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EMISJA DIOKSYN I FURANÓW W PRZEMYŚLE
METALURGII ŻELAZA I STALI
Hutnictwo żelaza i stali powoduje emisje pokaźnej ilości dioksyn i furanów do atmosfery. Substancje te, jako największe trucizny spośród znanych związków chemicznych stanowią poważny problem w dzisiejszym świecie. W niniejszym artykule przedstawiono przyczyny powstawania dioksyn i furanów oraz przedstawiono wybrane metody ich
redukcji.
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EMISSION OF DIOXINS AND FURANS IN INDUSTRY
OF THE METALLURGY OF IRON AND STEEL
Ferrous metallurgy and steel causes emission of a considerable amount of dioxins and furans into the atmosphere.
These substances, as the biggest poisons, out of known substances constitute the serious problem in today’s world. In
the present article causes of coming into existence of dioxins and furans were presented and chosen methods of their
reduction were presented.
Keywords: metallurgy, dioxins, pollutant, emission, restriction

1. CHARAKTERYSTYKA DIOKSYN
I FURANÓW
Trwałe zanieczyszczenia organiczne (TZO) to oparte
na węglu związki chemiczne i mieszaniny, do których
należą przemysłowe środki chemiczne, jak np. polichlorowane bifenyle (PCBs), pestycydy – np. DDT oraz niepożądane zanieczyszczenia – np. dioksyny.
Dioksyny, czyli polichlorowane dioksyny i furany
(PCDD/PCDF), to ogólna nazwa całej grupy związków
chemicznych zaliczanych do chlorowanych węglowodorów aromatycznych. Związki te zbudowane są z dwóch
pierścieni benzenowych połączonych ze sobą jednym
(dibenzofurany – PCDF) lub dwoma (dibenzodioksyny
– PCDD) atomami tlenu, przy czym w każdym z pierścieni benzenowych, od 1 do 4 atomów wodoru może
być podstawionych chlorem.
Wszystkie związki z tej grupy charakteryzuje duża
stabilność termiczna i odporność na działanie czynników fizykochemicznych. Dioksyny i furany należą do
substancji bardzo trwałych i odpornych na biodegradację, a jednocześnie – ze względu na niską rozpuszczalność w wodzie i bardzo dobrą rozpuszczalność w tłuszczach – ulegają biokumulacji, tj. gromadzą się w tkance
tłuszczowej organizmów.
PCDD/PCDF uważane są za jedne z najsilniejszych
trucizn wśród znanych związków chemicznych. Do grupy tej należy 210 związków (75 dibenzodioksyn i 135
dibenzofuranów) o bardzo zróżnicowanej toksyczności.
Najbardziej toksyczne są związki zawierające 4 atomy
chloru podstawione w pozycjach 2,3,7 i 8, takie jak np.
2,3,7,8-tetrachlorodibenzodioksyn (TCDD) i 2,3,7,8tetradibenzefuran. Dioksyny zawierające od 1 do 3 atomów chloru są stosunkowo mało toksyczne i uważane
za nieszkodliwe.

Dioksyny i furany powstają jako niepożądany produkt uboczny w procesach spalania i niektórych produkcyjnych procesach przemysłowych, takich jak spalanie odpadów przemysłowych i komunalnych, produkcja pestycydów, produkcja papieru i celulozy, a także
w hutnictwie żelaza i stali i hutnictwie metali nieżelaznych.
Z powodu niebezpieczeństwa, wynikającego z nagromadzenia się PCDDs/Fs w środowisku, wiele krajów
sporządziło inwentarz z przemysłowych źródeł ich emisji do środowiska. Największa emisja dioksyn i furanów do atmosfery nastąpiła w latach 1995–2000 ze źródeł w Japonii (3,981 g I-TEQ), Chinach (2,773 g I-TEQ)
i USA (2,744 g I-TEQ). W wymienionych krajach sytuacja ta została spowodowana spalaniem odpadów
komunalnych w spalarniach, gdzie wykorzystywano
przestarzałe metody spalania. Przykładowo szacunkowa całkowita emisja dibenzo-p-dioksyn i polichlorowanych dibenzofuranów do środowiska z procesów metalurgicznych w latach 1990–2005 w Chorwacji wyniosła
4,681 g I-TEQ, podczas, gdy roczna emisja w tym samym okresie wahała się w granicach od 0.886g I-TEQ
w 1990 do 0,159 g I-TEQ w 2005 [1]. W Polsce natomiast całkowita emisja dioksyn i furanów w tym czasie
wynosiła 62,76 g I-TEQ, co stanowiło ok. 14,5% całkowitej emisji krajowej.

2. CHARAKTERYSTYKA SEKTORA
METALURGICZNEGO
Hutnictwo metali, zarówno żelaznych jak i nieżelaznych, ma w Polsce długą tradycję. Ponieważ zasoby
rud żelaza w Polsce nie są zbyt duże i nie mają wyso-
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kiej jakości, hutnictwo żelaza i stali już od połowy XIX
wieku oparte było na rudach pochodzących z importu.
Wydobycie rud krajowych skoncentrowane jest na południu kraju, w rejonie Częstochowy i Kłobucka [2].
Po transformacji ustrojowej, znaczenie hutnictwa
metali żelaznych zmalało i ten sektor przemysłu zaczął
się borykać z licznymi trudnościami. W związku z tym
przygotowany został program restrukturyzacji. W warstwie technologicznej, restrukturyzacja hutnictwa
polegała na likwidacji części wielkich pieców oraz na
całkowitej eliminacji w 2003 r. pieców martenowskich,
jako podstawowego procesu otrzymywania stali [2].
Huty żelaza i stali mają istotny wpływ na poziom
krajowej emisji dioksyn i furanów, a także emisji pyłów
i metali ciężkich. Wpływają również na wielkość emisji
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w
wyniku produkcji koksu zużywanego w procesach wielkopiecowych [2].
W hutnictwie żelaza i stali są realizowane cztery
podstawowe procesy. Pierwszym z nich jest spiekanie
rud żelaza. Ten proces jest znany, jako powodujący powstawanie dużych emisji dioksyn i PCB. Wg danych
literaturowych, w krajach europejskich do powietrza
uwalniane jest 2–4 g I-TEQ/rok [2]. Dzięki optymalizacji procesu, w szczególności przez sterowanie na wejściu, rzeczywiste stężenie emisji wynosi zwykle 0,5–5
ng I-TEQ/Nm3, co stanowi 1–10 μg TEQ /Mg spieku
3
(przy 2100 Nm /Mg spieku) [3].
Tak duża emisja PCDD/F na spiekalni spowodowana jest faktem, iż filtry elektrostatyczne przy głównym
odpylaniu spiekalni osiągają jedynie niskie wskaźniki
separacji. Drugim czynnikiem jest rozkład homologów
i pierwiastków chemicznych należących do tej samej
grupy PCDD/F, który jest podobny do tak zwanego „profilu termicznego PCDD/F” z wyższym procentem tetra/
penta – dibenzofuranów oraz w porównaniu z PCDD/F,
charakteryzują się nierozróżnialnym profilem PCDD/F
z wyraźnym rozproszeniem homologów. Analizy spalin ze spiekalni przeprowadzane dotychczas wykazują
jedynie nieznaczne rozproszenie stężeń masy grup homologów PCDD/F. Około 40 do 60% 2,3,4,7,8 – penta
-dibenzofuranów stanowi jak dotychczas największą
część równoważników toksyczności [3].
Ostatnie badania wykazały, że w reakcji „de novo”
występują dwa odmienne prekursory i cykle reakcji
prowadzące do powstania PCDD oraz PCDF. Synteza
„de novo” PCDD z węgla przebiega, (przynajmniej częściowo), poprzez kondensację pośrednich pierścieni fenylu. Natomiast reakcje obejmujące pojedyncze związki fenylu nie odgrywają roli w syntezie „de novo” PCDD
z węgla. W przypadku PCDF prekursory są wstępnie
formowane strukturami bifenylu. PCDF dominują
w spalinach ze spiekalni, co sugeruje, że prekursory
ze strukturą pierścienia fenylu są mniej istotne niż powstawanie PCDD z trwałych struktur węgla i chlorków
nieorganicznych. Węgiel i chlorki występują we wsadzie spiekowym spieku, a więc nie mogą być czynnikami ograniczającymi powstawanie PCDD/F. Ten fakt nie
dowodzi bezpośrednio pozytywnej korelacji pomiędzy
lotnymi węglowodorami we wsadzie spiekowym spieku
a stężeniem PCDD/F w gazie odlotowym. Jednak inne
źródła nie wykazują jednoznacznej korelacji pomiędzy
emisjami polichlorowanych dibenzodioksyn/dibenzofuranów a zawartością (lotnego) węglowodoru w wsadzie
spiekowym spieku lub w spalinach [3].
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Kolejnym procesem, w którym powstają dioksyny
i furany jest produkcja surówki (w wielkich piecach)
i produkcja stali (w konwertorach tlenowych). W obu
przypadkach stwierdzono względnie niskie stężenie
dioksyn, co może być przyczyną obecności większego stężenia SO2 powodującego zablokowanie reakcji
chlorowania związków aromatycznych. W tablicy 1
przedstawiono emisje do powietrza dioksyny i furanów
w przemyśle metalurgicznym w roku 2007 [5].
Tablica 1 Emisja do powietrza dioksyn i furanów w przemyśle metalurgicznym w 2007 r. [5]
Table 1. Emission into air dioxins and of furans in the metallurgical industry in 2007 [5]
Wskaźnik emisji
μg I-TEQ/Mg
produktu
Spiekanie rud żelaza

1,47; 1,10

Produkcja surówki – wielkie piece

0,01

Produkcja stali – piece konwertorowe
BOF

0,02

Odlewanie żeliwa – żeliwiaki z gorącym
dmuchem (dobre APCS)
Odlewanie żeliwa – piece obrotowe
opalane gazem
Wtórna produkcja stali; obróbka
i przetapianie złomu stalowego –
piece elektryczne łukowe

0,06; 4,11
0,02

0,62; 0,02

3. METODY REDUKCJI EMISJI DIOKSYN
I FURANÓW
W chwili obecnej, ani w Polsce, ani w krajach Unii
Europejskiej nie jest ustalona wartość graniczna emisji PCDD/PCDF w przemyśle metalurgicznym. Jako
punkt odniesienia przyjmuje się wartość graniczną
na poziomie 0,1 ng I-TEQ/Nm3 przy zawartości tlenu
odpowiadającej tej, przy jakiej realizowany jest dany
proces technologiczny [4].
Metody redukcji emisji PCDD/PCDF do wymaganego poziomu dla badanej instalacji zostały podzielone na
pierwotne oraz wtórne.
Metody pierwotne należy rozumieć jako techniki
zapobiegające powstawaniu zanieczyszczeń, które
obejmują redukcję lub eliminację generowania PCDD/
PCDF z instalacji. Do metod tych zaliczamy: zmiany
w materiałach wsadowych, efektywną kontrolę przebiegu procesu technologicznego, zastosowanie dopalania oraz wodnego zraszania gazów odlotowych [4].
Metody wtórne obejmują techniki ograniczania emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Do metod tych można zaliczyć: wysokowydajne urządzenia do usuwania
pyłów, adsorpcję na węglu aktywnym w połączeniu
z zastosowaniem filtrów tkaninowych, utlenianie katalityczne.
Prawie wszystkie metody obejmujące oddziaływanie
na gazy odlotowe zostały zaliczone do metod wtórnych,
aczkolwiek niektóre z tych metod (np. zraszanie wodą),
w bardzo istotny sposób ograniczają tworzenie się
PCDD/PCDF [4].
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