcji FeV, gdzie wsad 
miałki musi być przetapiany. 

FeCr 
wysokowęglowy 

Skruber lub system suchego 
oczyszczania 

Energia może być odzyskiwana z 
CO, który może być 
wykorzystywany jako paliwo 
wtórne 

zamknięty piec 
łukowy 

FeMn 
wysokowęglowy 
SiMn 

Skruber lub system suchego 
oczyszczania 

Energia może być odzyskiwana z 
CO, który może być 
wykorzystywany jako paliwo 
wtórne 

Piece zamknięte pracują w połączeniu z 
różnymi technikami obróbki wstępnej i 
peryferyjnej, takimi jak spiekanie, piece 
podgrzewające itd. Wszystkie te techniki 
mogą mieć pozytywny wpływ na 
oddziaływanie na środowisko, zwłaszcza, 
jeśli gaz odlotowy z wysoką zawartością 
CO z pieca do wytapiania jest stosowany 
jako paliwo. 
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 Inne żelazostopy 
produkowane przez 
redukcje termiczną 
ale nie FeSi i 
krzemometal 

Skruber 
filtr workowy 

Energia może być odzyskiwana z 
CO, który może być 
wykorzystywany jako paliwo 
wtórne 

Żelazostopy specjalne są zwykle 
produkowane tylko w małych ilościach, 
dlatego energia, jaką można odzyskiwać, 
jest mała w porównaniu z żelazostopami 
masowymi. Z powodu trudności 
eksploatacyjnych FeSi i krzemometal nie 
mogą być jeszcze produkowane w piecach 
zamkniętych. 

Tabela 9.25: Piece do wytapiania uważane za najlepsze dostępne techniki BAT dla produkcji żelazostopów 
 

Zastosowania Uwagi Piec do 
wytapiania 

Produkcja 
żelazostopu Technika ograniczania Odzysk energii  

piec szybowy FeMn 
wysokowęglowy 

Odpylacz, elektrofiltr i 
skruber lub system 
oczyszczania suchego 

Odzysk energii wykorzystując 
gaz z wysoką zawartością CO 
do ogrzewania nagrzewnic 
dmuchu i produkcji 
elektryczności 

• Z powodu dużego zużycia koksu, piec szybowy 
musi być uważany za BAT tylko wtedy, gdy 
towarzyszy mu skuteczny odzysk energii 
zawartej w gazie odlotowym z wysoką 
zawartością CO. Narzuca to konieczność 
posiadania sterowania procesu na wysokim 
poziomie i systemu ograniczania emisji. Do 
redukcji emisji niezorganizowanych powinno 
być stosowane odpowiednie przykrycie 
otworów spustowych i koryt spustowych 
okapami wyciągowymi. W takich warunkach 
piec szybowy może być eksploatowany z 
niewielkim oddziaływaniem na środowisko. 

Tygiel wyłożony 
materiałem 
ogniotrwałym i 
zamknięty w 
komorze 
reakcyjnej 

Żelazostopy 
produkowane przez 
redukcję 
metalotermiczną 

Filtr workowy Odzysk energii nie jest 
praktykowany 

• Odzysk energii cieplnej nie jest praktykowany, 
ponieważ redukcja metalotermiczna odbywa się 
jako proces okresowy, który potrzebuje tylko 
krótkiego czasu na zajście reakcji 

• Ze względu na biotoksyczność fluorku, 
stosowanie fluorytu przy produkcji FeMo 
powinno być minimalizowane tak dalece, jak to 
możliwe lub należy zastosować inny materiał 

Piec 
wielotrzonowy 

Prażenie molibdenitu 
(rudy molibdenu) 

Multicyklony z suchym 
elektrofiltrem, skruberem i 
instalacją odsiarczającą 

Odzysk energii z pieca nie jest 
praktykowany 

• Multicyklony i elektrofiltr suchy służą jako 
odpylacze, z których pył jest zawracany z 
powrotem do pieca 

• Do końcowego odpylania stosowany jest 
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skruber 
• Odsiarczanie odbywa się w instalacji 

odsiarczającej, produkującej kwas siarkowy. 
Sprawność instalacji odsiarczającej powinna 
być w zakresie 98-99% 

• Dla nowych instalacji będzie możliwe osiąganie 
99,3%, przemiany na bazie ciągłej w procesie 
jednokontaktowym 

 
Tabela 9.26: Piece do wytapiania uważane za najlepsze dostępne techniki BAT dla produkcji żelazostopów 
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9.4.2.5  Sterowanie procesem 
 
Techniki prezentowane w różnych punktach rozdziału 2, opisujące możliwości sterowania procesu 
przez skomputeryzowane systemy, będą częścią BAT dla tego sektora. Najważniejszymi z tych 
technik są: 
 

• Kontrola pracy pieca w celu optymalizowania warunków roboczych. Kluczowymi 
parametrami są ciśnienie i temperatura w różnych punktach pieca oraz system transportu 
gazu, stężenie tlenu i tlenku węgla oraz ciśnienie w systemie. 

• System sterowania pieca, wykorzystujący odpowiednie metody tak, żeby było możliwe 
utrzymywanie warunków roboczych na optymalnym poziomie i generowanie alarmów dla 
stanów, które są poza akceptowalnym zakresem roboczym. 

• Operatorzy urządzeń powinni być szkoleni i instruowani w zakresie prawidłowych procedur 
operacyjnych i parametrów sterowania. 

• Stosowanie dobrej praktyki konserwacyjnej/utrzymania ruchu dla urządzeń 
technologicznych, dla systemów ograniczania emisji i innych procesów towarzyszących. 
Powinien być wdrożony odpowiedni system kontroli. 

 
9.4.2.6  Operacje piecowe 
 
Techniki prezentowane jako techniki do wzięcia pod uwagę przy ustalaniu BAT są również 
technikami, które są uważane za BAT w tym sektorze. 
 

9.4.3  Zbieranie gazu i ograniczanie emisji 
 
Techniki prezentowane w rozdziale 2 dla technik zbierania gazów odlotowych, jak również technik 
ograniczania emisji do powietrza, będą częścią najlepszych dostępnych technik BAT dla tego 
sektora. Stosownie do technik, które należy wziąć pod uwagę i które są prezentowane dla zbierania 
i ograniczania oparów/gazu, za BAT dla tego sektora uważa się następujące techniki: 
 

• Filtr workowy lub skrubery, jak skrubery kaskadowe lub venturi, są odpowiednie do 
odpylania gazów odlotowych z pieca. Zawartość pyłu po oczyszczeniu w filtrze workowym 
jest < 5 mg/Nm3, a po oczyszczaniu w skruberze < 10 mg/Nm3 i są to poziomy 
odpowiadające BAT. 

• Emisje pyłów znacznie poniżej poziomów odpowiadających BAT można osiągać stosując, 
na przykład, membranowe filtry workowe, jeśli wymagają tego lokalne normy jakości 
powietrza lub obecność szkodliwych związków metali. 

• Pewne metale mają związki toksyczne, które mogą być emitowane z procesów i których 
ilość musi być redukowana. Dla związków metali, takich jak nikiel, wanad, chrom, mangan 
itd., stanowiących część pyłu całkowitego, osiągalne są emisje dużo niższe niż emisje 5 
mg/Nm3 po oczyszczaniu w filtrze workowym i 10 mg/Nm3 po oczyszczaniu w skruberze. 
Dla związków niklu emisje 1 mg/Nm3 są poziomem odpowiadającym BAT. 

• Przy odzyskiwaniu żelazostopów z pozostałości pochodzących ze stalowni powinny być 
redukowane pyły i lotne metale, zwłaszcza rtęć i, w mniejszym stopniu, kadm i ołów. 
Można to osiągać przez stosowanie dwustopniowego odpylnika workowego z 
wdmuchiwaniem węgla aktywnego lub koksu lignitowego. Alternatywnie, może być 
również stosowany 3-stopniowy skruber venturi w połączeniu z elektrofiltrem mokrym i 
filtrem selenowym. 

• Dla szkodliwych, toksycznych metali lotnych, jak rtęć, kadm i ołów, zawartych w gazie 
odlotowym, poziom emisji odpowiadający BAT wynosi < 0,2 mg/Nm3. 
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• Do zbierania i oczyszczania oparów powstających przy spuszczaniu i odlewaniu, 
preferowane jest stosowanie systemów okapów (kołpaków) wyciągowych, połączonych z 
filtrem workowym. Właściwa konstrukcja i dobre utrzymanie mogą zapewnić dobrą 
skuteczność zbierania. 

• Zawartość dwutlenku siarki w gazie odlotowym z prażenia molibdenitu powinna być 
usuwana i, najlepiej, przetwarzana na kwas siarkowy. Odpowiadająca BAT sprawność 
przemiany dla instalacji jednokontaktowej wynosi 98-99 %. W nowych zakładach osiągana 
jest sprawność przemiany 99,3 %. 

 
Poniższa tabela podsumowuje emisje odpowiadające stosowaniu najlepszej dostępnej techniki i 
techniki, które można stosować dla osiągania tych poziomów. 
 
Środek 

zanieczyszczający 
Emisje 

odpowiadające 
stosowaniu BAT 

Techniki, które można 
stosować dla osiągania 

tych poziomów 

Uwagi 

< 5 mg/Nm3 Filtr tkaninowy Filtry tkaninowe są zwykle 
stosowane do odpylania gazów 
odlotowych z pieców otwartych i 
półzamkniętych 

Pył 

< 10 mg/Nm3 Skruber Systemy płuczkowe są stosowane 
do odpylania gazów odlotowych z 
pieców zamkniętych i z pieca 
szybowego. Skrubery venturi 
stosowane do oczyszczania gazu 
odlotowego z zamkniętego pieca 
do produkcji FeCr 
wysokowęglowego osiągają 
emisje poniżej 50 mg/Nm3, z 
powodu bardzo drobnoziarnistego 
pyłu wytwarzanego w piecu, ale 
który nie jest bezpośrednio 
emitowany do atmosfery. W tym 
przypadku, gaz odlotowy z 
wysoką zawartością CO jest 
stosowany jako paliwo wtórne. 

Metale ciężkie  Filtr tkaninowy Stosując filtry tkaninowe o 
wysokiej sprawności (np. 
membranowe filtry tkaninowe), 
można osiągać niskie poziomy 
emisji metali ciężkich. Stężenie 
metali ciężkich jest powiązana ze 
stężeniem pyłu i zawartością 
metali w pyle. 

Metale lotne 
(Hg, Cd i Pb) 

< 0,2 mg/Nm3 Dwustopniowy filtr 
workowy z 
wdmuchiwaniem węgla 
aktywnego lub 3-
stopniowy skruber venturi 
i elektrofiltr mokry oraz 
filtr selenowy do usuwania 
rtęci 

Przy odzyskiwaniu żelazostopów 
z pozostałości pochodzących ze 
stalowni mogą być emitowane Hg, 
Cd, Pb. 

Co z pieców 
zamkniętych 

Nie emitowany 
bezpośrednio do 
atmosfery 

Odzysk energii Co może być wykorzystywany w 
różny sposób dla odzyskania 
zawartej w nim energii. 

SO2 z prażenia 
molibdenitu 

Sprawność przemiany 
98-99% 

Instalacja odsiarczająca 
(instalacja jedno lub 

Wynik instalacji oczyszczania 
gazu zależy od indywidualnej 
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dwukontaktowa). partii surowców i obciążenia 
pieca, co wpływa na sprawność 
przemiany SO2 na H2SO4. W 
instalacji dwukontaktowej, 
sprawność przemiany może być 
wyższa niż 99%, ale z powodu 
stosunkowo małej ilości siarki w 
gazie odlotowym z prażaka musi 
być spalana dodatkowa siarka, 
żeby zapewnić rozsądne warunki 
dla instalacji dwukontaktowej. 

Uwaga. Tylko emisje zbierane. 
Emisje odpowiadające BAT są podane jako średnie dzienne oparte na ciągłym monitoringu (kontrolowaniu) w okresie 
roboczym. W przypadkach, gdzie ciągły monitoring nie jest wykonalny, wartość jest średnią z okresu próbkowania. Dla 
stosowanego systemu ograniczania, przy projektowaniu systemu i stosowanej prawidłowej temperaturze roboczej będą 
brane pod uwagę charakterystyki gazu i pyłu. 

 
Tabela 9.27: Poziomy emisji do powietrza odpowiadające stosowaniu BAT. 
 

9.4.4  Ścieki 
 
Techniki prezentowane w rozdziale 2 dla oczyszczania ścieków i ponownego wykorzystywania 
wody będą częścią BAT dla tego sektora. Stosownie do technik, które należy wziąć pod uwagę, 
przedstawionych dla oczyszczania wody, za BAT dla tego sektora uważa się następujące techniki: 
 

• Zamknięte obiegi wody są odpowiednie dla skruberów, systemów chłodzenia i procesów 
granulacji. 

• Upusty z zamkniętych obiegów wody muszą być oczyszczane z zawiesiny stałej i związków 
metali. 

• Oczyszczone ścieki powinny być zawracane i ponownie wykorzystywane w maksymalnie 
możliwym stopniu. 

• Ciecze popłuczkowe powinny być również oczyszczane i analizowane przed ich 
zrzucaniem. 

• Objęcie systemami zbierania ścieków wszystkich ścieków zakładowych i oczyszczanie 
ścieków odpowiednio do ich zawartości z wykonywaniem analizy przed ich zrzucaniem. 

• W przypadku stosowania systemu mokrego oczyszczania w procesie odzysku żelazostopów 
upust ze skrubera może być oczyszczany przez: 

- usuwanie cyjanków 
- redukcję Cr6 + do Cr3 +, strącanie wodorotlenków metali przy wysokim pH razem z 
utlenianiem cyjanków 
- strącanie fluorku i oczyszczanie wody z zawiesiny stałej w filtrze piaskowym. 

 
9.4.5  Pozostałości pochodzące z procesu 

 
Techniki i recyklingi prezentowane razem z poziomami emisji z pozostałości pochodzących z 
procesów w rozdziale 2 dla minimalizacji odpadów, będą częścią najlepszych dostępnych 
technik BAT dla tego sektora. Zwykle wszystkie etapy procesu powinny być analizowane w 
celu zminimalizowania wytwarzania odpadów z procesu i wykorzystywania możliwości 
recyklingu i ponownego zastosowania. Stosownie do procesów, które zostały określone jako 
mające zastosowanie, za BAT dla tego sektora uważane są następujące sposoby recyklingu i 
ponownego wykorzystywania żużlu i pyłu pofiltracyjnego oraz szlamu: 
 

Żelazostop Recykling i ponowne wykorzystanie 
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FeCr wysokowęglowy • Kruszony żużel kawałkowy i żużel 
granulowany jest stosowany jako 
materiał budowlany i materiał do 
budowy dróg 

• Żużel może być również stosowany jako 
ścierniwo do piaskowania i do produkcji 
odlewanych materiałów ogniotrwałych 

FeCr 

FeCr średniowęglowy i 
niskowęglowy 

• Żużel powinien być wykorzystywany 
ponownie w maksymalnie możliwym 
stopniu 

Odzysk żelazostopów z pozostałości 
pochodzących ze stalowni 

• Niska zasadowość żużlu zapewnia 
tworzenie stabilnych krzemianów, które 
nie są ługowalne. Żużel może być 
stosowany w różnych zastosowaniach 
budowlanych 

FeSi 
krzemometal 
 

• Produkcja krzemometalu i FeSi jest 
procesem prawie bezżużlowym (małe 
ilości kwarcu są przekształcane na żużel 
< 1%). Żużel nie może być zawracany do 
pieca 

• Podczas rafinacji krzemometalu i FeSi 
produkowane są pewne małe ilości żużlu 
rafinacyjnego. Żużel nie może być 
zawracany do pieca 

Wapniokrzem • Żużel nie może być zawracany do pieca 
FeMn wysokowęglowy • Standardowy żużel o niskiej zawartości 

MnO z pieca szybowego może być 
stosowany jako materiał budowlany 

• Żużel wielkopiecowy o wysokiej 
zawartości MnO (żużel bogaty) może 
być stosowany jako surowiec do 
produkcji krzemomanganu 

FeMn średniowęglowy • Żużel może być stosowany jako 
surowiec do produkcji krzemomanganu 

FeMn 

FeMn niskowęglowy • Żużel może być stosowany jako 
surowiec do produkcji krzemomanganu 

SiMn • Żużel może być stosowany jako materiał 
budowlany 

FeV • Żużel może być stosowany jako 
surowiec wtórny w przemyśle 
przetwórczym, np. do produkcji 
materiałów ogniotrwałych 

FeMo • Zależnie od składu, żużel może być 
częściowo sprzedawany do dalszego 
przetwarzania 

Uwagi: 
Analiza materiałów resztkowych przed przesłaniem do innych miejsc tak, żeby można je było usuwać we 
właściwy sposób lub odzyskiwać. 
Żużel bez żadnej użyteczności ekonomicznej i technicznej musi być częściowo składowany na hałdzie. 
Zależnie od składu żużlu, może być potrzebna jego specjalna obróbka przed zrzuceniem go na hałdę. 
Tabela 9.28: Recykling i ponowne wykorzystanie żużlu z produkcji żelazostopów 
 
 
Żelazostop Recykling i ponowne wykorzystanie 
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FeCr 
wysokowęglowy 

• Pył z kruszenia surowca, transportu i obsługi, jak również pył 
i szlam z procesów obróbki wstępnej mogą być zawracane. 

• Pył z obsługi produktu FeCr może być przetapiany w piecu 
lub stosowany w produkcji stali nierdzewnej. 

FeCr 

FeCr 
średniowęglowy i 
niskowęglowy 

• Pył może być zawracany z powrotem do pieca do wytapiania. 

Odzysk stopu z pozostałości 
pochodzących ze stalowni 

• Placek filtracyjny z obróbki szlamu w procesie 
plazmopyłowym może być zawracany albo do ISP (angielski 
proces wytapiania), albo do procesu piecowego Waelza. 

• Pył piecowy z pieca łukowego z elektrodą zanurzeniową 
posiada wysoką zawartość ZnO (20-60%) i PbO (2-6%). Pył 
ten jest grudkowany i zawracany przez przemysł Zn 
(angielski piec do wytapiania lub stosowanie procesu Waelza 
jako pośredniego etapu koncentrowania). 

FeSi 
krzemometal 
wapniokrzem 

• Opary krzemionkowe (mikrokrzemionka) są zbierane w 
filtrze workowym jako produkt uboczny. Mikrokrzemionka 
jest stosowana jako dodatek do cementu, zwiększający 
wytrzymałość betonu i dający gładszą powierzchnię, która 
chroni beton przed wnikaniem wody. 

FeMn 
wysokowęglowy 

• Gruboziarnista część pyłu, która jest stosunkowo bogata w 
mangan, może być aglomerowana i zawracana do pieca lub 
stosowana jako surowiec do produkcji krzemomanganu w 
piecu łukowym. 

• Pył drobnoziarnisty może być niekiedy wykorzystywany w 
innych przemysłach lub jest zrzucany na hałdę (zasypywanie 
wgłębień terenowych). 

FeMn 
średniowęglowy 

FeMn 

FeMn 
niskowęglowy 

• Pył i szlam może być zawracany lub wykorzystywany w 
innych przemysłach. 

SiMn • Pył i szlam mogą być częściowo zawracane do obiegu lub 
wykorzystywane w innych przemysłach. 

FeNi • Pył może być częściowo zawracany do wsadu 
FeV • Pył może być częściowo zawracany do procesu wytapiania. 

FeV drobnoziarnisty (miał FeV) jest przetapiany. 
Prażenie molibdenu • Gaz odlotowy, opuszczający prażak, zawiera do 15% 

koncentratu wsadowego. 
• Większość pyłu i szlamu z oczyszczania gazu odlotowego 

może być zawracana do koncentratu wsadowego. 
FeMo • Pył może być częściowo zawracany do procesu wytapiania. 
Uwagi: 
Analiza materiałów odpadowych (pozostałości) przed wysyłką do innych miejsc tak, żeby mogło być zastosowane 
prawidłowe usuwanie lub właściwe metody odzysku. 
Pył pofiltracyjny i szlam bez żadnej użyteczności ekonomicznej i technicznej muszą być częściowo zrzucane na hałdę. 
Przy zrzucaniu pyłu i szlamu należy zachować ostrożność, ponieważ w przypadku niebezpiecznego charakteru tych 
materiałów przed zrzucaniem ich na hałdę, może być konieczna specjalna obróbka. 

 
Tabela 9.29: Recykling i ponowne wykorzystywanie zbieranego pyłu pofiltracyjnego i szlamu 
z produkcji żelazostopów. 
 

9.4.6  Odzysk energii 
 
Techniki i ogólne zasady odzyskiwania energii, prezentowane w rozdziale 2, będą częścią 
najlepszych dostępnych technik BAT dla tego sektora. Stosownie do technik wziętych pod uwagę i 
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sposobów wykorzystywania CO lub odzyskiwania energii cieplnej z procesu wytapiania, za BAT 
do odzyskiwania energii w tym sektorze uważa się następujące techniki:  

 
Żelazostop Piec Nośnik/rodzaj energii Odzysk energii 

zamknięty CO • Produkcja energii elektrycznej 
• Wykorzystanie CO jako paliwa w 

sąsiadujących instalacjach 
• Bezpośrednie spalanie dla suszenia, 

spiekania, podgrzewania, ogrzewania 
kadzi itd. 

• Wykorzystywanie w zintegrowanym 
zakładzie FeCr i stali nierdzewnej  

FeCr 

półzamknięty ciepło • Produkcja energii elektrycznej 
• Produkcja pary wysokociśnieniowej i 

wykorzystanie we własnych 
instalacjach lub sąsiadujących 
instalacjach 

• Produkcja gorącej wody 
FeSi  
krzemometal 

półzamknięty ciepło • Produkcja energii elektrycznej 
• Produkcja pary wysokociśnieniowej i 

wykorzystanie we własnych 
instalacjach lub sąsiadujących 
instalacjach 

• Produkcja gorącej wody 
zamknięty CO • Produkcja energii elektrycznej 

• Wykorzystanie CO jako paliwa w 
sąsiadujących instalacjach 

• Bezpośrednie spalanie dla suszenia, 
spiekania, podgrzewania, ogrzewania 
kadzi itd. 

 

FeMn 
SiMn 

półzamknięty ciepło • Produkcja energii elektrycznej 
• Produkcja pary wysokociśnieniowej i 

wykorzystanie we własnych 
instalacjach lub sąsiadujących 
instalacjach 

• Produkcja gorącej wody 
FeNi półzamknięty ciepło • Produkcja energii elektrycznej 

• Produkcja pary wysokociśnieniowej i 
wykorzystanie we własnych 
instalacjach lub sąsiadujących 
instalacjach 

• Produkcja gorącej wody 
FeV 
FeMn 
FeW 
FeTi 
FeB 
FeNb 

Specjalne żelazostopy są zwykle produkowane w małych ilościach w porównaniu z 
żelazostopami produkowanymi masowo. Proces wytapiania odbywa się zwykle jako proces 
okresowy (wytapianie odbywa się partiami) w tyglu z wyłożeniem ogniotrwałym. Reakcja 
metalotermiczna jest reakcją egzotermiczną, gdzie ciepło reakcji jest wykorzystywane jako 
źródło energii dla procesu, który w niektórych przypadkach trwa tylko kilka minut. 
odzysk energii z nadmiaru ciepła procesowego jest trudny i nie uzasadnia wysokiego kosztu 
inwestycyjnego na systemu odzysku energii. 

Uwagi: 
Łączenie różnych technik odzysku może zwiększyć ogólną sprawność systemu odzysku energii. 
 
Tabela 9.30: Najlepsze dostępne techniki BAT dla odzysku energii przy produkcji 
żelazostopów 
 
Wyżej wspomniane najlepsze dostępne techniki dla odzysku energii są technikami, które mają 
zastosowanie do nowych instalacji oraz do istniejących instalacji w przypadku zasadniczej zmiany 
(dużej modernizacji). Obejmuje to również przypadek, kiedy piec musi być zastąpiony. 
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Dla istniejących instalacji, modyfikacja pieca do wytapiania przez dozbrojenie go w odpowiedni 
system odzysku energii jest możliwa, zwłaszcza w przypadku przebudowy pieca otwartego na piec 
półzamknięty. Zawartość cieplna może być wówczas odzyskiwana przez produkowanie pary w 
kotle odzysknicowym, gdzie okap (kołpak) pieca może być korzystnie zintegrowany w system 
odzysku i stosowany jako przegrzewacz. Produkowana para może być wykorzystywana w procesie, 
w sąsiednich walcowniach, ale najczęściej do wytwarzania energii elektrycznej, co jest najlepszym 
rozwiązaniem z ekonomicznego punktu widzenia. 
 
Przy budowie pieca zamkniętego lub zastępowaniu pieca istniejącego piecem zamkniętym, 
nieunikniony staje się system oczyszczania gazu odlotowego i odzysku CO. CO, który w 
przeciwnym razie musi być spalany na świecy, może być stosowany jako paliwo wtórne wysokiej 
jakości dla szeregu celów lub jako surowiec albo paliwo w sąsiadujących instalacjach/zakładach. 
Spalanie CO na świecy jest możliwe do zaakceptowania tylko w przypadku, gdy przejściowo nie 
ma klientów na CO wewnątrz zakładu albo na zewnątrz zakładu. Odzyskiwany CO może być 
również wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej. 
 
Odzyskiwanie energii z procesu zmniejsza zużycie naturalnych zasobów energii i w konsekwencji 
przyczynia się do minimalizacji emisji CO2 i globalnego ocieplania atmosfery ziemskiej, jeśli 
całkowity wpływ procesu i energię zaoszczędzoną gdzie indziej włącza się do globalnego bilansu 
energii i CO2. W związku z tym, odzyskiwanie energii jest pożądaną opcją i w przyszłości będzie 
coraz ważniejsze, ale jest właściwe tylko wówczas, gdy warunki lokalne (np. lokalne ceny energii, 
obecność klientów z zewnątrz na energię i okresy produkcji) uzasadniają inwestycję. Jak już 
wspomniano w części BAT dla pieców do wytapiania, odzysk energii jest bardzo mocno powiązany 
z typem stosowanego pieca (piec półzamknięty lub zamknięty). Dlatego odzysk energii powinien 
być również postrzegany w tym kontekście i biorąc pod uwagę potrzeby zmiany istniejących 
pieców. 
 
 
9.5  Nowo powstające techniki 
 
Następujące techniki są nowo powstającymi technikami, co oznacza, że nie są one w pełni 
wdrożone w przemyśle żelazostopów. 
 

• Zbadano piec karuzelowy do wstępnej redukcji chromitu; 
• Zbadano procesy redukcji przy zastosowaniu kombinacji węgiel/tlen lub redukcji przez 

wytapianie, które polegają na energii spalania węgla z użyciem tlenu lub powietrza 
wzbogacanego tlenem dla dostarczania całej energii, potrzebnej do wytapiania 
żelazochromu z chromitu. Różne firmy zbadały różne możliwości; 

• Proces o nazwie Mintek Blobulator do granulowania żelazochromu jest nadal na etapie 
instalacji doświadczalnej; 

• Zastosowanie pieca zamkniętego do produkcji żelazokrzemu i krzemometalu nie zostało 
jeszcze wdrożone w stopniu przynoszącym pozytywne wyniki; 

• Prażak ze złożem zawiesinowym do prażenia molibdenitu. 
 
Prażak ze złożem zawiesinowym (fluidalnym) nie jest uważany za technologię ekonomiczną dla 
prażenia koncentratów molibdenitu. Te zakłady, które stosowały (lub wykonywały pracę 
rozwojową) prażenie koncentratów molibdenitu, stosując złoże zawiesinowe, stwierdziły, że proces 
ten nie wytwarza produktu z wystarczająco niską zawartością siarki, spełniającą akceptowane 
normy handlowe. W celu dalszego obniżania poziomu siarki w prażonym koncentracie molibdenitu 
poniżej poziomu 0,10% konieczne jest dodanie innej operacji piecowej, takiej, jak obróbka w piecu 
obrotowym (być może z pośrednim etapem mielenia), po złożu zawiesinowym. Prowadzi to do 
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bardziej skomplikowanej instalacji, która będzie mniej wydajna co odzwierciedli się w wyższych 
kosztach eksploatacyjnych. 
 
 


