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NIEKTÓRE WSKAŹNIKI PRODUKCYJNOTECHNOLOGICZNE TECHNOLOGII WIELKOPIECOWEJ
I ALTERNATYWNYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA
ŻELAZA
W artykule zebrano i przedstawiono pewne wskaźniki produkcyjne tradycyjnych technologii i nowatorskich metod
wytwarzania żelaza. Na ich podstawie stwierdzono, że procesy wielkopiecowe mogą być zastępowane przez procesy redukcyjnego wytapiania żelaza ze względu na ich konkurencyjność pod względem ekonomicznym, środowiskowym, jak
i pod względem elastyczności w stosowaniu surowców wsadowych.
Słowa kluczowe: węgiel, hutnictwo żelaza, ochrona środowiska, efektywność ekonomiczna

SOME PRODUCTIVE-TECHNOLOGICAL COEFFICIENTS OF
THE BLAST-FURNACE TECHNOLOGY AND THE ALTERNATIVE
TECHNOLOGIES OF IRON MANUFACTURING
Some productive-technological indicators of traditional manufacturing technologies and innovative methods of iron
producing were presented in the paper. It has been demonstrated that the blast processes can be replaced by processes
of smelting reduction of iron due to their competitiveness in terms of economic, environmental, and in terms of flexibility in the use of raw material input.
Keywords: coal, metallurgical industry, environment, economy

1. WPROWADZENIE
Proces wielkopiecowy pozostaje jak dotąd najbardziej powszechnym i dominującym procesem produkcji
ciekłego żelaza. W ostatnich latach w procesie wielkopiecowym wyprodukowano ponad 95% ciekłej surówki
[1]. Jednak, pomimo tak kształtującej się sytuacji, rozpoczęto badania nad opracowaniem nowych technologii
produkcji żelaza. Według niektórych autorów wprowadzenie nowych metod pozwoli stopniowo zastępować
dotychczasowe, a z biegiem lat mogą one stanowić konkurencję dla wspomnianego procesu wielkopiecowego
[2].

2. WSKAŹNIKI PRODUKCYJNE
WYBRANYCH TECHNOLOGII
W tablicy 1 przedstawiono charakterystyki wymienionych technologii w celu określenia wskaźników produkcyjnych.
Procesy, zwane alternatywnymi dla technologii wielkopiecowych, to procesy redukcji połączonej z wytapianiem. Cechą, z powodu której technologie te mogą być
konkurencyjne dla tradycyjnego sposobu produkcji żelaza, jest stosowanie niekoksujących węgli jako nośnika
energii cieplnej i chemicznej. Do nowych i najbardziej
zaawansowanych procesów wytapiania redukcyjnego
pod względem przemysłowym należy proces Corex, jed-

nak opracowywane i częściowo wdrażane są też procesy
Romelt, HIsmelt, Dios oraz CCF.
Z danych przedstawionych w tabl. 1 wynika, że proces Romelt jest jedynym jednoetapowym procesem redukcyjnego wytapiania żelaza, w przypadku pozostałych procesów redukcję prowadzi się dwustopniowo,
tj. początkowo w stanie stałym, a następnie w stanie
ciekłym. Uwidaczniają się też inne różnice. Mianowicie w procesie HIsmelt materiały wsadowe są ładowane bezpośrednio do kąpieli metalowej, gdzie następuje szybkie rozpuszczanie i roztapianie, podczas kiedy
w większości procesów redukcja przebiega za pomocą
węgla rozpuszczonego w żelazie. Poza tym z danych
wynika, że proces Romelt charakteryzuje się największym zużyciem tlenu i węgla, natomiast w procesie
Dios uzyskujemy największą ilość gazu odlotowego.
Oprócz wymienionych wskaźników nowych technologii redukcyjnego wytapiania żelaza, istotne staje się zestawienie podstawowych parametrów ciekłego metalu
z poszczególnych procesów wytapiania redukcyjnego,
w tym wielkiego pieca.
Z danych przedstawionych w tablicach 2 i 3 można
wysunąć wniosek, że niektóre procesy redukcyjnego
wytapiania są szczególnie atrakcyjne pod względem
stopnia dopalania gazów, ponieważ można go zmieniać
w szerokim zakresie dochodząc nawet do 95%. Zmniejszenie stopnia dopalania gazów prowadzi do zmniejszenia zużycia paliwa i zwiększenia wydajności procesów.
Powstające ciepło spalin może zostać wykorzystane
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Tablica 1. Charakterystyka procesów redukcyjnego wytapiania [3]
Table 1. Characteristics of smelting reduction processes [3]
Proces
status

Romelt

HIsmelt

Dios

CCF

Corex

przemysłowy

instalacja
doświadczalna

instalacja
doświadczalna

instalacja
półprzemysłowa

przemysłowy

ilość stopni produkcji

1

2

2

2

2

wstępne nagrzewanie

nie

tak

tak

tak

tak

wstępna redukcja

nie

w warstwie
fluidalnej

w warstwie
fluidalnej

w cyklonie

w piecu szybowym

reaktor

reakcje w żużlu

reakcje w metalu

reakcje w żużlu

reakcje w żużlu

topienie
i zgazowanie

dopalanie gazów

tlen i powietrze

gorące powietrze

tlen

tlen

tlen

spalanie całkowite

niski stopień
dopalania

niski stopień
dopalania

niski stopień
dopalania

wysoki stopień
dopalania

ruda żelazna
(wszystkie materiały
żelazonośne) oraz
węgiel (kawałkowy
lub miałki)

miałkie rudy żelaza
poniżej 6 mm oraz
węgiel mielony
poniżej 2 mm

miałkie rudy
żelaza oraz węgiel
kawałkowy
8–22 mm

miałkie rudy żelaza
poniżej 2 mm oraz
węgiel mielony
poniżej 2 mm

ruda żelaza
6–30 mm
grudki 10–15 mm
oraz węgiel
10–40 mm

zużycie tlenu
(Nm3/t)

750–850

wykorzystuje dmuch
gorący

500

430–680

500–540

zużycie węgla (kg/t)

900–1200

630–700

950

700–750

570–615

niedostępna

1850

2080

niedostępna

1710–1750

wykorzystanie gazów

wsad

ilość gazu odlotowego
(Nm3/t)

Tablica 2. Podstawowe parametry ciekłego metalu z procesów wytapiania redukcyjnego
Table 2. Basic parameters of the molten metal with each smelting reduction
Proces
o

temp., C

Wielki piec

Corex

Romelt

HIsmelt

CCF

Dios

1500–1550

1450–1500

1350–1400

1400–1500

1350–1450

1350–1450

węgiel, %

4,7–4,8

4,2

4,0–4,8

3,5

4,0–4,8

4,0–4,8

krzem, %

0,35–0,4

0,3–0,4

0,01–0,1

–

0,01–0,1

0,01–0,1

siarka, %

0,03

0,04–0,05

0,03–0,05

0,1–0,15

0,03–0,05

0,03–0,05

fosfor, %

0,09

0,1–0,15

0,05–0,1

0,025–0,05

0,05–0,1

0,05–0,1

Dane wg Steel Times, October 1998

do produkcji energii elektrycznej [4]. Zaletą tych procesów jest szeroki zakres stosowania materiałów wsadowych, co poszerza w znacznym stopniu bazę węgli
kamiennych do wykorzystania, a w konsekwencji obniżone zostają nakłady na energię w cenie jednostkowej
produktu. Przeprowadzone symulacje porównawcze
w odniesieniu do procesu wielkopiecowego wykazały,
że w procesie Dios zużycie energii zostało zmniejszone
o 3–4%.
Kolejną istotną cechą jest zmniejszenie nakładów
inwestycyjnych, które w przypadku procesu Romelt są
o 20–25% niższe, a w przypadku technologii Dios zostały obniżone nawet o 35% w porównaniu z łącznymi nakładami na wielki piec, spiekalnię i koksownię, a koszty wytwarzania półfabrykatu są o 15–20% mniejsze niż
koszty produkcji we współczesnym wielkim piecu. Poza
tym proces Romelt ma wiele innych zalet. W porównaniu z innymi procesami bezkoksowymi, wykonywanymi dwustopniowo, cechuje się niższymi nakładami
bieżącymi, nie wymaga wcześniejszego przygotowania
wsadu, a swe działanie opiera na węglu energetycznym
bez ograniczenia ilości składników lotnych. Stosowanie
technologii Romelt zamiast wielkiego pieca pozwoliłoby
zmniejszyć emisje zanieczyszczeń z hut aż 11-krotnie
w przeliczeniu na 1 tonę stali [5]. Podobnie kształtuje
się sytuacja pod względem emisji w przypadku procesu
Dios, gdzie emisja CO2 została zredukowana o 4–5%.
Jest to szczególna cecha, ponieważ stwarza możliwości jednoczesnego zmniejszenia emisji zanieczyszczeń

bez redukowania produkcji surówki, co jest w dzisiejszych czasach bardzo istotne i oczekiwane, szczególnie
w świetle wprowadzonego przez Ministerstwo Ochrony
Środowiska projektu obniżenia emisji CO2. Ten projekt
stanowi pewnego rodzaju zagrożenie dla dzisiejszego
wielkopiecownictwa, które już zredukowało niepożądaną emisję gazów cieplarnianych. Jednak sektor hutniczy musi odpowiadać na popyt jaki zgłasza rynek,
a ponieważ w ciągu kilku następnych lat przewiduje
się zwiększenie zapotrzebowania na wyroby hutnicze,
będzie to prowadziło do wzrostu produkcji, a co za tym
idzie, do zwiększenia emisji CO2 z wielkich pieców. Zapotrzebowanie emisyjne w Polsce wyliczone właśnie
dla wielkich pieców na podstawie wskaźników z lat
2005–2006 oscyluje na poziomie 14,4 mln ton CO2
rocznie, natomiast przewidziane w projekcie poziomy emisji CO2 wynoszą 11,8 mln ton. Taki stan rzeczy może spowodować zahamowanie rozwoju branży,
a nawet może wpłynąć na obniżenie zainteresowania
ze strony zagranicznych inwestorów [6]. Dlatego, tak
atrakcyjne stają się niektóre procesy redukcyjnego wytapiania żelaza, nie tylko pod względem emisji gazów
cieplarnianych, ale szerzej pojętego oddziaływania na
środowisko. Dzięki procesowi Romelt utylizacja odpadów hutniczych zawierających żelazo (drobnoziarnista
ruda, koncentrat, płyty z instalacji oczyszczających,
szlamy, zgorzelina, wióry), daje możliwość wprowadzenia bezodpadowej produkcji bez potrzeby gromadzenia
szlamów, szkodliwych dla atmosfery, gleby, wód grun-
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Tablica 3. Porównanie procesu wielkopiecowego z instalacją wytapiania redukcyjnego [3]
Table 3. Comparison between the blast furnace process and installation of smelting reduction [3]
Cechy

Procesy wytapiania
redukcyjnego, np. Corex

Tradycyjny proces wielkopiecowy

zakres
produkcji

popularny, stosowany od lat, wydajny pod względem zużycia energii i surowców
w instalacjach o produkcji 2 Mt/rok lub większej; podstawowa technologia
w produkcji żelaza, dostarcza 95 % produkcji światowej;

jedyny proces szeroko stosowany na
skalę przemysłową, obecnie zdolność
produkcyjna wynosi ok. 1Mt/rok,
najnowszy i największy zakład
wykorzystujący ten proces produkcji
posiada zdolność produkcyjną
w wysokości 800000 t/rok;

tworzywa
wsadowe

węgiel – wymagany jest węgiel koksujący do produkcji koksu, koksik i antracyt
(jeżeli jest używany) w spiekalni, węgiel do wdmuchiwania do wielkiego pieca;
tworzywa wdmuchiwane – poza węglem olej, gaz ziemny
i tworzywa sztuczne;
tworzywa metaliczne – wiele rodzajów wsadu o różnej jakości i charakterystyce;

węgiel – niekoksujący o zawartości
siarki poniżej 1%;
tworzywa metaliczne – ruda
kawałkowa, grudki i spiek;
tlen – proces wymaga dużych ilości
tlenu;

zwykle ok. 17–18 GJ/t ciekłego żelaza (mniej gazu, pary i mediów grzewczych
ze względu na obecność węgla w żelazie);

trudno ocenić ilościowo, ponieważ
wydajność procesu zależy od
produkcji żelaza
w procesach bezpośredniej redukcji
bazujących na gazie;

jakość
produktu

dobra jakość, pewna i stabilna;

jak w procesie wielkopiecowym;

osiągnięty
poziom
emisji

emisje obejmują pyły, lotne związki organiczne, wielopierścieniowe węglowodory
aromatyczne i różnorodne związki organiczne z pieców koksowniczych; spiekalnie
uwalniają SO2, tlenki azotu, pył, lotne związki organiczne, polichlorowane
dwufenyle oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne; wielki piec uwalnia
pył i SO2, zużywane są duże ilości wody, jednocześnie istnieje możliwość recyklingu
wielu odpadów stałych czy produktów ubocznych; zdolność odsiarczająca
wielkiego pieca pozwala stosować paliwa i środki redukcyjne o wyższej zawartości
siarki; żużel wielkopiecowy może być używany w budownictwie drogowym, a po
grudkowaniu może być użyty do produkcji cementu, doprowadzi do obniżenia
zapotrzebowania na składowanie odpadów;

w niektórych procesach powstają
duże ilości gazów odpadowych
wymagających odzysku; wymagania
energetyczne procesu Corex i poziomy
emisji są niższe niż w procesach
tradycyjnych;

koszty
instalacji

1150 mln EUR przy 3,5 Mt/rok (w tym koszty spiekalni i pieców koksowniczych);

210 mln EUR przy 600 kt/rok
(zakładając możliwość pracy na bazie
rudy kawałkowej);

wymagania
dotyczące
energii

towych i zbiorników wodnych. Pomimo tych zalet, proces ten na skalę przemysłową jest stosowany jedynie
w Nowolipieckim Kombinacie Metalurgicznym w Rosji, tak więc nie może być bezpośrednio porównywany
z procesem wielkopiecowym [5].
Szerzej stosowanym procesem redukcyjnego wytapiania żelaza jest proces Corex. Poniżej przedstawiono
krótką charakterystykę procesu wielkopiecowego w porównaniu z procesem Corex.
Przedstawione w tabl. 3 dane potwierdzają postawioną wcześniej tezę, że proces wielkopiecowy jest nadal
wiodącą technologią w produkcji żelaza. Jednocześnie
jakość produktu wytworzonego w wielkim piecu nie jest
wyższa niż jakość produktu pochodzącego z procesów
wytapiania redukcyjnego. Wykorzystanie węgli niekoksujących w procesie Corex daje możliwość funkcjonowania zakładu z pominięciem działu koksowni i spiekalni.
W konsekwencji, pozwala to uniknąć emisji pyłu i lotnych związków organicznych z pieców, emisji szeregu
związków organicznych do powietrza i wody z produktów ubocznych, pyłów metalicznych i niemetalicznych
oraz zanieczyszczeń gazowych, jak np. dwutlenek siarki. Poza tym z danych wynika, że koszty związane z bu-

dową instalacji, w przypadku procesów redukcyjnego
wytapiania żelaza, są zdecydowanie mniejsze.

3. PODSUMOWANIE
Pomimo, że technologia wielkopiecowa pozostaje nadal najbardziej popularną metodą otrzymywania żelaza, to potrzeba wdrażania nowych procesów jest uzasadniona ze względu na ich zalety. Procesy redukcyjnego wytapiania są stosunkowo mało uciążliwymi dla
otoczenia, ponieważ spełniają rygorystyczne wymogi
ochrony środowiska. Ponadto charakteryzują się możliwością stosowania szerokiej gamy węgli niekoksujących, a jakość metalu jest bardzo zbliżona do jakości
surówki wielkopiecowej i może być stosowana do procesu konwertorowego bez dodatkowej obróbki. Niewątpliwym atutem są względy ekonomiczne, mianowicie
nakłady inwestycyjne na budowę instalacji wtapiania
redukcyjnego są pomniejszone ze względu na brak koksowni i spiekalni. Nadwyżki gazów z większości procesów redukcyjnego wytapiania mają wysoką czystość
i kaloryczność, zatem mogą być wykorzystywane do
produkcji energii elektrycznej.
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