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NOWY MATERIAŁ ŻUŻLOTWÓRCZY DO REGULOWANIA
ZAWARTOŚCI MgO W ŻUŻLU STALOWNICZYM
Żużlotwórcze nośniki MgO w metalurgii stali są standardowym składnikiem wsadu. Wobec wielu wad tradycyjnie
stosowanych materiałów MgO-nośnych, takich jak dolomit lub wapno dolomitowe, dąży się do stosowania materiałów alternatywnych o odpowiednio zaprojektowanych właściwościach. Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach oraz
PEDMO S.A. w Tychach podjęły prace nad opracowaniem żużlotwórczego materiału MgO-nośnego o wysokiej zawartości MgO i krótkim czasie rozpuszczania się w żużlu. W ramach pracy sformułowano kryteria dla materiału,
który mógłby zastąpić standardowe materiały żużlotwórcze. Następnie bazując na tych kryteriach poddano badaniom szereg surowców mogących stanowić źródło MgO w materiale żużlotwórczym. Na podstawie badania składu
chemicznego i fazowego oraz innych własności wytypowano materiał, który najlepiej spełniał sformułowane wcześnie
kryteria. W ostatnim etapie dobrana została ilość i rodzaj spoiw oraz technologia wytwarzania granulatu na nowej
linii produkcyjnej. Przemysłowe wytopy doświadczalne, wykonane w łukowym piecu elektrycznym i w piecu kadziowym, potwierdziły wysoką przydatność nowego materiału żużlotwórczego w procesach stalowniczych, co skutkowało
wprowadzeniem go do stałej praktyki produkcyjnej.
Słowa kluczowe: żuzel, materiał żożlotwórczy, regulowanie zawartości MgO

NEW SLAG-FORMING MATERIAL FOR MgO CONTENT CONTROL
IN STEELMAKING SLAG
Slag-forming MgO carriers constitute a standard component of charge material in steel metallurgy. Since the traditionally applied materials such as dolomite or dolomitic lime have numerous defects, one aims at application of
alternative materials of properly designed properties. The Institute For Ferrous Metallurgy in Gliwice and PEDMO
S.A. in Tychy began works on development of MgO-bearing slag-forming material with high content of MgO and
short time of melting in slag. During the said works criteria have been formulated for material, which could replace
the standard slag-forming materials. Subsequently, based on the said criteria, a range of raw materials which could
replace the standard slag-forming materials were subject to testing. Based on tests of chemical and phase composition
as well as examination of other properties, such material was selected which best met the said criteria. In the final
stage, the volume and type of binders were selected as well as the technology of granulate manufacturing on the new
production line. Industrial experimental heats in the electric arc furnace and ladle furnace proved high effectiveness
of new slag-forming material in the steelmaking processes, which resulted in introduction thereof to the regular production practice.
Key words: slag, slag-forming material, MgO content control

1. WPROWADZENIE
Ważnym składnikiem wsadu zarówno w procesie
konwertorowym jak i elektrycznym jest dolomit lub
inny materiał żużlotwórczy o znaczącej zawartości
MgO, który wprowadza się celem wzbogacenie w ten
związek chemiczny żużla piecowego i kadziowego.
W procesie konwertorowym zwartości MgO w żużlu
na poziomie 8–13% przyczynia się do znacznego wydłużenia czasu eksploatacji wyłożenia ogniotrwałego.
Ponadto w przypadku stosowania operacji pokrywania wymurówki żużlem w wyniku jego rozpryskiwania
(slag splashing) praktykuje się wprowadzanie do konwertora dodatkowej porcji materiału MgO-nośnego po
spuście stali. W elektrycznym procesie stalowniczym
żużel o odpowiedniej zawartości MgO nie tylko wolniej
niszczy wyłożenie ogniotrwałe, ale dzięki zdolności do
pienienia się tworzy grubą warstwę, która osłania łuk
elektryczny. Spieniony żużle chroni wyłożenie ogniotrwałe przed cieplnym oddziaływaniem łuku, a równocześnie poprawia efektywność wykorzystania energii

elektrycznej do ogrzania wsadu. Obecność MgO w żużlu podczas obróbki pozapiecowej jest również wskazana, gdyż zmniejsza zużycie wyłożenia ogniotrwałego
kadzi.
Minimalna zawartość MgO w żużlu, która zapewnia
w miarę dobrą ochronę wyłożenia ogniotrwałego wynosi, w zależności od warunków, zwykle ok. 6–8%, ale
nierzadko spotyka się 13% udział MgO w żużlu. Osiągniecie takiego poziomu wymaga 20–50% udziału tradycyjnych materiałów MgO-nośnych w ogólnej masie
materiałów żużlotwórczych wprowadzanych do pieca.

2. MATERIAŁY MgO-NOŚNE W PROCESIE
STALOWNICZYM I PRAKTYKA
ICH STOSOWANIA
2.1. TRADYCYJNE NOŚNIKI MgO
Początkowo w roli nośnika MgO używano wapno
dolomitowe, które na skalę przemysłową zastosowano
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w pierwszej połowie lat 60. XX wieku w USA. Wapno
zawierające 35–40% MgO stosowano w ilości dochodzącej do 50% materiałów żużlotwórczych (wykorzystując
bogate i dogodnie położone złoża dolomitu), osiągając
od 6 do 13% MgO w żużlu końcowym [1]. Dziesięć lat
później także w hutach japońskich zaczęto wprowadzać
do wsadu materiały zawierające MgO. Dodatek wapna
dolomitowego dochodził do 40 kg/t stali, co pozwalało
na osiągnięcie zawartości MgO w żużlu końcowym na
poziomie 13%. W połączeniu z torkretowaniem osiągnięto dzięki temu trwałość wymurówki wynoszącą
10 000 wytopów. Następnie praktyka wzbogacania
żużla konwertorowego w MgO została zastosowana
w konwertorowych stalowniach europejskich, a także
w elektrycznych piecach łukowych. Oprócz wapna dolomitowego stosowano dolomit miękko palony i surowy.
Początkowo stosowane materiały miały różne wady,
które skłaniały do poszukiwania innych, lepiej spełniających wymaganie procesu stalowniczego. Do wad tych
zaliczyć można między innymi nieodpowiednią strukturę ziarnową. Duży udział drobnych frakcji powoduje,
że podczas ładowania do pieca materiał w znaczącej
ilości, zamiast do procesu, trafia do odciągu, powodując dodatkowo obciążenie instalacji odpylającej. Z kolei
materiały w postaci kawałkowej, zwłaszcza palone, słabo reagują z żużlem ze względu na wysoką temperatura mięknięcia. Tym samym do końca procesu nie biorą
udziału w tworzeniu żużla. Szczególnie ma to miejsce
przy próbach osiągnięcia wyższych zawartości MgO
[2]. Materiały kawałkowe surowe wpływają natomiast
niekorzystnie na bilans cieplny procesu (konieczność
wypalenia) i tym samym powodują wzrost kosztów produkcji.
2.2. ALTERNATYWNE NOŚNIKI MgO
Obecnie w praktyce przemysłowej spotyka się wiele materiałów MgO-nośnych o różnych parametrach
i co za tym idzie charakteryzujących się zróżnicowaną
efektywnością stosowania. Z reguły są to materiały
o specjalnie projektowanych właściwościach, pozwalające osiągać wysokie zawartości MgO w żużlu. W zależności od procesu oraz warunków lokalnych stosuje się
różne nośniki MgO.
Generalnie materiały te można podzielić na dwie
zasadnicze grupy, w których odmienne cechy decydują
o szybkim przyswojeniu przez żużel. Pierwsza grupa,
w której o szybkim przyswajaniu decyduje niska temperatura topnienia, to materiały wstępnie przetopione podobnie jak żużle syntetyczne lub też spieczone
na taśmie spiekalniczej i przypominające do pewnego
stopnia spiek wielkopiecowy [3]. Materiały przetopione, które charakteryzują się zwykle wyższą jakością
i stabilnością parametrów niż spiekane, są oferowane
na rynku jako produkt handlowy, natomiast spiekane
produkowane są najczęściej na własny użytek i stosowane głownie w stalowniach konwertorowych. Dzięki
utworzeniu się, w wyniku przetopienia/spiekania, niskotopliwych faz materiały takie są znacznie łatwiej
przyswajane przez żużel. Tworzeniu niskotopliwych
faz sprzyja obecność takich tlenków jak FeO i SiO2, co
sprawia, że topione/spiekane nośniki MgO często zawierają większe lub mniejsze ilości tych i podobnych
związków. W efekcie obniża to ich bogactwo oraz ogranicza stosowanie w niektórych procesach, jak np. pod-
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czas obróbki pozapiecowej, gdzie dopuszczalna zawartość FeO w żużlu może być ograniczona do 1–2%.
Druga grupa materiałów MgO-nośnych, w której
o szybkim przyswajaniu decyduje duże rozdrobnienie,
ma zwykle formę proszku o wysokiej (nawet powyżej
90%) zawartości MgO. Materiały tego typu powstają
w oparciu o różne źródła MgO, jak np zużyte materiały ogniotrwałe – głównie dolomitowe i magnezjowe
lub odpady poprodukcyjne powstające u producentów
materiałów ogniotrwałych. Stosuje się również inne
materiały o podobnych właściwościach [5–7]. Taki materiał MgO-nośny może być bardzo efektywnym i precyzyjnym regulatorem MgO pod warunkiem zastosowania odpowiedniej metody wprowadzania go do żużla.
W przemysłowej rzeczywistości wprowadzanie do pieca
takiego materiału możliwe jest poprzez wdmuchiwanie
do kąpieli poprzez lancę. Stosując tę metodę w procesie konwertorowym osiągnięto bardzo dobre rezultaty
[1]. Wadą takiego rozwiązania jest natomiast konieczność budowy specjalnych instalacji i wysoki koszt ich
stosowania. Rozwiązaniem może być grudkowanie lub
brykietowanie sypkich materiałów MgO-nośnych. Materiały takie przed zabiegiem zbrylania powinny być
odpowiednio komponowane z różnych dodatków celem
dopasowania ich własności do konkretnych wymagań
odbiorców. W przypadku tego rodzaju materiałów
wskazane jest także, aby po wprowadzeniu do żużla
granulki rozpadały się, co znacznie przyspiesza ich
asymilację przez żużel; podobnie wpływa na przyswajalność niepełne wypalenie materiału [4].

3. PROJEKTOWANIE WŁAŚCIWOŚCI
NOWEGO ŻUŻLOTWÓRCZY NOŚNIKA
MgO
Na podstawie przeprowadzonej analizy rynku, potrzeb producentów stali oraz tendencji w hutnictwie
światowym sformułowano wymagania jakim sprostać
powinien opracowywany materiał MgO-nośny:
– Zawartość MgO powyżej 50%.
– Możliwie niska zawartością pierwiastków i związków
chemicznych uznawanych w metalurgii za szkodliwe
lub niepożądane.
– Postać regularnego granulatu o średnicy granulek od
2 do 10 mm w zależności od wymagań odbiorcy.
– Rozpadanie się granulek po wprowadzeniu do żużla
na możliwie jak najmniejsze elementy.
– Dobra przyswajalność przez żużel.
– Konkurencyjność cenowa w stosunku do konwencjonalnych materiałów MgO-nośnych (cena za jednostkę
masy MgO w granulacie porównywalna z ceną MgO
zawartego w dolomicie).
– Wilgotność poniżej 2%.
– Odpowiednia wytrzymałość mechaniczna (wystarczająca dla standardowych ciągów podających wsad
w typowych stalowniach.
– Niska higroskopijność.
Powyższe wytyczne były podstawą poszukiwania
odpowiedniego surowca do wytwarzania żużlotwórczego nośnika MgO. Brano pod uwagę również inne
czynniki takie jak cena i gwarancja ciągłych dostaw,
a także stabilność składu surowca i jego ceny. W wyniku przeprowadzonego rozpoznania wytypowano sześć
materiałów MgO-nośnych stanowiących potencjalny
surowiec do wytwarzania żużlotwórczych materiałów
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Rys. 1. Wytrzymałość grudek w zależności od czasu starzenia dla różnego dodatku wapna i wprowadzonej podczas grudkowania wody
Fig. 1. Resistance of pellets depending on time of ageing for various lime addition and water introduced during pelletizing

MgO-nośnych. Pochodzenie tych materiałów było zróżnicowane. Były wśród nich poużytkowe złomy materiałów ogniotrwałych, odpady poprodukcyjne powstające
podczas wytwarzania materiałów ogniotrwałych oraz
surowce o innym zastosowaniu. Wszystkie te surowce
zostały poddane wszechstronnym badaniom właściwości fizykochemicznych. Określony został skład chemiczny, fazowy i ziarnowy oraz inne istotne parametry
jak np. straty prażenia, ogniotrwałość zwykła, gęstość
właściwa i inne. W wyniku przeprowadzonych badań
wybrano najodpowiedniejszy surowiec, którego ważniejsze właściwości przedstawiono w tablicach 1 i 2.
Tablica 1. Skład chemiczny surowca wytypowanego do wytwarzania żużlotwórczego nośnika MgO
Table 1. Chemical composition of the raw material selected
for production of slag-forming MgO carrier
Składnik

Zawartość [% masowy]

MgO

76,28

SiO2

0,40

Al2O3

0,24

CaO

1,37

FeO

>0,01

Fe2O3

6,11

P2O5

>0,01

S

>0,01

Cr2O3

>0,001

Straty prażenia

15,15

Wybrany surowiec poddano laboratoryjnym próbom
grudkowania, które miały na celu zbadanie podatności
do grudkowania, dobór spoiwa oraz wyznaczenie optymalnych parametrów grudkowania. Badano wpływ dodatku i rodzaju spoiwa na wytrzymałość granulatu na
siły statyczne i dynamiczne oraz szereg innych parametrów. Jako główne spoiwo preferowano wapno, które
jest najbardziej naturalnym i powszechnie stosowanym
materiałem żużlotwórczym. Z badań wytrzymałości
grudek wynikało jednak, że udział wapna hydratyzowanego do ok. 10% suchej masy mieszanki powoduje
istotne zwiększenie wytrzymałości grudek, natomiast

Tablica 2. Skład fazowy surowca wytypowanego do wytwarzania żużlotwórczego nośnika MgO
Table 2. Phase composition of the material selected for
production of slag-forming MgO carrier
Składniki główne

MgCO3 – magnezyt
MgO – peryklaz

Fazy śladowe

CaCO3xMgCO3 – dolomit
Fe3O4 – magnetyt

dalszy wzrost zawartości wapna daje już niewielką,
i praktycznie nie istotną różnicę wytrzymałości (rys. 1).
W związku z tym wapno zostało uzupełniono niewielką
ilością cementu, co pozwoliło na osiągnięcie wystarczającej wytrzymałości granulatu. Stwierdzono również,
że wzrost wilgotności grudkowanej mieszanki sprzyja
większej wytrzymałości, ale z różnych względów (ekonomicznych i technologicznych) wykorzystanie tego
zjawiska uznano za niecelowe.

4. ZAŁOŻENIE DO OPRACOWANIA
TECHNOLOGII WYTWARZANIA
GRANULEK NOŚNIKA MgO
Opracowany granulat MgO-nośny miał być wytwarzana na nowej linii granulacji uruchomionej przez
PEDMO S.A., gdzie proces grudkowania zachodzi
w dwóch etapach. W pierwszym, który jest wykonywany w mikserze, mieszanka jest kolejno: homogenizowana, nawilżana, a następnie w wyniku jej zwilżenia powstają zarodki granulek. Tak przygotowany materiał
jest przekazywany do grudkownika talerzowego, gdzie
następuje rozrost grudek do docelowych rozmiarów, zależnych głównie od czasu przebywania na talerzu.
Otrzymanie granulatu o odpowiednich właściwościach wymaga określenia szeregu parametrów procesu technologicznego od wilgotności mieszanki zaczynając, na prędkości i nachyleniu talerza grudkującego
kończąc. Niektóre z tych parametrów znacznie precyzyjniej, szybciej i taniej można określić w warunkach
laboratoryjnych. Dotyczy to np. optymalnej wilgotności
mieszanki. Na podstawie prób w laboratoryjnym grud-
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Rys. 2. Zakres wilgotności mieszanki zapewniający prawidłowe grudkowanie w zależności od udziału wapna w mieszance
Fig. 2. Range of mixture moisture assuring correct lumping depending on lime fraction in the mixture

kowniku bębnowym wyznaczono dolny i górny zakres
wilgotności mieszanki, o określonym składzie, zapewniający prawidłowy przebieg grudkowania (rys. 2). Niektóre z parametrów musiały być jednak wyznaczone
w wyniku prób przemysłowych. Dotyczyło to głównie
intensywności mieszania oraz parametrów pracy talerza grudkującego, które wpływają na właściwości powstających grudek, jak np. wielkość i wytrzymałość.
W wyniku prób przemysłowych dolną dopuszczalną
granicę wilgotności uznano za optymalną dla warunków przemysłowych. Dla mieszanki składającej się
(w przeliczeniu na suchą masę) z 83,5% surowca MgOnośnego, 13,5% wapna hydratyzowanego i 3% cementu optymalna dla zarodkowania wilgotność mieszanki
wynosi ok. 16%. Parametry pracy talerza grudkującego
które wpływają na właściwości powstających grudek,
między innymi takich jak średnica, są zależne od bieżących potrzeb wynikających z wymagań odbiorców.
Po procesie granulacji gotowy produkt jest wstępnie
suszony dzięki opracowanej w pracy metodzie wykorzystania ciepła z egzotermicznej reakcji hydratacji
cementu, a następnie dosuszany w suszarni gazowej do

Rys. 3. Granulat MgO-nośny wytworzony na przemysłowej
linii produkcyjnej według opracowanej technologii
Fig. 3. MgO-bearing granulate manufactured in the industrial production line according to the formulated technology

poziomu wilgotności wymaganego przez odbiorcę. Na
rys. 3 przedstawiono granulat MgO-nośny wykonany
zgodnie z zaproponowaną technologią.

5. WŁAŚCIWOŚCI NOWEGO NOŚNIKA
MgO
Granulat, przed dopuszczeniem do przemysłowych
testów metalurgicznych, został poddany wszechstronnym badaniom właściwości fizykochemicznych w warunkach laboratoryjnych [8, 9]. Wynikało z nich, że
nowy nośnik MgO zawiera ponad 60% MgO, charakteryzuje się wystarczającą wytrzymałością mechaniczną,
która drastycznie spada w wysokiej temperaturze, co
jest bardzo korzystne. Dobra odporność na ścieranie
i umiarkowana higroskopijność dodatkowo podnoszą
jego ocenę. Próby stosowania nowego materiału żużlotwórczego w laboratoryjnym piecu łukowym wykazały,
że ulega on szybkiej asymilacji przez żużel stalowniczy, nawet przy bardzo wysokiej zawartościach MgO.
Stwierdzono, że w wyniku wprowadzenia nowego materiału do żużla zawierającego ok. 10% MgO przyswo-

Rys. 4. Grudki zniszczone w wyniku próby odporności na
ściskanie
Fig. 4. Pellets destroyed as a result of compression strength
test
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jeniu ulegało 92% MgO wprowadzonego z granulatem
w czasie 10 minut, podnosząc zawartość tego związku chemicznego w żużlu do ponad 18%. Rezultat ten
świadczy o bardzo dobrej przyswajalności nowego nośnika MgO i czyni z niego materiał o wszechstronnym
zastosowaniu: do pieca, kadzi oraz modyfikacji żużla
przed operacją slag splashing. Ważniejsze właściwości
nowego materiału MgO-nośnego zamieszczono w (tablicach 3 i 4).
Warto wspomnieć również, że grudki, które w wyniku prób wytrzymałościowych ulegały zniszczeniu rozpadały się na mniejsze kawałki, a ilość frakcji pylistych
była znikoma (rys. 4), co jest cechą bardzo korzystną,
zmniejszającą straty materiału podczas wprowadzania
do procesu.
Tablica 3. Wyniki badań wytrzymałość na siły dynamiczne
nowego nośnika MgO
Table 3. Results of dynamic force resistance tests of the
new MgO carrier
Wysokość
zrzutu
[m]
0,5
1,5

Ilość
zrzutów

Wytrzymałość:
[rzucone/
zniszczone]

Udział
zniszczonych
[%]

1

10/0

0

3

10/0

0

1

10/0

0

3

10/2

20

Table 4. Results of new MgO carrier properties’ tests
Parametr

Wartość
> 60

Średnica grudki [mm]

2–10

Średnia wytrzymałość na ściskanie [kG/grudkę]

12,7

Średnia wytrzymałość na ściskanie
po podgrzaniu do 1000°C [kG/grudkę]
Odporność na ścieranie (próba bębnowa)
[% ubytku masy/min]

0,8–1,5*)
0,25

**)

Higroskopijność [%]:
wilgotność powierza 50%
wilgotność powierza 98%

6. EFEKTY STOSOWANIA
GRANULATU W WARUNKACH
PRZEMYSŁOWYCH
Przebadany i przetestowany w warunkach laboratoryjnych żużlotwórczy nośnik MgO został dopuszczony
do testów przemysłowych. Potwierdziły one wysoką
przydatność nowego materiału przy braku ujemnych
efektów stosowania. Szczególnie dobre rezultaty osiągnięto stosując granulat podczas obróbki pozapiecowej w piecu kadziowym. Zastosowanie granulatu
wydłużyło czas eksploatacji wyłożenia ogniotrwałego kadzi o kilkadziesiąt procent. Uzyskane w trakcie
testów rezultaty były na tyle dobre, że obecnie nowy
materiał MgO-nośny stał się standardowym dodatkiem żużlotwórczym do kadzi w praktyce produkcyjnej. Zastosowanie nowego nośnika MgO pozwoliło na
rezygnację z pierścienia ochronnego na poziomie żużla
w wymurówce kadzi. Mimo tego ilość wytopów między
remontami kadzi nie uległa zmniejszeniu, a nawet jest
nieco wyższa. Próby wykazały również, że pod względem kosztów jednostkowa cena MgO wprowadzanego
do żużla z dolomitem jest porównywalna z ceną MgO
wprowadzanego z granulatem żużlotwórczym.

7. PODSUMOWANIE

Tablica 4. Wyniki badań właściwości nowego nośnika
MgO

Zawartość MgO [%]

Prace IMŻ 1 (2010)

1,8
4,4

*)

w zależności od czasu wygrzewania
graniczna wilgotność do jakiej granulat wchłania wodę z atmosfery

**)

W wyniku pracy realizowanej wspólnie przez IMŻ
i PEDMO S.A. opracowano nowy granulowany żużlotwórczy nośnik MgO. Zastosowanie odpowiedniego surowca i spoiw pozwoliło wytworzyć materiał żużlotwórczy o wysokiej zawartości MgO (ponad 60%), osiągnąć
dobre parametry wytrzymałościowe oraz uzyskać wysoką przyswajalność granulatu nawet przy wyższych
niż spotykane w praktyce przemysłowej zawartościach
MgO w żużlu. Testy żużlotwórczego nośnika MgO
w warunkach przemysłowych w pełni potwierdziły jego
przydatność w procesie stalowniczym. Zastosowanie go
w obróbce pozapiecowej przyczyniło się do wydłużenia
czasu eksploatacji wyłożenia ogniotrwałego o kilkadziesiąt procent. Uzyskane w trakcie testów rezultaty,
były na tyle dobre, że obecnie wspomniany materiał
MgO-nośny stał się standardowym dodatkiem żużlotwórczym w praktyce produkcyjnej i znajduje się w stałej ofercie przedsiębiorstwa PEDMO S.A. w Tychach.
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