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UTYLIZACJA ŻUŻLI STALOWNICZYCH
Na podstawie przeprowadzonych badań składu chemicznego i fazowego żużli oraz temperatury topnienia określono sposób ich ponownego wykorzystania w procesie stalowniczym. Wyprodukowaniu 1 tony ciekłej stali w stalowni
w zależności od procesu technologicznego, gatunku stali i stosowanych surowców (bez uwzględnienia żużla wielkopiecowego i żużla z procesu odsiarczania surówki) towarzyszy powstanie od 100 do 180 kg żużla, z czego 90% stanowi
żużel piecowy a pozostałe 10% to żużel z obróbki pozapiecowej. Zagospodarowanie części żużla stalowniczego ponownie
w procesie stalowniczym pozwala na zmniejszenie ilości zużywanego CaO, ograniczając eksploatację wapieni i zużycie energii na produkcję wapna hutniczego. Część żużli z pozapiecowej obróbki stali stopowych nie ulega rozpadowi
i może być bez dodatkowych operacji technologicznych zawrócona do procesu stalowniczego realizowanego w piecu lub
w urządzeniach pozapiecowych.
Słowa kluczowe: obróbka pozapiecowa stali, żużel, własności, recykling

STEELMAKING SLAGS UTILIZATION
Based on the tests of chemical and phase composition of slags as well as the melting point, the manner of their
internal reuse in the steelmaking processes was determined. The volume of 100–180 kg of slags, depending on the
technological process, steel grade and applied raw materials (excluding bf slag and slag from hot metal desulphuring)
is generated during manufacturing process of 1 ton of liquid steel in the steel melting plant, of which : 90% comprises
the arc furnaces or converters slags, while the remaining 10% are the secondary metallurgy slags. Even partial internal recycling of the steelmaking slags allows to reduce the consumption of burnt lime, and thus decrease limestone
exploitation and energy consumption in lime production process. Some of the secondary metallurgy slags are not
disintegrated and without additional technological handling can be recycled into furnace or secondary steelmaking
processes.
Keywords: secondary metallurgy, slag, properties, recycling

1. WSTĘP
Dominującym materiałem konstrukcyjnym stosowanym w różnych gałęziach gospodarki jest stal. Jak
podają opracowania dotyczące perspektywicznego rozwoju wszelkich materiałów konstrukcyjnych pozycja
stali jeszcze długo nie uleganie zmianie. Sama stal jest
przyjazna środowisku, a jej odpady (złom) można przerobić ponownie na produkt użytkowy.
Produkcja stali jest bardzo materiało- i energochłonna. Ponad połowa materiałów i surowców wprowadzanych do zintegrowanego procesu wytwarzania stali
(wielki piec-konwertor) tworzy na wyjściu produkty
uboczne, odpady. Ilość żużla towarzysząca produkcji
stali w stalowni elektrycznej stanowi minimum 10%
w stosunku do ilości produkowanej stali [1] (tablica 1).
Oznacza to, że w Polsce, gdzie produkuje się w ostatnich latach do 9 mln ton stali na rok (z czego do 5 mln
w procesie zintegrowanym a do 4 mln ton w procesie
elektrycznym).
Własności fizykochemiczne żużli znacznie odbiegają
od własności surowców stosowanych do ich wytworzenia. Żużle „produkowane w hutnictwie żelaza i stali
można podzielić na następujące grupy:
• żużel wielkopiecowy,
• żużel stalowniczy, w tym:
– żużel z konwertora tlenowego (LD),
– żużel z elektrycznego pieca łukowego (EAF),
– żużel z rafinacji stali w kadzi (VAD, VOD, LF),
– żużel z kadzi pośredniej z ciągłego odlewania stali.

Tablica 1. Ilości odpadów powstających w krajowych stalowniach elektrycznych i w stalowniach europejskich opisanych w BREF [2]
Table 1. Volume of waste generated in domestic electric
melting plants and European steel melting plants described in BREF [2]
Ilość odpadu ze
stalowni krajowej,
kg/t stali

Ilość odpadu ze
stalowni w UE,
kg/t stali

Żużel z pieca
elektrycznego

130–210 (300)*

100–150

Żużel z kadzi

Odpady stałe
ciekłej stali

brak danych

10–30

Pyły z oczyszczania
gazów odlotowych

10–21

10–20

Zużyte materiały
ogniotrwałe

2,5–25

2–8

*

Suma żużli z procesów wytapiania stali. Większość stalowni prowadzi sumaryczną ewidencję odpadów

Żużle stalownicze tak jak i inne produkty uboczne
i odpady z procesów przemysłowych zgodnie z obowiązującymi obecnie dyrektywami powinny być w miarę
możliwości zagospodarowywane. Najczęściej żużle te
wykorzystuje się w drogownictwie, ograniczając do minimum składowanie ich na hałdach. Ostatnio pracuje
się nad zawracaniem żużli do procesów metalurgicznych. Zawrócenie tylko ich części do procesu wytwarzania stali jest uzasadnione ze względów ekonomicznych
i ochrony środowiska. Aby tego dokonać, konieczne jest
jednak określenie ich składów chemicznych i fazowych
(mineralogicznych). Ma to na celu określenia niezbęd-
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nych operacji przygotowawczych, w wyniku przeprowadzenia których można będzie je wykorzystać w określonych technologiach stalowniczych.
Skład chemiczny i fazowy żużla decyduje o jego:
– reakcyjności
(pojemności siarczkowej, fosforanowej i azotkowej)
– zasadowości,
– temperaturze topnienia,
– lepkości i gęstości,
– właściwościach powierzchniowych
(napięcie powierzchniowe, międzyfazowe),
– właściwościach izolacyjnych (przewodność cieplna).
Wymagany skład chemiczny żużla zależy od gatunku wytapianej z jego udziałem stali i etapu procesu
wytwarzania stali (piec do topienia złomu, piecokadź,
itp.). Prawidłowy dobór składu chemicznego żużla pozwala uzyskać maksymalny efekt metalurgiczny, na
który wpływa szybkość tworzenia się ciekłego żużla
jego rzadkopłynność i reakcyjność w temperaturze procesu, w którym są stosowane. Rozpuszczanie się żużla
decyduje o szybkości i zakresie procesów zachodzących
pomiędzy żużlem a kąpielą stalową.
Metalurgiczną przydatność żużla określa jego skład
chemiczny. Odzwierciedleniem jego składu w przybliżeniu jest zasadowość. Zasadowość żużla to stosunek
stężenia tlenków zasadowych do kwaśnych w procentach masowych. Zasadowość żużla stalowniczego wyraża się najczęściej stosunkiem:
V = %CaO
%SiO2

(1)

Żużle charakteryzujące się wartością V > 1,8 określa
się jako zasadowe.
Dla żużla stosowanego do rafinacji stali w kadzi odlewniczej zasadowość definiuje się stosunkiem [3]:
VLF =

%CaO+1,4% MgO
%SiO2+0,6 Al2 O3

(2)

Podane wyżej miary zasadowości żużla nie odwzorowują dostatecznie jego składu chemicznego i fazowy,
który decyduje o jego właściwościach (temperaturze
topnienia i rozpływu), dalszym sposobie jego zastosowania czy przerobu. W tym celu konieczne jest poznanie nie tylko składu chemicznego żużla, ale też jego
składu fazowego (mineralogicznego).
Przedmiotem badań były zużyte żużle z dominujących w krajowych stalowniach procesów pozapiecowej
obróbce ciekłej stali (LF, VAD), w których stosuje się
materiały żużlotwórcze najwyższej jakości. W wielu
przypadkach powinny być one przydatne do ponownego użycia, jeśli nie w procesach kadziowych, to z pewnością EAF.

2. BADANIA WŁASNE
Podjęte w Instytucie Metalurgii Żelaza prace badawcze mają na celu opracowanie technologii przerobu
wytypowanych żużli umożliwiającej ich zawracanie do
procesów stalowniczych. Pierwszy etap tych prac polegał na badaniu składu chemicznego i fazowego żużli pochodzących z procesu rafinacji stali w piecokadzi
i w urządzeniu VAD, w którym dokonuje się obróbki
ciekłej stali w próżni z możliwością podgrzewania łukiem elektrycznym. Badaniami objęto żużle wykorzystane do rafinacji stali węglowych, średniostopowych
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i wysokostopowych stali chromowych, których składy
chemiczne podano w tablicy 2.
2.1. OKREŚLENIE SKŁADU CHEMICZNEGO
ŻUŻLI RAFINACYJNYCH POBRANYCH
PO ZAKOŃCZENIU PROCESU
Zawartości poszczególnych składników w próbkach
żużli oznaczano metodą optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem plazmowym przy wykorzystaniu spektrometru Ultima 2 firmy Kobin Yvon. Do kalibracji spektrometru stosowano naturalne wzorce żużli
i wzorce syntetyczne (oznaczanie As, Mo, V, W).
Przeprowadzona analiza wykazała, że badane żużle
charakteryzują się niedużymi ilościami niepożądanych
pierwiastków, które przy powtórnym ich zastosowaniu mogłyby przechodzić do stali. Do tych pierwiastków
należą:
– fosfor, występujący w postaci tlenku P2O5,
– chrom, występujący w postaci Cr2O3,
– wanad, występujący w postaci V2O5,
– molibden, występujący w postaci MoO3,
– arsen, występujący w postaci As2O3, oraz
– siarka, występująca w postaci jej związków (CaS,
MgS).
Zawartość P2O5 w badanych żużlach nie przekracza
0,03%. Przy wysokiej zawartości CaO w żużlu (średnia
dla badanych żużli 52,0%) P2O5 związane jest w postaci
trwałego związku P2O5·CaO [4].
Ilość Cr2O3 w żużlach z rafinacji stali niskostopowych
wynosi od 0,044% do 0,26%, a dla stali z wysoką zawartością chromu (do 12% Cr) od 0,16% do 0,66%. Ilości te
nie powinny oddziaływać negatywnie na proces wytapiania stali, przy powtórnym ich zastosowaniu.
Molibden w niektórych gatunkach stali jest pierwiastkiem niepożądanym, a jak wiadomo jego tlenki łatwo redukują się w temperaturze ciekłej stali. Jak wynika z danych zawartych w tablicy 2, zawartości MoO3
w żużlach po rafinacji stali, zawierających w swym
składzie chemicznym Mo do 1%, jest niewysoka. Najwyższa zawartość MoO3 w badanych żużlach wyniosła 0,053% pochodzących z rafinacji stali o zawartości
0,49% Mo (wytop nr V). O zawartości MoO3 w żużlu nie
decyduje końcowa zawartość molibdenu w stali, o czym
świadczą uzyskane wyniki analiz.
W żużlach wykorzystanych w procesie wytwarzania
stali z wanadem występuje pięciotlenek wanadu V2O5.
Stwierdzone stężenia V2O5 w badanych żużlach nie
powinny ich dyskwalifikować jako żużli do ponownego
wykorzystania w procesach stalowniczych.
Siarka jest niepożądanym pierwiastkiem zdecydowanej większości stali. Jej obecność w żużlu ogranicza
zdolność żużla do odsiarczania kąpieli stalowej. Ilości
siarki w badanych żużlach nie przekroczyła 0,2% (czyli
sięgała górnej granicy zawartości siarki w wapnie hutniczym klasy I – według PN-11101 [4]), oprócz wytopu A, w którym jej stężenie osiągnęło 0,84%. W przypadku konieczności zwiększenia pojemności siarczkowej żużla, żużel recyrkulowany należy wzbogacić
w świeże wapno hutnicze.
Oceniając badane żużle jednokrotnie wykorzystane w procesach rafinacji ciekłej stali w oparciu o ich
składy chemiczne można stwierdzić, że nadają się do
wykorzystania w technologii wytapiania stali w piecu
elektrycznym lub do rafinacji stali poza piecem.

***

%CaO
= 0,3 -0,35
%SiO2 $ Al2 O3

Table 2. Table 2. Chemical composition of slags after refining process and steels handled with application of the concerned slags

Tablica 2. Składy chemiczne żużli porafinacyjnych i stali, do obróbki, których je stosowano
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2.2. OKREŚLENIE SKŁADU FAZOWEGO ŻUŻLI
PORAFINACYJNYCH
Dyfraktogramy żużli porafinacyjnych rejestrowano,
wykorzystując dyfraktometr rentgenowski Philips PW
1140 stosując promieniowanie kobaltu. Skład fazowy
określono na podstawie danych zamieszczonych w bazie International Centre for Diffraction Data PDF-4
[5].
Udziały wagowe krzemianów wapniowych oraz peryklazu oznaczono za pomocą metody Rietvelda, w obliTM
czeniach posługując się programem SIROQUANT [6].
Wyniki identyfikacji fazowej zamieszczono w tablicy 3.
Dyfraktogramy rentgenowskie wybranych próbek żużli
przedstawiono na rys. 1.
We wszystkich próbkach żużli, pobranych po zakończeniu rafinacji stali w piecokadzi, skład fazowy
jest bardzo zbliżony. Jako główne składniki mineralne
występują gliniany wapnia, w postaci Ca3Al2O6 oraz
mayenitu Ca12Al14O33, przy czym w próbkach nr III, IV
i VI dominuje Ca3Al2O6 a w pozostałych, tj. nr V i VII
mayenit. Glin jest również związany w brownmillerycie Ca2(Al,Fe)2O5 (próbka nr VI) oraz w gehlenicie Ca2Al2SiO7 (próbka nr VII).
Krzem wiąże się z wapniem, tworząc krzemiany tróji dwuwapniowe. W prawie wszystkich próbkach badanych żużli – oprócz próbki nr V i nr VI – występuje
krzemian trójwapniowy, co jest bardzo korzystne ze
względu na stabilność żużla (trwałość postaci kawałkowej). W próbce nr VI oraz nr VII zidentyfikowano
larnit – krzemian dwuwapniowy typu β, z udziałem
chromu wbudowanego w sieć krystaliczną. Dla obu
tych żużli nie zaobserwowano procesu rozpadu, typowego w przypadku występowania odmiany β krzemianu dwuwapniowego. Wynika z tego, że udział chromu
może zahamować przemianę fazy β w fazę γ, zachodzącą ze zmianą objętości, która powoduje rozsypywanie
się żużla. Jest to przyczyna, dla której żużle te pozostały stabilne, mimo, że udział fazy β wynosi w tej próbce
około 25% masy.
W próbce żużla V, zidentyfikowano dwie odmiany polimorficzne krzemianów dwuwapniowych: β i γ. Odmiana γ jest wynikiem przemiany niestabilizowanej formy
β i jest odpowiedzialna za rozpad tego żużla. Łącznie
udział obu krzemianów dwuwapniowych w analizowanej próbce wynosi około 50% masy.
We wszystkich analizowanych próbkach magnez jest
całkowicie związany z tlenem w peryklazie (MgO).
Skład fazowy żużli, pobranych po obróbce stali
w próżni (proces VAD), różni się zdecydowanie od składu fazowego żużli piecokadziowych. W ich składzie nie
występuje mayenit, glin wiąże się z wapniem, tworząc
glinian Ca3Al2O6 oraz z wapniem i krzemem w gehlenicie Ca2Al2SiO7 (próbki A i B). Ponadto zidentyfikowano w niewielkich ilościach spinel MgAl2O4 (próbka C)
oraz brownmilleryt Ca2(Al,Fe)2O5 (próbka A). W próbce C możliwe jest występowanie złożonego krzemianu
(Al5Mg3)(Al4Si2)O20. W próbkach C i A występują krzemiany dwuwapniowe, przy czym w próbce A stwierdzono obecność odmiany β stabilizowanej chromem. Z kolei
próbka żużla C charakteryzuje się znacznym udziałem
(łącznie około 50% masy) dwóch odmian krzemianów
dwuwapniowych Ca2SiO4: niestabilnej typu β i typu γ.
Jest to przyczyną niestabilności postaci kawałkowej
żużla i jego rozpadu na proszek (rys. 1B). W próbce tej
pojawia się także akermanit Ca2MgSi2O7, wiążąc część
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Żużel III

Żużel V

Żużel VII

Żużel B

M – mayenit Ca12Al14O33
GL – gehlenit Ca2Al2SiO7
C3S – Ca3SiO5
MR – merwinit Ca3Mg(SiO4)2

P – peryklaz MgO
C3A - Ca3Al2O6
G – J-Ca2SiO2
L – larnit E-Ca2SiO4

Rys. 1. Dyfraktogramy rentgenowskie żużli oznaczonych
jako III, V, VII oraz B. Na rysunku zaznaczono położenia
najsilniejszych linii dyfrakcyjnych głównych składników
fazowych
Fig. 1. X-ray diffraction patterns of slags marked III, IV,
VII and B. Positions of the strongest diffraction lines of
principal phase components are marked in the picture
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Tablica 3. Wyniki identyfikacji fazowej w próbkach żużli
porafinacyjnych
Table 3. Results of phase identification in slag samples
after refining process
Żużel

Zidentyfikowane fazy

III

Ca3Al2O6 – faza główna
Pozostałe fazy:
Ca3SiO5, mayenit Ca12Al14O33, peryklaz MgO

IV

Ca3Al2O6 – faza główna
Pozostałe fazy:
Ca3SiO5, mayenit Ca12Al14O33, peryklaz MgO
β-Ca2SiO4 stabilizowany chromem

V

Fazy główne:
Mayenit Ca12Al14O33, larnit E-Ca2SiO4, J-Ca2SiO2
Pozostałe fazy:
Peryklaz MgO, Ca3Al2O6

VI

Ca3Al2O6 – faza główna
Pozostałe fazy:
Mayenit Ca12Al14O33, peryklaz MgO, brownmilleryt
Ca2(Al,Fe)2O5 β-Ca2SiO4 stabilizowany chromem

VII

Fazy główne:
Mayenit Ca12Al14O33, Ca3SiO5, Ca3Al2O6
Pozostałe fazy:
Peryklaz MgO, gehlenit Ca2Al2SiO7

A

Ca3Al2O6 – faza główna
Pozostałe fazy:
Gehlenit Ca2Al2SiO7, peryklaz MgO, β-Ca2SiO4
stabilizowany chromem
Śladowo brownmilleryt Ca2(Al,Fe)2O5

B

Gehlenit Ca2Al2SiO7 – faza główna
Pozostałe fazy:
Merwinit Ca3Mg(SiO4)2, peryklaz MgO, Ca3Al2O6

C

Fazy główne:
Larnit E-Ca2SiO4, J-Ca2SiO2,
akermanit Ca2MgSi2O7
Pozostałe fazy:
Peryklaz MgO, spinel MgAl2O4

Tablica 4. Udział peryklazu MgO w wybranych żużlach
porafinacyjnych
Table 4. MgO periclase
refining processes

fraction in selected slags after

Rodzaj
żużla

Peryklaz MgO
(oznaczenie za pomocą
ilościowej analizy
fazowej) [% mas.]

MgO
(obliczone z wyników
analizy chemicznej)
[% mas.]

III

4,6 ± 1,6

4,45

V

7,6 ± 0,8

7,48

VI

4,6 ± 1,5

3,90

B

12,1 ± 1,3

11,54

C

10,4 ± 1,5

10,47

magnezu. Magnez wraz z glinem tworzy również spinel
oraz prawdopodobnie złożony krzemian (Al5Mg)(Al4Si2)
O20. W próbce B zidentyfikowano również – poza peryklazem – jeszcze jedną fazę zawierającą magnez, merwinit Ca3Mg(SiO4)2.
We wszystkich analizowanych próbkach z obu serii, głównym składnikiem mineralnym zawierającym
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magnez jest peryklaz MgO. Wyniki oznaczenia udziału MgO w niektórych żużlach zestawiono w tablicy 4.
Biorąc pod uwagę obecność magnezu w innych składnikach mineralnych żużli, obliczone zawartości peryklazu w relacji do oznaczonego chemicznie udziału magnezu (przeliczonego na MgO) są w niektórych próbkach
(np. żużel C) zawyżone. Wiąże się to ze skłonnością do
podstawień jonów Mg przez dwuwartościowe jony Fe,
Mn, Ca w sieci krystalicznej peryklazu, co powoduje, że
udział minerału jest w rzeczywistości wyższy niż wynikałoby to z przeliczenia z wyników analizy chemicznej.

3. PODSUMOWANIE
Na podstawie przeprowadzonych badań żużli z procesu rafinacji stali w atmosferze powietrza (w piecokadzi) i w próżni (VAD) można stwierdzić, że ich skład
chemiczny jak i właściwości są korzystne dla dalszego
zagospodarowania w procesach stalowniczych jako nośnik CaO, MgO i Al2O3.
Żużle pochodzące z piecokadzi charakteryzują się
niewielkim zróżnicowaniem składu chemicznego, natomiast żużle pochodzące z rafinacji stali w próżni (VAD)
– znacznie większym. Te drugie będą wymagały korekty składu poprzez zwiększenie w nich ilości CaO.
We wszystkich badanych żużlach ilość tlenków pierwiastków, które mogłyby być redukowane z żużla do
stali i wpływać na jej jakość, przy ponownym ich zastosowaniu w procesie wytapiania stali jest niska. Skład
fazowy żużli po rafinacji stali jakościowych jest podobny jak w przypadku stali zwykłej jakości. Głównymi
składnikami mineralnymi są gliniany wapnia w postaci mayenitu i Ca3Al2O6. Glin jest również związany w brownmillerycie Ca2(Al, Fe)2O5 oraz w gehlenicie
Ca2Al2SiO7.
W analizowanych żużlach, SiO2 wiąże się z CaO, tworząc krzemiany trój- i dwuwapniowe, przy czym krzemian trójwapniowy występuje prawie we wszystkich
badanych próbkach, co jest korzystne ze względu na
stabilność żużli (brak rozpadu).
W niektórych żużlach wystąpił krzemian dwuwapniowy Ca2SiO4 typu β z udziałem chromu wbudowanego w sieć krystaliczną. Udział Cr może hamować przemianę fazy β w γ, dzięki czemu żużle te są stabilne,
mimo że udział fazy β wynosi 25% masy.
W próbkach żużla, które uległy całkowitemu rozsypaniu się występowały dwie odmiany krzemianów: niestabilna typu β i stabilna typu γ, których łączny udział
wynosił 50% masy.
We wszystkich próbkach wystąpił peryklaz MgO,
który prawdopodobnie pochodzi z wyłożenia ogniotrwałego kadzi.
Badania będą kontynuowane w celu opracowania
technologii recyklingu żużli z obróbki pozapiecowej
w warunkach wybranej stalowni.
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