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ODPADY Z PRODUKCJI SURÓWKI WIELKOPIECOWEJ
Przedstawiono odpady powstające podczas produkcji surówki wielkopiecowej w wybranym zakładzie metalurgicznym w trzech kolejnych latach. Zalecane w stosownych dokumentach europejskich metody utylizacji przedstawionych
odpadów są zbieżne z najważniejszymi celami ujętymi w działalności tego zakładu. Pozwala to na stworzenie możliwości konkurowania huty na rynku europejskim i światowym, jak i na zmniejszenie negatywnego oddziaływania
zakładu na środowisko.
Słowa kluczowe: wielki piec, odpady z produkcji surówki wielkopiecowej

THE WASTES FROM THE BLAST FURNACE PRODUCTION
OF PIG IRON
The wastes from blast furnace production of pig iron in selected metallurgical plant in the period of three years were
presented. The recommended methods of recycling of presented wastes in the European documents are convergent with
main goals in this plant working. It allow to create the possibility to compete with the other metallurgical plants in
Europe and world and also decrease the negative influence of this company on the environment.
Keyword: blast furnace, waste from pig iron production

1. WSTĘP
Strategia oparta na idei zapobiegania zanieczyszczaniu (pollution prevention), czyli mówiąc ogólnie,
zapobiegania stratom stanowi koncepcję najbardziej
bliską strategii zrównoważonego rozwoju, czyli takiej
strategii, która zaspakaja potrzeby współczesnych społeczeństw, bez pozbawiania przyszłych pokoleń możliwości zaspokojenia ich potrzeb. Podstawowy sposób realizowania tej koncepcji polega na działaniu „u źródeł”,
w miejscu powstania emisji zanieczyszczeń [1, 2].
Zagadnienia dotyczące ochrony środowiska w zakładach przemysłowych są zazwyczaj kojarzone z budową
instalacji do oczyszczania gazów, ścieków, odpadów
stałych, ogólnie mówiąc – oczyszczaniu powstających
odpadów. Postrzega się je głównie jako źródło kosztów
ściśle związanych z proekologicznymi inwestycjami.
Przeciwstawieniem powyższego podejścia jest Czystsza Produkcja (CP), opisana w art. 30 Agendy XXI
jako jedna z kluczowych strategii w dążeniu do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Idea CP kładzie
ogromny nacisk na ograniczenie zanieczyszczeń „u źródła”, czyli w momencie ich powstawania w procesie
produkcyjnym, zamiast budowy kolejnych, coraz to
nowocześniejszych oczyszczalni „na końcu rury”. Nie
oznacza to wykluczenia oczyszczania – jest ono traktowane jednak jako rozwiązanie ostateczne w stosunku
do tych odpadów, których powstaniu nie da się jeszcze
zapobiec np.: głównie uwarunkowania technologiczne.
Zmniejszenie uciążliwości dla środowiska naturalnego
jest jednym z głównych aspektów Czystszej Produkcji. Kolejnym jest tzw. „dodatkowy efekt ekonomiczny”.
Oznacza to, że projekty CP przynoszą znaczące korzyści zarówno przyrodzie, jak i przedsiębiorstwu.

„Czystsza Produkcja jest strategią ochrony środowiska polegającą na ciągłym, zintegrowanym, zapobiegawczym działaniu w odniesieniu do procesów, produktów i usług, zmierzającym do zwiększenia efektywności
produkcji i usług oraz redukcji ryzyka dla ludzi i środowiska przyrodniczego” – (definicja wg – Programu
Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych – UNEP)
[2].
Redukcje zanieczyszczeń i zużycia energii nie mogą
być rozpatrywane w skalach bezwzględnych; jeżeli
spadnie wielkość produkcji, wystąpi co prawda zmniejszenie zanieczyszczeń, lecz nie oznacza to poprawy oddziaływania na środowisko naturalne. Ilości odpadów,
zużycie surowców i energii oraz koszty muszą być odniesione do wielkości produkcji zakładu w danym okresie [2].

2. ODPADY W WYDZIALE
WIELKOPIECOWYM
Zadaniem huty żelaza jest wyprodukowanie stali
o określonej jakości i wytworzenie określonych wyrobów hutniczych. Podczas prowadzonego procesu
technologicznego powstają inne produkty, stanowiące odpad. W latach 70. i 80. ubiegłego wieku w Polsce
większość tych odpadów była deponowana na składowiskach, stanowiąc zagrożenie ekologiczne. Licząc się
z tymi niebezpieczeństwami warto rozwijać urządzenia
i technologie pozwalające zagospodarowywać te odpady
[3]. W tym celu zarówno w światowym, jak i krajowym
wielkopiecownictwie obserwuje się tendencje do ponownego wykorzystania tańszych, „odpadowych” paliw
i tworzyw jako zamienników części koksu wielkopie-
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cowego i tworzyw żelazonośnych, a także stosowanie
urządzeń do wykorzystania energii chemicznej gazu
wielkopiecowego. Poszukiwania te są zbieżne z zasadami obciążania środowiska zgodnymi z Dyrektywą Rady
Unii Europejskiej 96/61/UE zwaną potocznie Dyrektywą IPPC oraz technikami, które zapobiegają lub ograniczają zanieczyszczenia. Opis tych technik jest zawarty w dokumentach referencyjnych (BREF-ach), wskazujących Najlepsze Dostępne Techniki BAT m.in. dla
wielkich pieców, a opracowywanych przez Techniczne
Grupy Robocze przy Europejskim Biurze IPPC [3].
W hucie o pełnym cyklu produkcyjnym, gdzie produkcja rozpoczyna się od wydziału przygotowania
rud, następnie wytapiania surówki i jej dalszego przerobu w procesach stalowniczych, różnorodność odpadów jest większa niż w hucie przetapiającej złom
w piecach elektrycznych. W hucie produkującej wyroby
z „obcego” wsadu stalowego ta różnorodność jest jeszcze mniejsza [4, 5].
Produktami ubocznymi z procesu wielkopiecowego
są:
– żużle,
– gaz wielkopiecowy,
– szlam wielkopiecowy,
– pył wielkopiecowy.

3. OCENA ILOŚCI POWSTAJĄCYCH
ODPADÓW W WYBRANYM ZAKŁADZIE
Na podstawie uzyskanych danych z jednej z polskich
hut, przeanalizowano ilość produkowanego żużla oraz
gazu wielkopiecowego z dwóch wielkich pieców o podobnej pojemności w trzech kolejnych latach (oznaczonych jako 1, 2, 3).
W tablicy 1 przedstawiono ilość produkowanej surówki wielkopiecowej w analizowanych latach z dwóch
wielkich pieców (oznaczonych jako A i B).
Tablica 1. Ilość wyprodukowanej surówki w kolejnych
trzech latach w wybranym zakładzie metalurgicznym
Table 1. The quantity of the pig iron production in the period of three years in selected metallurgical plant
Nr
pieca

Ilość produkowanej surówki
w kolejnych latach, Mg
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Tablica 2. Ilość wyprodukowanego żużla w trzech kolejnych latach w wybranym zakładzie metalurgicznym
Table 2. The quantity of slag from blast furnace process in
the period of three years in selected metallurgical plant
Nr
pieca
A

Ilość wyprodukowanego żużla technologicznego
w kolejnych latach, Mg
1

2

3

634 968

525 823

318 506

B

676 849

615 836

474 835

Razem

1 311 817

1 141 659

793 341

Tablica 3. Ilość wyprodukowanego gazu wielkopiecowego
w kolejnych trzech latach w wybranym zakładzie metalurgicznym
Table 3. The quantity of gas from blast furnace process in
the period of three years in selected metallurgical plant
Nr
pieca

Ilość wyprodukowanego gazu wielkopiecowego
w kolejnych latach, 103 m3
1

2

3

A

3 031 603

2 813 900

1 760 904

B

2 510 229

2 654 294

1 849 099

Razem

5 571 832

5 439 194

3 610 003

rowany na terenie zakładu: 65% zużyto do ogrzewania
nagrzewnic wielkich pieców, 35% w innych procesach
technologicznych.
W trakcie procesu wielkopiecowego prowadzono odzysk pyłów i szlamów podczas odpylania gazów (tablice
4 i 5). Zbierane pyły pochodziły ze wstępnego odpylania materiałów wsadowych (72–86%) oraz z odpylnika
statycznego jako wstępnego odpylania gazów odlotowych (14–25%). Ponadto prowadzono końcowe (wodne) oczyszczanie gazów odlotowych, otrzymując szlam
wielkopiecowy.
Tablica 4. Pył otrzymany z namiarowni Wydziału Piecowego oraz z oczyszczalnika statycznego w kolejnych trzech
latach z wybranego zakładu metalurgicznego
Table 4. The dust from the burdening area of the Blast Furnace Department and from static purify in the period of
three years in selected metallurgical plant
Rok

Nr
pieca

1

A

14 401

17 943

9 198

B

17 760

21 264

15 096

2

3

Ilość pyłu z namiarowni, Mg

1

2

3

A

1 908 500

1 957 700

1 125 908

B

2 068 300

2 280 600

1 811 700

A

6 631

5 769

2 250

Razem

3 976 800

4 238 300

2 937 608

B

5 769

5 389

1 600

Razem

44 561

50 365

28 144

Na podstawie analizy danych zawartych w tablicy 1
stwierdzono, że produkcja surówki w latach 1 i 2 była
raczej ustabilizowana, jednakże w roku 3 spadła o ok.
30%. Było to spowodowane ogólnym spadkiem zapotrzebowania na ten produkt w kraju.
W tablicach 2 i 3 przedstawiono ilości wyprodukowanego żużla oraz gazu wielkopiecowego z wielkich pieców nr A i B w kolejnych latach.
Porównując ilości wyprodukowanego żużla technologicznego w analizowanych latach stwierdzono, iż 96%
stanowił żużel granulowany, zaś 4% to żużel kawałkowy. Żużel granulowany został sprzedany do cementowni, gdzie wykorzystano go przy produkcji cementu. Żużel kawałkowy stanowił złom własny, zużyty w czasie
procesów wytapiania stali w konwertorach. Wyprodukowany gaz wielkopiecowy został w całości zagospoda-

Ilość pyłu z oczyszczalnika statycznego, Mg

Tablica 5. Szlam otrzymany z mokrego oczyszczania gazu
wielkopiecowego w kolejnych trzech latach z pieców A i B
wybranego zakładu metalurgicznego
Table 5. The sludges from wet purifying of gas from blast
furnace process in the period of three years in selected metallurgical plant
Nr
pieca
A

Ilość szlamu w kolejnych latach, Mg
1

2

3

9 679

9 278

5 940

B

10 440

10 640

9 224

Razem

20 119

19 918

15 164

Średni skład chemiczny pyłu i szlamu produkowanego w hucie w analizowanym okresie przedstawiono
w tablicy 6.
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Tablica 6. Skład chemiczny pyłów i szlamów z procesu wielkopiecowego (% mas.)
Table 6. The chemical composition of dusts and sludge from blast furnace process (% mas.)
Fe

FeO

SiO2

CaO

MgO

Al2O3

Mn

P2O5

Na2O

K2O

Zn

S

C

Pb

Pył

46,86

9,20

5,00

6,32

0,93

0,90

0,24

0,06

2,81

3,93

2,14

0

2,88

1,07

Szlam

14,60

4,53

4,25

6,33

1,13

1,59

0,16

0,08

0,15

0,24

13,64

2,06

36,45

1,69

Analizując skład chemiczny pyłów i szlamów zauważono, że jest to materiał bogaty w żelazo (łącznie
z tlenkami żelaza). Może więc stanowić materiał wsadowy do procesu wielkopiecowego. Pyły wielkopiecowe
są zagospodarowywane w spiekalni rud, bądź zbrylane
innymi sposobami, np. poprzez brykietowanie lub wykorzystywane w cementowniach, gdzie stanowią topnik w procesie produkcji klinkieru. Zawartości tlenków
takich jak: SiO2, CaO, MgO, Al2O3 powodują, że jest
to materiał przydatny do tego procesu. Duże trudności
stwarza natomiast zagospodarowanie szlamów wielkopiecowych, ze względu na duże uwodnienie, a przede
wszystkim skład chemiczny (duża ilość cynku i ołowiu).
Jedną z metod zagospodarowania szlamu wielkopiecowego jest jego hydrocyklonowanie (odcynkowanie). Metoda ta jest uznawana za Najlepszą Dostępną Technikę
BAT (BREF).
Ponadto przeanalizowano ilości powstałych skrzepów
w czasie procesu wielkopiecowego w trzech kolejnych
latach. Skrzepy te w całości wykorzystywane są jako
materiały wsadowe do procesu (tablica 7).

Tablica 9. Wskaźnik produkcji żużla na 1 Mg wyprodukowanej surówki w trzech kolejnych latach

Tablica 7. Skrzepy powstałe w procesie wielkopiecowym
w kolejnych trzech latach z pieców A i B wybranego zakładu metalurgicznego

Ilość powstających szlamów w kolejnych latach,
kg/Mg surówki

Table 7. The skulls from blast furnaces process (A nad B) in
the period of three years in selected metallurgical plant
Ilość wyprodukowanych skrzepów w kolejnych
latach, Mg

Nr
pieca
A

1

2

3

1 561

2 257

1 153

B

1 364

1 263

757

Razem

2 925

3 520

1 910

Z ogólnej ilości otrzymanego pyłu z Wydziału Wielkich Pieców część podlegała sprzedaży (tablica 8), stanowiło to 37–55%. Reszta została wykorzystana w czasie procesu przygotowania materiałów wsadowych do
procesu (podczas procesu spiekania).
Tablica 8. Ilość sprzedanego pyłu z namiarowi Wydziału
Wielkopiecowego w trzech kolejnych latach
Table 8. The quantity of saled dusts from the burdening
area of Blast Furnace Department area in the period of
three years

Table 9. The slags from bast furnace process index for the 1
Mg pig iron in the period of three years
Nr
pieca

Wskaźnik produkcji żużla w kolejnych latach,
kg/t surówki
1

2

3

A

332,15

268,60

275,12

B

327,60

270,34

265,81

Średni

329,90

269,47

270,40

Tablica 10. Wskaźniki powstawania pyłów i szlamów na
1 Mg wyprodukowanej surówki w trzech kolejnych latach
Table 10. The dusts and sludges from blast furnace process
index for the 1 Mg pig iron in the period of three years
Nr
pieca

Ilość powstających pyłów w kolejnych latach,
kg/Mg surówki
1

2

3

A

11,02

12,11

10,17

B

11,38

11,68

9,21

Średnia

11,20

11,89

9,69

A

5,07

4,74

5,27

B

5,05

4,66

5,09

Średnia

5,06

4,70

5,18

Dla technologii produkcji surówki wielkopiecowej
w dokumentach referencyjnych (BREF) zapisano dopuszczalne poziomy wytwarzanych materiałów odpadowych: żużla, pyłów i szlamów (tablica 11). Porównując te wartości z danymi z wybranego zakładu metalurgicznego stwierdzono, iż poziom produkowanych
odpadów stanowi punkt odniesienia ułatwiający ocenę
aktualnych wyników w rozumieniu Najlepszych Dostępnych Technik (rys. 1, 2 i 3). Niewielkie przekroczenie światowego wskaźnika produkcji szlamów powinno
być obniżone do poziomu dopuszczalnego. Należy poprawić oczyszczanie gazów opuszczających wielki piec,
tzn. wstępne oczyszczanie (powstawanie pyłów).
Jednocześnie analizując ilości powstających odpadów
w wybranym zakładzie metalurgicznym, zauważa się,

Sprzedaż pyłu z namiarowni w kolejnych latach, Mg
1

2

3

17 816

17 902

9 198

Dokonano porównania wskaźnika produkcji żużla na
1 Mg wyprodukowanej surówki w kolejnych trzech latach (tablica 9). W analizowanym okresie wskaźnik ten
wahał się od 266 do 332 kg/Mg surówki. Z otrzymanych
danych wynika, iż w badanym zakładzie, doskonaląc
technologię wskaźnik ten zmniejszał się w stosunku do
światowego wskaźnika (250 kg/Mg surówki) z 133 do
106%. Podobnie dla pyłów i szlamów, wskaźniki te były
wyższe niż standardy światowe powstających pyłów
i szlamów przy produkcji surówki (tablica 10).

Rys. 1. Porównanie ilości powstających żużli wielkopiecowych w kolejnych trzech latach
Fig. 1. The comparison of quantity of slags produced in
blast furnace process in the period of three years
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że nie przekraczają one dopuszczalnych wartości w polskich hutach (tablica 11).
Tablica 11. Porównanie wskaźników powstawania żużli,
pyłów i szlamów z procesu wielkopiecowego w Polsce oraz
wg BREF [3]
Table 11. The comparison of of slags, dusts and sludges
from blast furnaces in Poland and in the BFER
Ilość odpadów
powstających
w polskich hutach
Rys. 2. Porównanie ilości powstających pyłów wielkopiecowych w kolejnych trzech latach
Fig. 2. The comparison of quantity produced dusts produced
in blast furnace process in the period of three years

Rys. 3. Porównanie ilości powstających szlamów wielkopiecowych w kolejnych trzech latach
Fig. 3. The comparison of quantity produced sluges produced in blast furnace process in the period of three years

Dopuszczalna
ilość powstających
odpadów wg BREF

kg/Mg surówki
Pyły

2,4–12

Szlamy

4,4–14

3–5

200–350

200–290

Żużle

6–16

Niektóre Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) dla
wielkich pieców stanowią punkt odniesienia ułatwiający ocenę aktualnych wyników osiąganych w wybranym
zakładzie metalurgicznym. Zmniejszenie uciążliwości
dla środowiska naturalnego przez „nasz zakład” jest
jednym z głównych aspektów CP oraz tzw. „dodatkowy
efekt ekonomiczny” (wykorzystanie odpadów). Oznacza
to, że stosowaną technologię można uznać za Czystszą
Produkcję przynoszą znaczące korzyści zarówno przyrodzie, jak i przedsiębiorstwu. Zalecane w stosownych
dokumentach europejskich metody utylizacji przedstawionych odpadów są zbieżne z najważniejszymi celami
ujętymi w działalności tego zakładu. Celem tym, oprócz
zdolności konkurowania huty na rynku europejskim
i światowym, jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania zakładu na środowisko.
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