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OZNACZANIE REDUKCYJNOŚCI RUD ŻELAZA METODĄ
ANALIZY SKŁADU GAZÓW POREAKCYJNYCH
W artykule omówiono procedurę oznaczania redukcyjności rud żelaza wobec tlenku węgla. Zaprezentowano także
opracowaną w ITR metodę oznaczania redukcyjności rud żelaza za pomocą modułów detekcyjnych NDIR lub modułów cieplnoprzewodnościowych.
Słowa kluczowe: redukcyjność rud żelaza, moduł detekcyjny NDIR, moduł detekcyjny cieplnoprzewodnościowy

DETERMINATION OF IRON ORES REDUCIBILITY BY ANALYZE
OF POST-REACTION GASES COMPOSITION
In this paper, the procedure of iron ores reducibility determination in the presence of carbon oxide was described.
Worked out in ITR, the method of iron ores reducibility determination was also presented. The method consists in
measurements of temporary concentrations of liberating gases by NDIR detective modules or thermoconductivity detective modules.
Keywords: reducibility of iron ores, NDIR detective module, thermoconductivity detective module

1. WPROWADZENIE
Proces otrzymywania na skalę przemysłową żelaza
z jego rud prowadzony jest w podwyższonej temperaturze w wielkim piecu i polega na wytapianiu żelaza
z jego rud:
– tlenku żelaza (II) (FeO) (wistytu),
– tlenku żelaza (III) (Fe2O3) (hematytu),
– tlenku żelaza (II) i żelaza (III) (FeO· Fe2O3) (magnetytu).
Proces ten jest złożony i zachodzi w kilku stadiach,
przy czym następuje stopniowe przechodzenie żelaza
na coraz niższy stopień utlenienia. Redukcję tlenków
żelaza prowadzi się za pomocą tlenku węgla, który jest
szczególnie czynnym reduktorem, ponieważ jako gaz
reaguje z tlenkami żelaza w całej objętości pieca. Proces redukcji tlenków żelaza za pomocą tlenku węgla
ilustrują poniższe reakcje (1), (2), (3).
3 Fe2O3 + CO → 2 Fe3O4 + CO2

(1)

Fe3O4 + CO → 3 FeO + CO2

(2)

FeO + CO → Fe + CO2

(3)

Zawartość żelaza w jego rudach jest wielkością
zmienną. W zależności od złoża zawartość ta waha się
w szerokim zakresie np. od 30 do 64% żelaza dla hematytu (Fe2O3) i od 50 do 67% żelaza dla magnetytu (FeO·
Fe2O3). Dla optymalnego sposobu prowadzenia procesu

wytopu żelaza, przed wprowadzeniem do wielkiego pieca wsadu rud żelaza prowadzone są badania ww. rud
żelaza, w tym między innymi oznaczana jest redukcyjność rud żelaza, czyli stopień redukcji – tzn. zdolność
do usuwania tlenu związanego w rudach żelaza oraz
wskaźnik redukcyjności – tzn. szybkość redukcji przy
założonym stosunku atomowym tlenu do żelaza.

2. METODYKA OZNACZANIA
REDUKCYJNOŚCI RUD ŻELAZA
Sposób oznaczania w rudach żelaza ww. parametrów
znany jest z literatury technicznej [1–4]. Pomiary redukcyjności rud żelaza wobec tlenku węgla prowadzone są w specjalistycznej aparaturze pomiarowej. Do
oferentów tego typu aparatury należy między innymi:
RB-Automazione (Włochy), Carbolite (Anglia) oraz
ITR. Podstawowe parametry techniczne wytwarzanych
przez nich urządzeń do badania redukcyjności rud żelaza wobec tlenku węgla zestawiono w tabeli nr 1 [3–5].
Oznaczanie redukcyjności w ww. aparaturze pomiarowej realizowane jest w sposób opisany poniżej. Naważkę próbki rud żelaza o określonym uziarnieniu,
wysuszoną uprzednio do stałej masy wprowadza się
do retorty redukcyjnej, która wyposażona jest między
innymi w króciec doprowadzający gaz redukcyjny, króciec do odprowadzania gazów poreakcyjnych, termoelement, wieszak służący do umiejscowienia retorty
redukcyjnej wewnątrz pieca oraz poprzez sprzęgnięcie
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Tablica 1. Zestawienie podstawowych parametrów technicznych urządzeń do badania redukcyjności rud żelaza w obecności
tlenku węgla [3–5]
Table 1. Comparison of basic parameters of the equipment for determination of iron ores reducibility by carbon monoxide
[3–5]
Parametr
Maksymalna temperatura pieca
Ilość sekcji grzejnych
Element grzejny
Sterowanie
Pobór mocy [kVA]

Aparatura ITR

Aparatura Carbolite

Aparatura
RB Automazione

1200oC

1100oC

1200oC

3

4

5

Drut kanthal A1

Drut kanthal AF

Pręty sylitowe

Automatyczne

Półautomatyczne

Półutomatyczne

7

10

20

z wagą umożliwiający pomiar ubytku masy badanej
próbki w trakcie prowadzenia oznaczenia.
Retorta redukcyjna z badaną próbką rudy żelaza
umieszczana jest wewnątrz pieca umożliwiającego
o
ogrzanie retorty do żądanej temperatury (950 C [1] lub
o
900 C [2] w zależności od normy wg której jest prowadzone oznaczanie). W czasie dogrzewania retorty z badaną próbką do żądanej temperatury przepuszczany
jest przez nią gaz obojętny – azot z określonym natę3
żeniem przepływu (odpowiednio 25 dcm /min [1] lub
3
5 dcm /min [2], dozowany z butli azotu poprzez przepływomierz gazu.
Po osiągnięciu wymaganej temperatury wewnątrz
retorty następuje zmiana atmosfery w jej wnętrzu z atmosfery inertnej na atmosferę redukującą. Jako gaz
redukcyjny stosowany jest tlenek węgla o określonej
czystości dozowany z butli a jego natężenie przepływu
regulowane jest za pomocą przepływomierza gazu. Tlenek węgla rozrzedzany jest przez azot płynący z butli
azotu poprzez przepływomierz gazu tak, aby po ich
zmieszaniu skład był następujący: CO – 40% obj., N2
– 60% obj. [1] (lub CO – 30% obj., N2 – 70% obj. [2])
a sumaryczny przepływ gazów wynosił odpowiednio 50
3
3
dcm /min [1] lub 15 dcm /min [2]. Oba gazy mieszane
są w mieszalniku a następnie kierowane do króćca wlotowego retorty redukcyjnej. Gazy powstające w wyniku
reakcji utleniania i redukcji zachodzącej pomiędzy badaną próbką rudy żelaza a tlenkiem węgla wyprowadzane są z retorty króćcem do instalacji wyciągowej.
Ubytek masy badanej próbki rud żelaza spowodowanej powyższą reakcją mierzony jest w określonych
odstępach czasu za pomocą wagi o określonym udźwigu umożliwiającej pomiar masy badanej próbki wraz
z masą retorty z przyłączami gazów: wlotowego i wylotowego. Wielkość ubytku masy badanej próbki rud
żelaza w trakcie oznaczania narzuca wymóg pomiaru
masy z określoną dokładnością (1 g [1] lub 0,5 g [2]).
Stosowanie powyżej opisanej metody oznaczania redukcyjności rud żelaza napotyka na szereg problemów
technicznych związanych z konstrukcją aparatury
przeznaczonej do tego typu oznaczeń. Związane to jest z
przyjętym w ww. metodzie pomiarem ubytku masy badanej próbki. Dotyczy to przede wszystkim dokładności
określania ubytku masy próbki (wyrażonej w gramach)
poprzez pomiar masy całej retorty wraz z badaną próbką (wyrażonej w dziesiątkach kilogramów). Nie mniejsze problemy konstrukcyjne związane są koniecznością
zapewnienia beztarciowego połączenia doprowadzenia/
odprowadzenia gazów do/z retorty oraz z wyeliminowaniem drgań układu pomiaru masy związanych z dużymi przepływami gazów przez retortę.

Problemy te powodują, że wyniki uzyskane przy pomocy aparatury pomiarowej opartej na powyższej metodzie niejednokrotnie obciążone są istotnymi błędami.

3. OZNACZANIE REDUKCYJNOŚCI RUD
ŻELAZA METODĄ ANALIZY SKŁADU
GAZÓW POREAKCYJNYCH
Sposób oznaczania redukcyjności rud żelaza opracowany w ITR [6] odróżnia od metod opisanych w normach PN ISO 4695 oraz PN-ISO7215 sposób oznaczania ubytku masy badanej próbki rud żelaza.
Według proponowanej przez autorów metody ubytek
masy badanej próbki rud żelaza w wyniku oddziaływania na nią czynnika redukującego – tlenku węgla oznaczany jest poprzez pomiar stężeń tlenku węgla i ditlenku węgla w gazach poreakcyjnych w czasie trwania
oznaczenia.
W wyniku reakcji utleniania i redukcji zachodzącej
pomiędzy badaną próbką rudy żelaza a tlenkiem węgla następuje stopniowe przechodzenie żelaza na coraz
niższy stopień utlenienia, a uwolniony z rudy żelaza
tlen łączy się z tlenkiem węgla tworząc ditlenek węgla,
tak jak to opisano powyżej równaniami reakcji (1), (2),
(3).
W czasie trwania oznaczania mierzone są chwilowe
wartości stężeń wytworzonego ditlenku węgla oraz
nieprzereagowanego tlenku węgla oraz natężenia
przepływu gazów. Wiedząc z równań (1) – (3), że na

Rys. 1. Projekt aparatury do oznaczania redukcyjności rud
żelaza metodą analizy składu gazów poreakcyjnych
Fig. 1. Proposal of the equipment for determination of iron
ores reducibility by analysis of the post-reaction gases composition
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wytworzenie 1 mola ditlenku węgla potrzeba 0,5 mola
tlenu określa się chwilową wartość ubytku tlenu z rudy
żelaza, a tym samym chwilową wartość stopnia redukcji rud żelaza. Suma chwilowych wartości ubytku tlenu
z rud żelaza w przedziale czasu (0 – t), tzn. w czasie
prowadzenia oznaczenia jest wartością całkowitego
ubytku tlenu z badanej próbki rudy żelaza.
Oznaczając powyżej opisanym sposobem ubytek tlenu z badanej próbki, tym samym określa się zarówno
stopień redukcji jak i wskaźnik redukcyjności badanej
próbki rudy żelaza. Oznaczając ww. parametry jakościowe rudy żelaza sposobem według proponowanej
metody unikamy jednocześnie możliwości popełnienia
błędów związanych z pomiarem ubytku masy metodą
wagową.
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4. PODSUMOWANIE
W artykule zaprezentowano metodę oznaczania redukcyjności rud żelaza poprzez analizę składu gazów
wylotowych z retorty, za pomocą modułów detekcyjnych cieplnoprzewodnościowych bądź za pomocą modułów detekcyjnych NDIR. Wymaga ona weryfikacji
w praktyce poprzez budowę aparatury, której projekt
przedstawiono powyżej i przeprowadzenia prób oznaczania redukcyjności rud żelaza proponowaną metodą.
Inspiracją do opracowania powyżej prezentowanej
metody były dotychczasowe wyniki prowadzonych
w ITR prac nad opracowaniem metody oznaczania reakcyjności koksu za pomocą analizy składu gazów poreakcyjnych modułami detekcyjnymi.W tym kontekście
opracowanie aparatury do oznaczania redukcyjności
rud proponowaną metodą eliminującą problemy konstrukcyjne związane ze stosowaniem metody wagowej
wydaje się być realne.
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