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ROZWÓJ TECHNOLOGII PROCESÓW SUROWCOWYCH
W ARCELORMITTAL POLAND S.A.
Przedstawione zostały najważniejsze osiągnięcia w rozwoju technologii spiekania rud żelaza i procesu wielkopiecowego w ostatnich latach, które zrealizowane były wspólnie z IMŻ w Gliwicach. Z zakresu procesu spiekania przedstawione zostały technologie wdrożone dotyczące recyrkulacji spalin na taśmie spiekalniczej, odzysku gorącego powietrza
z obrotowej chłodni spieku, energooszczędnego pieca zapłonowego, jak i zamiany części koksiku antracytem. Aktualnie
trwają prace badawcze nad wykorzystaniem oliwinów w miejsce dolomitu, zwiększeniem wydajności procesu spiekania poprzez zastosowanie tzw. „pionowych elementów” oraz nad zwiększeniem wydajności procesu poprzez podawanie wapna bezpośrednio do grudkowników. Z zakresu procesu wielkopiecowego przedstawiono wdrożone technologie
związane z zamianą części koksu wielkopiecowego drobnymi sortymentami koksu (orzech: 1–3 kg/t sur, groszek: 35–67
kg/t sur, koksik: 2–8 kg/t sur. oraz antracyt: 6–12 kg/t sur. oraz podawaniem odsiewu spieku w ilości 40–70 kg/t
sur.
Słowa kluczowe: spiekalnia, recyrkulacja spalin, piece zapłonowe, wielki piec, koks orzech, koks groszek, koksik,
antracyt, odsiew spieku

DEVELOPMENT OF PRIMARY PROCESSING TECHNOLOGIES
IN ARCELORMITTAL POLAND S.A.
The most important achievements in development of the technologies of ore sintering and blast furnace process realized in recent years in cooperation with IMŻ (The Institute for Ferrous Metallurgy have been presented therein. As far
as the sintering process is concerned, those implemented technologies have been presented, which concern recirculation of exhaust gas on the sinter belt, recovery of hot air in a rotary sinter cooler, energy-saving ignition furnace, and
partial replacement of the coke breeze with anthracite. Research works are in progress on: use of olivine in place of
dolomite, improvement of productivity of sintering by stand-support sintering and feeding burnt lime directly to balling drums. As for the blast furnace process, those implemented technologies have been presented, which are related to:
partial replacement of the bf coke with fine-grained coke fractions (nut coke: 1–3 kg/t pig iron, pea coke: 35–67 kg/t
pig iron, coke breeze: 2–8 kg/t pig iron, anthracite: 6–12 kg/t pig iron) as well as feeding sinter mesh fraction in the
volume ca. 40–70 kg/t pig iron.
Keywords: sinter plant, exhaust gas recirculation, ignition furnace, blast furnace, coke, nut coke, pea coke, coke
breeze, anthracite, sinter mesh fraction

1. WPROWADZENIE
Rozwój technologii procesów surowcowych w Hucie
Katowice i Hucie im. T. Sendzimira w Krakowie, a obecnie ArcelorMittal Poland S.A. nieodłącznie wiąże się ze
ścisłą współpracą z jednostkami naukowymi, w tym
głównie z Instytutem Metalurgii Żelaza w Gliwicach.
Współpraca z IMŻ datuje się od lat sześćdziesiątych
XX w. W tym okresie prowadzono szereg pionierskich
prac mających na celu rozwój technologiczny procesu
spiekania rud i procesu wielkopiecowego. W poniższym artykule skupiono się na najważniejszych osiągnięciach we współpracy z IMŻ z okresu przełomu XX
i XXI wieku. Zaprojektowane instalacje do recyrkulacji
spalin na taśmach spiekalniczych, czy energooszczędne
piece zapłonowe, nie odbiegają od najlepszych rozwiązań światowych, a niektóre wdrożone technologie jak
np. podawanie koksiku do wielkiego pieca są unikato-

we, o ile nie jedyne w świecie. Opracowane i wdrożone
technologie doskonale wpisują się w obszar tzw. Najlepszych Dostępnych Technik BAT, tak promowanych
i zalecanych przez unie europejską, jako przykłady instalacji przyjaznych środowisku.

2. ROZWÓJ TECHNOLOGII SPIEKANIA
RUD I PROCESU WIELKOPIECOWEGO
2.1. RECYRKULACJA SPALIN NA TAŚMIE
SPIEKALNICZEJ W ARCELORMITTAL
ODDZIAŁ W KRAKOWIE
W procesie spiekania większość zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery pochodzi ze spalin. Zawierają
one głównie CO2 ze spalania koksiku i rozkładu wę-
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Rys. 1. System zawracania spalin na taśmę spiekalniczą
Fig. 1. Exhaust gas recirculation

glanów, CO z niepełnego spalania paliwa gazowego
i stałego, parę wodną, SO2, NOx chlorki i węglowodory
oraz pył. Najnowsze badania wskazują, że w spalinach
mogą także występować pewne ilości dioksyn i związków furanowych [1–4]. Duże ilości spalin, wydzielanych
w procesie spiekania, wysokie koszty ich oczyszczania
i coraz ostrzejsze normy w zakresie ochrony środowiska
wymuszają poszukiwanie nowych rozwiązań umożliwiających zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Takim
rozwiązaniem jest zawrócenie części spalin z procesu
spiekania ponownie na taśmę spiekalniczą, rys. 1.
IMŻ w Gliwicach wspólnie z Hutą im. T. Sendzimira
w ramach Projektu Celowego prowadzonego w latach
1999–2002 opracował założenia projektowe i uwarunkowania technologiczne do budowy a następnie wybudowano instalację recyrkulacji spalin. Recyrkulacja
spalin, polega to na tym, że spaliny są odbierane za
ssawą, w przewodzie spalinowym łączącym wylot ssawy z czopuchem kominowym poprzez wentylator, a następnie układem rurociągów i przez okap podawane są
wprost na wybraną część taśmy spiekalniczej. Ilość zawracanych spalin wynosi około 20% całej objętości spalin, a są one podawane na powierzchnię stanowiącą ok.
30% powierzchni taśmy spiekalniczej. Spaliny o temperaturze ok. 120–130°C zawierają 16–17% tlenu. Recyrkulacja spalin pozwala na stabilizację wytworzonego
spieku poprzez ograniczenie gwałtownego schładzania
górnej warstwy spieku, co ma istotne znaczenie zwłasz-

cza dla produkcji spieku przy podwyższonej warstwie
zasypu mieszanki. Recyrkulacja spalin wpływa również na zmniejszenie zużycia koksiku do procesu spiekania i obniża emisję do otoczenia szkodliwych gazów
CO, NOx, SO2 oraz pyłów.
2.2. ODZYSK GORĄCEGO POWIETRZA
Z CHŁODNI SPIEKU W ARCELORMITTAL
ODDZIAŁ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
W ramach Projektu Celowego prowadzonego
w 1992 r. Instytut Metalurgii Żelaza wspólnie z Hutą
Katowice opracował i wdrożył do praktyki przemysłowej technologię i instalację wykorzystania gorącego
powietrza z obrotowej chłodni w procesie spiekania,
rys. 2. Zawrócone gorące powietrze wykorzystywane
jest do obróbki termicznej górnej warstwy spieku tuż
za piecem zapłonowym, co poprawia jego jakość oraz
pozwala na oszczędność koksiku.
Przemysłowy układ odbioru i wykorzystania gorącego powietrza z chłodni spieku, zainstalowany na taśmie spiekalniczej o powierzchni 312 m2 pozwolił na:
zmniejszenie strat ciepła w procesie spiekania o 150
MJ/t spieku, obniżenie zużycia koksiku o 5 kg/t spieku
dzięki zastąpieniu paliwa stałego ciepłem odpadowym,
obniżenie emisji SO2, NOx, CO i CO2, dzięki niższemu
zużyciu koksiku, głównego nośnika tych związków. Ponadto polepszeniu uległy własności fizykochemiczne
1 – taśma spiekalnicza (sintering belt)
2 – chłodnia spieku (sinter cooler)
3 – odbiór gorącego powietrza (collection of the hot
air)
4 – wymiennik ciepła (heat exchanger
5 – podawanie gorącego powietrza na taśmę
spiekalniczą (feeding hot air on the sintering
belt)
6 – piec zapłonowy (ignition furnace)
7 – podawanie gorącego powietrza na mieszankę;
(feeding hot air to the mix )
8 – zasypywanie mieszanki( batching the mix)
9 – mieszalniki grudkujące (pelletizing mixers)
10 – zbiornik gorącej wody ( hot water tank)

Rys. 2. Instalacja wykorzystania gorącego powietrza z obrotowej chłodni spieku
Fig. 2. Installation of using the hot air in a rotary sinter cooler in sintering process
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spieku (wzrost wytrzymałości, poprawa redukcyjności)
a w konsekwencji zmniejszenie zużycia koksu wielkopiecowego. Jednocześnie wzrosła wydajność procesu
spiekania dzięki wstępnemu podgrzewaniu mieszanki
i ograniczeniu ujemnego działania strefy przewilżonej.
2.3. ENERGOOSZCZĘDNE PIECE ZAPŁONOWE
STOSOWANE W ARCELORMITTAL ODDZIAŁ
W KRAKOWIE I DĄBROWIE GÓRNICZEJ
W latach dziewięćdziesiątych XX wieku prowadzono
szereg prac mających na celu obniżenie zużycia ciepła
do zapalania mieszanki spiekalniczej. W wyniku tych
prac powstał cały typoszereg energooszczędnych pieców zapłonowych, które standardowo są wykorzystywane we wszystkich spiekalniach AMP Poland oraz
w spiekalniach czeskich, rys. 3.
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koksiku przynosi głównie efekty ekonomiczne. Jednakże bardzo istotną rzeczą jest skład chemiczny spalin,
a zwłaszcza związków organicznych, gdyż wzrost ich
zawartości w spalinach może mieć negatywny wpływ
na pracę urządzeń odpylających i emisje do środowiska. Badania laboratoryjne wykazały, że maksymalny
udział antracytu w paliwie wynosi 30%. Próby przemysłowe potwierdziły, że stosowanie antracytu w mieszaninie z koksikiem w ilości do 30%, nie wpływa negatywnie na podstawowe parametry procesu i właściwości spieku. Podawanie antracytu może być korzystne
z punktu widzenia ochrony środowiska, ze względu na
niższe zawartości związków organicznych i innych węglowodorów. Należy jednak zaznaczyć, że tak korzystne warunki stosowania węgla antracytowego dotyczyły
tylko i wyłącznie gatunku węgla, który był stosowany
w okresach prób przemysłowych a następnie wdrożeniowych. Od 2007 r. antracyt jest standardowym paliwem stosowanym w procesie spiekania. W roku 2008
uzyskano największy efekt ekonomiczny wynikający ze
stosowania antracytu wynoszący około 5 mln zł.
2.5. WYKORZYSTANIEM OLIWINÓW
W MIEJSCE DOLOMITU

Rys. 3. Piec zapłonowy na taśmie spiekalniczej
Fig. 3. Ignition furnace for ore sintering belts

W wyniku prowadzonych badań modelowych i przemysłowych opracowano i wprowadzono do praktyki
przemysłowej nowe energooszczędne piece zapłonowe
z palnikami inżekcyjnymi. Piece charakteryzują się
prostą, zwartą konstrukcją, łatwą obsługą, nie wymagają instalacji sprężania powietrza, ani instalacji
chłodzenia pieca. Najnowszej generacji piece zapłonowe z palnikami inżekcyjnymi pozwalają na poprawne
zapalenie wsadu przy zużyciu ciepła 35–40 MJ/t spieku
skipowego. Zastosowanie pieców zapłonowych z palnikami inżekcyjnymi w porównaniu do tradycyjnych
pieców z palnikami nadmuchowymi pozwala na obniżenie o 40–60% zużycie ciepła do zapalania mieszanki, mniejszą szkodliwość dla środowiska naturalnego
(niższa emisja SOx, NOx, CO i CO2 do atmosfery) oraz
obniżenie kosztów wykonania instalacji.
2.4. ZAMIANA CZĘŚCI KOKSIKU ANTRACYTEM
Jedną z możliwości poprawy efektywności ekonomicznej procesu spiekania, jest zastąpienie części
koksiku, stosowanego w procesie spiekania, tańszymi paliwami. W ramach pracy prowadzonej w latach
2005–2006 przez IMŻ na potrzeby spiekalni w Dąbrowie Górniczej pt.” Poprawa efektywności ekonomicznej
procesu spiekania metodą zastąpienia części koksiku
tańszymi nośnikami energii”, wykorzystano antracyt
jako zamiennik części koksiku w procesie spiekania
[1–4]. Zastosowanie antracytu jako zamiennika części

W latach 2008–2009 prowadzona była przez IMŻ na
zlecenie ArcelorMittal Poland S.A. i norweskiej firmy
North Cape Mineral praca B0 1240 pt. „Badania laboratoryjne wykorzystania Oliflux-u jako dodatku żużlotwórczego w procesie produkcji spieku wielkopiecowego w warunkach wsadowych Spiekalni ArcelorMittal
Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej”. W spiekalniach AMP Poland, jako topniki w procesie spiekania rud żelaza stosuje się kamień wapienny i dolomit.
Sumaryczne zapotrzebowanie na te topniki w procesie
spiekania określa się zawartością SiO2 we wsadzie spiekalniczym, wymaganą zasadowością spieku oraz ilością
MgO w spieku niezbędną do prawidłowego prowadzenia
procesu wielkopiecowego (płynność i odpowiedni skład
chemiczny żużla). Nośnikiem MgO do mieszanki spiekalniczej jest głównie dolomit, oraz niektóre dodatki
np. żużel konwertorowy, pyły lub wybrane komponenty
rudne np. koncentrat kowdorski. W zachodnich hutach
(np. LKAB – Szwecja, British Steel – Wielka Brytania,
Sollac Fos I Dunkierka – Francja) od pewnego czasu
zastępuje się dolomit (węglan magnezu) krzemianami
magnezu. Nośnikiem krzemianów magnezu są minerały np. oliwiny. Doświadczenia z tych hut wskazują, ze
stosowanie krzemianów magnezu w miejsce węglanów
magnezu (dolomitu) powoduje szereg korzyści w tym
między innymi na zmniejszenie zużyciu ciepła i wzrost
wydajności procesu spiekania [5, 6].
Omawiane badania miały na celu określenie możliwości zastosowania topnika Oliflux, materiału zawierającego oliwiny w warunkach wsadowych spiekalni
ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza.
Oliflux zawiera 46–48% MgO, równocześnie posiada
znaczną ilość krzemionki (ok. 41% SiO2). Wyniki badań laboratoryjnych wykazały, że w warunkach wsadowych hut zachodnich (gdzie zawartość SiO2 w spieku
wynosi poniżej 4%) stosowanie zamienników dolomitu
powoduje pozytywny wpływ na podstawowe parametry
procesu spiekania i własności spieku. W krajowych hutach zawartość SiO2 w spieku kształtuje się w zakresie
6–9%, co jest mniej korzystne do zastępowania dolomitu oliwinem. Stwierdzono, że przy produkcji spieku
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o zasadowości około 1,3 z dodatkiem oliwinów, możliwy
jest wzrost wydajności procesu spiekania w zakresie od
6,7 do 9,6%. Ponadto poprawiają się własności spieku
(wytrzymałość spieku ISO oraz odporność na rozpad
spieku w warunkach redukcyjnych) przy utrzymaniu
zużycia koksiku na niezmienionym poziomie. W celu
weryfikacji uzyskanych danych laboratoryjnych przewiduje się w przyszłości przeprowadzenie prób przemysłowych.

sze parametry procesu spiekania, do których należą
przede wszystkim: skrócenie czasu spiekania o około
16%, wzrost wydajności procesu spiekania o około 11%,
zmniejszenie skurczu spieku o 28–34%, wzrost szybkości redukcji o około 18%, niezmienny poziom wytrzymałości spieku, wzrost zużycia paliwa o około 8,7%.
W celu weryfikacji uzyskanych wyników laboratoryjnych przewiduje się w przyszłości także przeprowadzenie prób przemysłowych.

2.6. ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI PROCESU
SPIEKANIA POPRZEZ ZASTOSOWANIE
TZW. „PIONOWYCH ELEMENTÓW”

2.7. ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI
PROCESU POPRZEZ PODAWANIE WAPNA
BEZPOŚREDNIO DO GRUDKOWNIKÓW

Wydajność produkcyjna taśmy spiekalniczej w dużej
mierze zależna jest od pionowej prędkości spiekania,
czyli od prędkości przemieszczania się w warstwie
mieszanki strefy mięknięcia (spalania i topienia),
w której tworzy się spiek. Pionowa prędkość spiekania
uzależniona jest w znacznej mierze od przewiewności
mieszanki i wynikającej stąd prędkości przepływu powietrza przez mieszankę. Powstający w strefie topienia
„placek spieku”, wywiera największy wpływ na strukturę spieku, szczególnie w dolnych warstwach mieszanki. Powoduje on jednak pogorszenie przepuszczalności mieszanki spiekalniczej w wyniku uszczelnienia
kanałów gazowych, co wpływa negatywnie na wydajność procesu i jakość produkowanego spieku. Z tego też
względu opracowano w IMŻ koncepcję tzw. spiekania
z podtrzymywaniem „placka spieku” przy pomocy tzw.
„pionowych elementów spulchniających” (ang. standsupport sintering) [7, 8]. W 2007 r. rozpoczęto pracę
pt.” Zwiększenie wydajności procesu spiekania z wykorzystaniem pionowych elementów spulchniających
na rusztach taśmy spiekalniczej o dużej powierzchni”,
rys. 4.

W procesie spiekania, bardzo ważnym parametrem
technologicznym jest przewiewność mieszanki spiekalniczej, która ma znaczny wpływ na wydajność procesu. Jednym z głównych czynników, powodujących
pogarszanie się przewiewności jest udział składników
pylastych w mieszance spiekalniczej (koncentraty
i drobnoziarniste rudy) o dominującym udziale ziaren
o średnicy poniżej 0,1 mm. Stosowanie takich tworzyw zmniejsza przewiewność na ruszcie taśmy spiekalniczej, a co za tym idzie obniża wydajność procesu
spiekania. Jednocześnie trzeba pamiętać o tym, że używanie tych materiałów jest niezbędne, gdyż zawierają
dużo żelaza. W celu poprawy przewiewności celowe jest
sezonowanie koncentratów, które polega na przetrzymywaniu ich na składowisku rud przez około 10 dni
z dodatkiem wapna palonego i prawidło nawilżonych.
Do sezonowania koncentratów i innych składników pylastych, najczęściej stosuje się dodatek wapna palonego
(CaO). Wapno palone stanowi zarówno spoiwo dla tworzenia mikrogrudek (w wyniku reakcji z wodą powstaje
koloidalny wodorotlenek wapnia Ca(OH)2) jak i zastępuje częściowo topnik potrzebny do uzyskania spieku
o odpowiedniej zasadowości. Równocześnie w procesie
spiekania dla uzyskania założonej zasadowości spieku
stosuje się kamień wapienny, który wprowadzany jest
bezpośrednio do mieszanki.
W 2007 r. rozpoczęto pracę pt. „Wpływ dozowania
wapna palonego bezpośrednio do grudkowników na
wydajność procesu spiekania w warunkach spiekalni
AMP Poland Oddział w Dąbrowie Górniczej”, rys. 5.
W pracy tej podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy
możliwe jest dozowanie wapna palonego nie tylko do
sezonowania rud, ale również bezpośrednio do grudkowników, tuż przed podaniem na taśmę spiekającą
i jakie skutki technologiczne oraz ekonomiczne może
to przynieść w procesie spiekania. Na podstawie przeprowadzonych prób laboratoryjnych podawania wapna
palonego bezpośrednio do grudkowników stwierdzono,
że spiekanie mieszanki z różnym dodatkiem wapna palonego powoduje znaczący, bo ponad 18% wzrost wydajności procesu spiekania (przy 15 kg dodatku wapna/t spieku). Intensyfikacja procesu prowadzi do wzrostu
zużycia koksiku o prawie 5%, przy tym samym dodatku
wapna. Występująca przy wprowadzeniu wapna palonego intensyfikacja procesu spiekania, przejawiająca
się zwiększeniem przewiewności wsadu i wzrostem
pionowej szybkości spiekania, powoduje przyspieszenie
procesu spalania. Zmniejsza się tym samym ilość ciepła w procesie, co pociąga za sobą konieczność zwiększenia zużycia paliwa. Wystąpiła poprawa wskaźników
świadczących o zachowaniu się spieku w warunkach
redukcyjnych. Przy dodatku 15 kg wapna palonego/

Rys. 4. Taśma spiekalnicza z „pionowymi elementami
spulchniającymi”
Fig. 4. Sinter belt with „stand support”

Laboratoryjne próby spiekania przeprowadzone
w IMŻ wykazały, że dla warunków ArcelorMittal O/
Dąbrowa Górnicza najlepszym rozwiązaniem, które
musi zostać zweryfikowane w warunkach przemysłowych jest wariant z wykorzystaniem pionowego elementu spulchniającego o wysokości 290 mm i kształcie trapezowym. Dla tego wariantu uzyskano najlep-
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Rys. 5. Schemat instalacji podawania wapna palonego do grudkownika
Fig. 5. Diagram of the installation for burnt lime feeding directly to balling drum

tonę spieku szybkość redukcji spieku jest o około 10%
wyższa, co przekłada się bezpośrednio na poprawę warunków pracy wielkich pieców.

części koksu wielkopiecowego tańszymi sortymentami
koksu, lecz także na obniżenie jednostkowego zużycia
koksu wielkopiecowego, rys. 6.

2.8. STOSOWANIE W PROCESIE
WIELKOPIECOWYM DROBNYCH
SORTYMENTÓW KOKSU ORAZ ODSIEWU
SPIEKU
W wyniku dotychczasowych wspólnych prac z IMŻ
nad wykorzystaniem drobnoziarnistych materiałów
wsadowych, zostały opracowane i wdrożone technologie stosowania w wielkim piecu koksu-groszku i koksu-orzech II, koksiku oraz odsiewu spieku [9, 10].
Oparte były one na wprowadzaniu określonych ilości
drobnoziarnistych sortymentów koksu z odpowiednio
dobranymi pod względem ziarnistości tworzywami
żelazonośnymi. W wyniku zastosowania opracowanych technologii uzyskano niezwykle korzystny współczynnik zamiany koksu wielkopiecowego drobnymi
sortymentami koksu. Wyniósł on 1,1 kg koksu wielkopiecowego za 1 kg koksu-groszku lub koksu-orzech
II (w stanie naturalnym). Wynika to z poprawy stopnia wykorzystania energii cieplnej i chemicznej gazu
wielkopiecowego, dzięki rozszerzeniu strefy redukcji
pośredniej kosztem endotermicznej reakcji redukcji
bezpośredniej. Wynika to z zastosowania części koksu bardziej reakcyjnego (większa powierzchnia reakcji
drobnoziarnistych sortymentów koksu) i mieszanego
systemu załadunku tej części koksu z bardziej redukcyjnym wsadem żelazonośnym (drobnoziarnistym), co
stwarza lepsze warunki kontaktu, a więc i reakcji pomiędzy gazem powstającym ze zgazowania drobnego
koksu i drobnymi ziarnami tworzyw żelazonośnych.
Opracowane technologie przewidują stosowanie koksu
– groszku w ilości ok. 40 kg/t surówki, koksu – orzech
II w ilości ok. 40 kg/t surówki, koksiku w ilości ok. 15
kg/t surówki, oraz odsiewu spieku w ilości 40–50 kg/t
surówki. Po 2000 r. do wielkich pieców AMP w Dąbrowie Górniczej rozpoczęto podawanie drobnoziarnistych
frakcji antracytu. Pozwala to nie tylko na zastąpienie

Rys. 6. Koks wielkopiecowy i jego drobnoziarniste frakcje
Fig. 6. Blast furnace coke and its fine-grained fractions

Aktualnie w Dąbrowie Górniczej stosowany jest koks
orzech w ilości: 1–3 kg/Mg sur, koks groszek: 35–67 kg/
Mg sur, koksik: 2–8 kg/Mg sur. oraz antracyt: 6–12 kg/
Mg sur. Ponadto podawany jest odsiewu spieku w ilości
40–70 kg/Mg sur.
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