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2 Powszechnie stosowane procesy i urządzenia
2.1 Układ niniejszego rozdziału
Do produkcji metali nieżelaznych stosuje się wiele technologii, różne urządzenia i techniki. Celem
jasnego scharakteryzowania takich technologii i ich odmian należy je potraktować w sposób
logiczny. Wiele z technik i poszczególnych etapów procesów produkcyjnych jest wspólnych dla
większości wytwarzanych metali nieżelaznych; w celu uniknięcia zbyt wielu powtórzeń, takie
powszechnie stosowane etapy można przedstawić razem. Etapy te można podzielić w następujący
sposób: •
•
•
•
•
•
•

Zarządzanie, projektowanie i szkolenie;
Odbiór, przechowywanie i transport surowców;
Wstępne przetwarzanie i wstępne przygotowanie surowców oraz doprowadzanie ich do
procesów produkcyjnych;
Typy pieców i techniki sterowania procesami;
Wychwyt oparów i techniki ograniczania emisji;
Ponowne wykorzystanie wody i oczyszczanie ścieków;
Zapobieganie, minimalizacja, recykling i przetwarzanie pozostałości technologicznych
(włączając w to produkty uboczne i odpady).

Ponadto, w niniejszym rozdziale przedstawiono niżej podane wspólne zagadnienia: •
•
•
•
•
•

Pomiar emisji i wykorzystanie danych emisji;
Energia i odzyskiwanie ciepła odpadowego;
Problemy związane ze skutkami oddziaływania na środowisko;
Hałas i drgania;
Zapach;
Wycofywanie z eksploatacji.

Techniki zmniejszania wpływu instalacji na środowisko można przedstawić w trzech kategoriach: •
•
•

Techniki zarządzania: - dotyczą systemów i procedur projektowania i obsługi procesów oraz
szkolenia operatorów i innego personelu;
Zintegrowane techniki procesowe: - dotyczą zastosowania technik zapobiegania lub
zmniejszenia emisji z działalności, takich jak składowanie, reakcja, rozdzielanie i oczyszczanie;
Techniki zmniejszania zużycia energii i ograniczania zanieczyszczeń: - dotyczą technik
oczyszczania na wyjściu9 dla zmniejszenia emisji do atmosfery, wody i ziemi.

W rozdziale niniejszym przedstawiono w skrócie stosowane powszechnie techniki obejmujące trzy
powyższe kategorie, które używane są w niniejszym sektorze. Tam, gdzie było to możliwe,
przedstawiono wskaźniki dla technik umożliwiających zapobieganie lub zmniejszanie emisji do
środowiska (ziemi, wód i powietrza). W rozdziale niniejszym przedstawiono również możliwe
miejsca zastosowania tych technik na różnych etapach technologicznych dla usprawnienia
istniejących technologii. Temat ten przedstawiony jest szerzej w rozdziałach dotyczących
poszczególnych metali.
Procesy produkcji metalurgicznej dla 10 grup określonych przez Techniczną Grupę Roboczą
(TWG) przedstawione są odpowiednio w rozdziałach od 3 do 12. Techniki, które należy wziąć pod
9

ang. end-of-pipe techniques – w literaturze przedmiotu stosowane jest również określenie „techniki końca rury” (przyp. tłum.).
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uwagę przy określaniu najlepszych dostępnych technik BAT są przedstawione w tych rozdziałach w
postaci bardziej szczegółowych opisów technologii, przykładów i rysunków. Przedstawiono w nich
również więcej szczegółów dotyczących funkcjonowania zintegrowanych procesów oraz miejsca
zastosowania odmian technik przedstawionych w rozdziale 2, np. różnice pomiędzy danym piecem
a ogólnym opisem. Podejście takie zastosowane celem zminimalizowania powtórzeń opisów oraz
umożliwienia przesyłania informacji i technik między tymi dziesięcioma grupami.
Najlepsze dostępne techniki BAT nie są wyszczególnione dla wszystkich powszechnie stosowanych
procesów przedstawionych w niniejszym rozdziale; różne powszechnie stosowane technologie i
techniki mają swój udział w najlepszych dostępnych technikach BAT przedstawionych w
rozdziałach 3-12. Ponadto, techniki przedstawione w niniejszym rozdziale są odpowiednie również
dla zmniejszania emisji całkowitych i z tego względu wpływają na sposób usprawniania
istniejących instalacji.
Dla uzyskania obrazu całkowitego cyklu produkcyjnego, rozdział 2 należy stosować razem z
rozdziałami 3-12, np. w rozdziałach 2 i 3 przedstawiono cały zakres produkcji miedzi i jej stopów.
2.1.1 Instalacje służące do produkcji wielu metali lub wyposażone w odpowiednie
technologie na miejscu
W znacznej ilości instalacji można wytwarzać wiele metali z różnych grup; z instalacjami takimi
mogą być również zintegrowane odpowiednie technologie. Przykładami są tu: przetwarzanie
boksytów w piecu do wytapiania aluminium, istnienie instalacji produkcji anodowej przy piecu do
wytapiania aluminium oraz produkcja całego asortymentu różnych metali ze złożonych surowców,
w szczególności Cu, ołowiu, cynku i metali szlachetnych.
Elementy zintegrowanych instalacji przedstawione są w różnych częściach dokumentu
referencyjnego BREF, np. szczegółowe informacje dotyczące szlamu anodowego przedstawione są
w części dotyczącej metali szlachetnych; szczegółowe informacje dotyczące wstępnie spieczonych
anod przedstawione są w rozdziale 12, a dotyczące innych metali - w rozdziałach je opisujących. W
rozdziale, w którym przedstawiono główny metal znajdują się odniesienia do odpowiednich
technologii, np. produkcja szlamu anodowego w rozdziale dotyczącym Cu lub obecność instalacji
anodowej w rozdziale dotyczącym Al. W poniższej części dotyczącej integracji przedstawiono
umiejscowienie takich rozdziałów i odsyłaczy oraz sposób podejścia do złożonego zakładu.
Materiały
wytwarzane w tej
samej instalacji
Tlenek glinu z
boksytów w piecu
do wytapiania Al
Wstępnie
spieczone anody w
piecu do
wytapiania Al.
Ołów, cynk,
metale szlachetne
z produkcją miedzi

Rozdziały
zawierające
przegląd
zagadnienia

Rozdziały, w
których
przedstawiono
technologię i inne
szczegóły
Rozdział 4
„Aluminium”

Rozdział 4
„Aluminium”

Rozdział 12
„Węgiel i grafit”

Rozdział 4
„Aluminium”

Rozdział 5 „Ołów,
cynk” i Rozdział 6
„Metale szlachetne”

Rozdział 3 „Miedź”
(plus podstawowe
szczegóły dot. Cu)
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Komentarz

Zintegrowane z
nielicznymi
instalacjami.
Wzięto pod uwagę
czynniki
powszechnego
ograniczania emisji.
Pewne powielenie
między rozdziałem
dot. Cu i innymi
rozdziałami.
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Nikiel, kobalt i
miedź

Rozdział 3 „Cu” i
Rozdział 11 „Ni,
Co”"
Rozdział 7 „Rtęć”
Rozdział 2

Rozdział 11 „Ni,
Co”

FeCr, FeSi, Fen,
itp..

Rozdział 9
„Żelazostopy”

Rozdział 9

Metale
wysokotopliwe
Żelazostopy i
metale
wysokotopliwe

Rozdział 8 „Metale
wysokotopliwe”
Rozdział 8 i 9

Rozdział 8

Rtęć podczas
produkcji innych
metali

Rozdział 3 Cu
Rozdział 5 Pb, Zn

Usuwanie rtęci z
gazów
pochodzących z
pieca do wytapiania
przed instalacją
kwasu.
Wzięto pod uwagę
czynniki
powszechnego
ograniczania emisji.
Odzyskiwanie
energii.

Rozdziały 8 i 9

Tabela 2.1 Procesy, które mogą tworzyć zintegrowane instalacje

2.2 Pomiary emisji i wykorzystanie danych dotyczących emisji
Część niniejsza służy do zapewnienia, że emisje przedstawione w niniejszym dokumencie mierzone
są w taki sposób, aby wyniki były reprezentatywne, wzajemnie porównywalne i jasno przedstawiały
odpowiedni etap roboczy instalacji. Zastosowane metody i przyrządy powinny być odpowiednimi
metodami krajowymi lub międzynarodowymi (np. zgodnie z wymaganiami Europejskiej Komisji
ds. Normalizacji [CEN]; ISO; VDI Richtlinien; holenderskimi przepisami dotyczącymi emisji –
Rozdz. 4 [NER]; Uwagami wytycznymi Zjednoczonego Królestwa WB i IP, itp..). Podstawowe
zasady przedstawione są niżej.
2.2.1 Pomiar emisji
Pomiar emisji służy do określenia zawartości substancji w czystym gazie lub w wodzie odpadowej,
tak aby można je było podawać, stosować do sterowania procesem lub instalacją do ograniczania
emisji lub stosować do przewidywania wpływu na środowisko. Za pomocą pomiaru można również
szacować emisje niezorganizowane (niewychwycone, niezbierane). Przed pomiarem można
sporządzić plany w celu wzięcia pod uwagę: •
•
•
•

trybu pracy,
stanu roboczego instalacji oczyszczania gazów odlotowych oraz instalacji oczyszczania
ścieków,
warunków pracy w instalacji (pracy ciągłej lub nieciągłej, operacji uruchamiania i wyłączania,
zmiany obciążenia) oraz
wpływu czynników zakłóceń termodynamicznych.
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Czynniki te mogą stanowić podstawę dla dobierania warunków pracy, w których można:
odnotować najwyższe emisje, dobrać ilość i czas trwania pomiarów; dobrać najbardziej
odpowiednie metody pomiarów oraz wyznaczyć położenie miejsc i punktów pomiarowych. W
przypadku emisji wód odpadowych można wykorzystywać takie kwalifikowane próbki losowe lub
24-godzinne próbki zbiorcze, na podstawie próbek pobranych proporcjonalnie do przepływu lub
próbek uśrednionych w czasie.
Dla pracy ciągłej niezbędny jest zwykle minimalny czas zbierania próbek lub półgodzinny czas
pomiaru (wartość średnia półgodzinna). W przypadku, gdy zawartość pyłów jest niska lub jeśli
mają być określone PCDD/PDF, mogą być wymagane dłuższe czasy pomiaru i w konsekwencji
konieczne mogą być inne czasy odniesienia, wskutek ograniczonego wykrywania. Próbki należy
pobierać i pomiary wykonywać tylko podczas trwania procesu i należy wyłączyć wówczas
powietrze rozcieńczające. W przypadku pracy ciągłej, przy której w charakterystyce emisji
występują tylko nieznaczne wahania, można wykonać 3 indywidualne pomiary przy najwyższym
poziomie emisji. W przypadku przewidywania bardzo zmiennego poziomu emisji podczas pracy
ciągłej, można wykonać więcej pomiarów; czas pobierania próbek i czas uśredniania ograniczony
jest tu do fazy emisji.
W przypadku pracy okresowej (nieciągłej), czas pomiaru i czas uśredniania należy zmienić w taki
sposób, aby można było pobrać próbkę lub próbki z całego czasu pracy okresowej. Wyniki można
wykorzystać do obliczania średnich lub do wskazania, gdzie występują wartości szczytowe w
cyklu. Również w tym przypadku należy pobierać próbki i wykonywać pomiary w czasie pracy;
powietrze rozcieńczające należy wyłączyć.
2.2.1.1 Miejsca pobierania próbek
Punkty pobierania próbek powinny spełniać wymagania odpowiednich wytycznych krajowych.
Punkty pobierania próbek powinny zazwyczaj: •
•
•
•
•
•

być wyraźnie oznaczone,
jeżeli jest to możliwe, cechować się niezakłóconym przepływem w przekroju pomiarowym,
mieć punkty monitorowania, które można zamknąć,
mieć odpowiednie zasilanie energią,
mieć odpowiednio duże pomosty robocze i
zapewniać spełnienie wymagań BHP.

2.2.1.2 Składniki i parametry
Najczęściej mierzonymi składnikami w sektorze metali nieżelaznych są pył, metale, dwutlenek
siarki, węgiel całkowity (również lotne związki organiczne VOC, smoły i węglowodory), dioksyny,
tlenki węgla i tlenki azotu. Dla niektórych technologii oznaczane są kwasy, takie jak HCl i HF oraz
chlorki i fluorki. Szczególnymi wyznacznikami są tu PFC i WWA dla aluminium pierwotnego,
WWA dla węgla i grafitu oraz niektóre wyznaczniki, które są szczególne dla niektórych
odczynników stosowanych do produkcji metali szlachetnych. Elementy te przedstawione są w
rozdziałach dotyczących poszczególnych metali; metody analizy przedstawione są w odpowiednich
wytycznych krajowych i międzynarodowych dotyczących monitorowania i analizy.
Analiza niektórych parametrów może być objęta metodami ustalonymi przez inne organy, np.
OSPARCOM. W tym konkretnym przypadku, w czasie sporządzania niniejszego dokumentu, kilka
metod stosowanych do pobierania próbek i pomiarów emisji pochodzących z produkcji pierwotnej
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aluminium oraz z produkcji wstępnie spiekanych anod zostało określonych przez OSPARCOM lub
podlegało ocenie. Przedmiotem przeglądu jest w szczególności pomiar i wyznaczanie WWA. W
czasie sporządzenia niniejszego dokumentu nie były ustalone ilości WWA, które mają być
oznaczane ani protokół do przedstawiania niektórych lub wszystkich z nich; problem ten może
rozwiązać przyszłe zalecenie z OSPARCOM.
2.2.1.3 Warunki odniesienia
Dla emisji do atmosfery należy również wyznaczyć następujące parametry gazów odlotowych dla
przeliczania uzyskanych stężeń emisji na warunki normalne 273 ºK, 101,3 kPa, zmierzona
zawartość tlenu i suchy gaz:•
•
•
•
•

objętościowy przepływ gazów odlotowych (dla obliczenia stężenia i masy pyłu unoszonego
przez gazy odlotowe),
temperaturę gazów odlotowych,
zawartość pary wodnej w gazach odlotowych,
ciśnienie statyczne w kanale gazów odlotowych,
ciśnienie atmosferyczne.

Dla przedstawienia emisji jako emisji jednostkowej na tonę metalu, można również przedstawić
wielkość produkcji. Można także obliczyć objętość właściwą gazu w m3 na tonę metalu.
2.2.1.4 Pomiar ciągły
W sposób ciągły można mierzyć kilka składników w gazach oraz w wodach odpadowych; w
niektórych przypadkach można przedstawiać dokładne stężenia w sposób ciągły lub jako wartości
średnie w uzgodnionych okresach czasu (co pół godziny, codziennie, itp..). W takich przypadkach
analiza średnich i zastosowanie percentyli może stanowić elastyczną metodę przedstawiania
zgodności z warunkami pozwolenia; średnie można oceniać łatwo i automatycznie.
Istnieją różne metody ciągłych pomiarów niżej podanych substancji:
• pyłu
• SO2
• NOx
• CO
• fluoru i jego związków
• chloru i jego związków
• węgla całkowitego.
W zależności od natężenia przepływu masy substancji zanieczyszczającej, właściwe organy mogą
wymagać dokonywania ciągłych pomiarów. W przypadku wody, w sposób ciągły można
monitorować przewodność, mętność, pH i kilka gatunków jonowych.
Do badania trendów emisji i parametrów kontrolnych technologii oraz instalacji ograniczania
emisji, nawet w przypadkach, w których wartości bezwzględne mogą nie być uznane za
niezawodne, można stosować monitorowanie ciągłe; z tego względu jest ono bardzo ważne.
Dla uzyskania wskazań występowania niektórych składników w strumieniu gazu, można stosować
również niektóre parametry fizyczne. Na przykład, występowanie zjawiska anodowego może
wskazywać na wytwarzanie PFC przy produkcji aluminium pierwotnego; temperatura, zawartość
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tlenu i pyłów w gazie może być wskazaniem dla niszczenia dioksyn. Do wskazania efektywnego
wytrącania metali można również stosować pH.
2.2.2 Przedstawianie danych dotyczących emisji
Każdy opracowany raport z wykonanych pomiarów i protokół z pomiarów powinien być zgodny z
odpowiednimi wytycznymi krajowymi i międzynarodowymi.
Raport taki powinien zawierać:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

cel,
ogólne informacje dotyczące pomiarów,
krótką charakterystykę instalacji, jej stanu i danych roboczych,
warunki pracy podczas pomiaru,
informacje dotyczące planowania pomiarów,
miejsca pobierania próbek,
metody pomiarów,
prezentację w tabelach poszczególnych pomiarów, w tym temperatur, natężenia przepływu
gazów i objętości,
ocenę wyników,
omówienie błędów,
prezentację środków zapewnienia jakości oraz
podsumowanie.

Aktualne dane dotyczące emisji w niniejszym dokumencie przedstawiane są zwykle w postaci
średnich godzinowych lub dziennych albo jako emisje masy na jedną tonę produkcji; rozcieńczenie
gazów oraz wody odpadowej nie uważa się za możliwe do przyjęcia. Obie metody
sprawozdawczości są przydatne do wyznaczania skuteczności i wpływu technologii. W swoich
pozwoleniach oraz w danych przedstawianych dla emisji, właściwe organy używają zwykle
jednostek stężeń (mg/Nm3 lub mg/l) i/lub współczynników charakterystycznych emisji (g/t metalu).
Takie dwie formy danych można połączyć pod warunkiem dostępności danych dla objętości gazów
ze wszystkich etapów technologicznych. Sytuacja taka nie występuje zawsze i z tego względu, w
dokumencie niniejszym, emisje związane z zastosowaniem BAT podawane są zwykle w postaci
średnich stężeń dziennych na podstawie ciągłego monitorowania w okresie pracy. Normalne
warunki oznaczają temperaturę 273 ºK, ciśnienie 101,3 kPa, zmierzoną zawartość tlenu i suchy gaz.
W przypadkach, w których monitorowanie ciągłe nie jest wykonalne, wartość ta będzie średnią z
okresu pobierania próbek. Stężenia metali lub innych substancji w wodzie lub w wodach
odpadowych podawane są w postaci sumy materiału rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego. Emisje
do wody, które zostały stwierdzone lub które odpowiadają najlepszym dostępnym technikom BAT,
oparte są na kwalifikowanej próbce losowej lub na próbce zbiorczej 24-godzinnej.
W momencie sporządzania niniejszego dokumentu brak było odpowiedniej ilości wiarygodnych
danych dla przedstawienia emisji jednostkowych odpowiadających BAT równolegle ze stężeniami.
2.2.2.1 Wzajemna zależność
(jednostkowymi)

między

stężeniami

i

emisjami

charakterystycznymi

Jeśli odpowiednie informacje są dostępne, wówczas dla przeliczenia jednostek stężenia na
określone współczynniki emisji można przedstawić je w postaci współzależności. Dla organu
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wydającego przepisy i przedsiębiorcy bardzo pomocne są dane dotyczące emisji w obu tych
postaciach. Jednakże podczas porównywania lub przeliczania danych w takich postaciach należy
zachować ogromną ostrożność dla uwzględnienia emisji niezorganizowanych (emisji
niewychwyconych). W zależności od procesu, emisje niezorganizowane mogą stanowić główną
cześć emisji całkowitych.
W poniższym przykładzie, do przedstawienia sposobu przeliczania stężenia substancji
zanieczyszczającej będącej przedmiotem zainteresowania (mg/Nm3) na jednostkowe obciążenie
objętościowe (m3/t metalu) i współczynnik charakterystyczny emisji (g/t metalu), zastosowano
proste przeliczenie średnich emisji rocznych. Do przedstawienia emisji charakterystycznych dla
konkretnego miejsca można zwykle stosować całkowitą ilość wytwarzanych metali.

a) Zmierzone stężenia pyłów w okresie rocznym, dostępne normalnie w postaci zakresu z
monitorowania ciągłego (mg/Nm3)
b) Średnie roczne stężenie pyłów (mg/Nm3)
c) Godzinowe objętościowe natężenie przepływu gazów odlotowych (Nm3/h)
d) Roczny czas pracy (godziny/rok)
c×d=e
e) Roczna objętość gazów odlotowych (Nm3/r)
b × e = f mg/r
f) Roczna emisja pyłów (kg substancji zanieczyszczającej/rok)
g) Roczna wydajność produkcji (t metalu/rok)
e÷g=h
h) Objętość właściwa gazów odlotowych (Nm3/t)
f ÷ g = i kg/t
i) Współczynnik charakterystyczny emisji (emisja jednostkowa) (kg/t metalu)
Ta kalkulacja jest oparta na wiarygodnej znajomości poniższych danych:
•
•
•
•

Średniorocznego stężenia pyłów (mg/Nm3)
Godzinowego objętościowego natężenia przepływu gazów odlotowych (Nm3/h)
Rocznego czasu pracy (h/r)
Rocznej wydajności produkcyjnej (t metalu/rok)

Powyższe wzajemne zależności oparte są na znajomości mierzonych wartości, na przykład zakresu
rocznych stężeń pyłów i rzeczywistego objętościowego natężenia przepływu, które należy następnie
przeliczyć na średnie roczne. Wyniki takich obliczeń ważne są tylko dla emisji wychwyconych i
oparte są na wartościach średnich.
W przypadku nowego zakładu lub istotnej zmiany istniejącej instalacji, powyższe zależności mogą
być oparte na wartościach teoretycznie obliczonych lub oszacowanych. Dane takie powinny
uwzględniać wszystkie niepewności pomiarów, np. objętość gazów odlotowych z dowolnego
pojedynczego procesu może się zmieniać wraz ze składem koncentratu. Poleganie na projektowych
wydajnościach wentylatora może prowadzić do błędów w ocenach, gdyż powszechnie stosowane są
wentylatory o zmiennych prędkościach. Taki problem pomiaru objętości spotyka się również w
ocenie emisji niezorganizowanych lub niewychwyconych; w czasie sporządzania niniejszego
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dokumentu nieustalone było również pobieranie próbek i pomiary emisji niezorganizowanych
gazów.
2.2.2.2 Wykorzystanie danych dotyczących emisji
W przypadku dostępności informacji, obliczenia rocznych emisji pyłów (kg/r) i współczynników
emisji charakterystycznej substancji zanieczyszczającej (g/t wytworzonego metalu) umożliwiają: •
•
•

wyznaczenie wielkości indywidualnych źródeł emisji do atmosfery i wody, w obrębie instalacji
lub między instalacjami,
przedstawianie emisji niezorganizowanych w postaci emisji masy na jednostkę czasu lub masy
na tonę wyprodukowanego metalu. Patrz pkt. 2.7.
stworzenie podstawy dla ustalania priorytetów dla przyszłej gospodarki środowiskowej
instalacji lub zastosowanie „koncepcji pęcherzyków” dla emisji do atmosfery lub wody w
konkretnym terenie, w przypadku takiej potrzeby.

W poniższej tabeli przedstawiono dane dotyczące rocznych emisji pyłów z niektórych części
procesu produkcji miedzi pierwotnej [tm 213, PRAM 1999] przy produkcji miedzi konwertorowej
170000 t/rok.
System

Suszarka
Piec prażalniczy
Filtr szybowy konwertora
Grudkowanie
Granulacja żużla
Urządzenie do odlewania
anod
Wentylacja hali

Współczynnik emisji
charakterystycznej dla
pyłu
[g/t Cu]
0,2
1,5
0,7
0,1
7,2
36,7
19,3

Tabela 2.2: Przykład podstawowych danych źródeł emisji
W tym szczególnym przypadku, równanie [b x e = f] pozwala obliczyć emisje charakterystyczne
pyłów; obliczenia takie prowadzą do wniosku, że największymi pojedynczymi źródłami emisji
pyłów, którym należy nadać priorytet, są urządzenie do odlewania anod i wentylacja hali.
•

Długookresowe i szerokozakresowe skutki emisji można wyznaczyć za pomocą modelowania
rozpraszania i innych technik.

Do poprawiania rozpraszania gazów stosowane są wysokie kominy, czego wynikiem może być
oddziaływanie na środowisko na terenach odległych od zakładu. W przypadku związków takich jak
dwutlenek siarki wystąpić mogą efekty akumulacji na szeroką skalę, a w przypadku niektórych
substancji zanieczyszczających możliwe jest przekroczenie poziomów „obciążeń krytycznych”. Z
tych względów rozproszenie nie jest substytutem niskiego poziomu emisji.
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Zastosowanie stężeń opartych na określonych parametrach i metodach pomiarów pozwala na
monitorowanie wielu parametrów w sposób ciągły. Parametry takie można włączyć do stosowanego
systemu ograniczania emisji. Pomiary stężeń umożliwiają: •
•
•

łatwe wykazanie zgodności,
wykazanie efektów w „czasie rzeczywistym”,
wysoki stopień kontroli ograniczania emisji i wczesne ostrzeganie o awarii urządzeń.

2.3 Systemy zarządzania
Dla uzyskania niskich poziomów emisji istotne jest skuteczne zarządzanie. Jest to ważny element
najlepszych dostępnych technik BAT, który stanowi część definicji technik przedstawionych w art.
2 dyrektywy.
Prace podjęte przy opracowywaniu niniejszego dokumentu wykazały, że między wpływem
właściwie zarządzanej i obsługiwanej technologii na środowisko a wpływem takiej samej
technologii źle zarządzanej i obsługiwanej istnieje wiele znaczących różnic. Najbardziej istotnymi
czynnikami są tu, między innymi, system zarządzania i komunikacji.
Dla osiągnięcia dobrych wyników wymagane jest zaangażowanie na wszystkich szczeblach w
firmie, poczynając od szczebla zarządu lub prowadzonej polityki, włączając w to kierownictwo
terenowe, nadzór i operatorów. W systemie takim należy ustalić cele, określić zadania oraz
przekazywać instrukcje i wyniki. Pomocne mogą tu być, poprzez sformalizowanie systemu,
systemy gospodarki środowiskowej, takie jak ISO 14001 i EMAS oraz system zarządzania jakością,
taki jak ISO 9000.
Chociaż nie są to wymagania ujęte w dyrektywie, dla określonej instalacji należy wziąć pod uwagę
korzyści, jakie można uzyskać z przyjęcia takiego systemu. Stosowane techniki mogą również
poprawić efektywność ekonomiczną przez poprawienie wydajności roboczej, zmniejszenie kosztów
takich jak koszty energii lub likwidacji, a także poprawić uzyski metali. Z tych względów techniki
te są istotnymi czynnikami dla nowoczesnej instalacji.
2.3.1 Polityka zarządzania i zaangażowanie
Skuteczny system zarządzania może zawierać poniższe czynniki:•
•
•
•
•
•

wskazanie wpływu prowadzonej działalności, produktów i technologii na zdrowie,
bezpieczeństwo i środowisko;
zobowiązanie do opracowywania i wdrażania określonych rozwiązań;
informowanie pracowników i kontrahentów o prowadzonej polityce celem zapewnienia, że są
oni świadomi swojego zaangażowania i wciągnięci w realizację tej polityki;
zastosowanie jasnej struktury zarządzania problemami z zakresu ochrony środowiska, w pełni
zintegrowanej z szerszymi systemami podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie i na
określonym terenie;
poziomy emisji określonego procesu są w dużym stopniu uzależnione od uwagi i świadomości
operatora procesu. Ważna jest tu świadomość takiego stanu oraz jego znaczenia dla poziomów
emisji.
ogólne poziomy emisji można monitorować w sposób regularny, a wyniki mogą stanowić część
procesu oceny zarządzania. Można opracować wskaźniki poziomów emisji i przekazać je
operatorom; można uzyskać i stosować opinie operatorów;
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•

•

można przygotować plany nieprzewidzianych okoliczności, określające potencjalne rodzaje
przypadków, które mogą wystąpić i przedstawić jasne wytyczne sposobów postępowania w
przypadku ich wystąpienia oraz osoby odpowiedzialne. Można przygotować procedury
identyfikacji, reagowania i zdobywania wiedzy na podstawie wszystkich skarg i przypadków;
w miejscach, w których przekazywane są do eksploatacji nowe technologie oraz w miejscach, w
których technologie są ponownie przekazywane do eksploatacji po dokonaniu zmian, można
przygotować plan przekazywania do eksploatacji, jasno określający problemy i osoby
odpowiedzialne za poziomy emisji z określonego procesu w okresie przekazywania do
eksploatacji.
2.3.2 Projekt i konserwacja

W dyrektywie wymagane jest osiągniecie „wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości”.
Na spełnienie tego wymagania główny wpływ ma konstrukcja i konserwacja przez dokonanie oceny
wpływu istniejącej instalacji lub wszystkich nowych i znacznie zmienionych procesów na stopień
ochrony powietrza, wody i ziemi. Wymaganie to można spełnić w poniższy sposób:•

•
•
•
•
•

Na pierwszych etapach projektu należy rozważyć skutki dla środowiska (włączając w to hałas)
nowej lub znacznie zmienionej technologii lub surowców; następnie należy dokonywać
przeglądów w regularnych odstępach czasu. Jest to czas najbardziej ekonomicznego
wprowadzenia usprawnień w zakresie ogólnego poziomu emisji. Skutecznym sposobem
przedstawienia tego, jak brano pod uwagę różne opcje procesów i ograniczania emisji jest zapis
przebiegu projektowania i procesu podejmowania decyzji. Dla nowej lub zmienionej instalacji
należy zaplanować zagadnienia związane z przekazaniem do eksploatacji.
Na wszystkich etapach należy brać pod uwagę potencjalne emisje niezorganizowane.
Należy stosować i rejestrować program konserwacji profilaktycznej. W przypadkach, kiedy jest
to właściwe, program ten należy połączyć z testowaniem diagnostycznym.
Należy regularnie kontrolować wszystkie lokalne systemy odciągania i bezzwłocznie naprawiać
w nich wszystkie defekty i uszkodzenia.
Cały personel musi być świadomy swojej roli przez zachowanie odpowiedniej czujności, np. w
stosunku do uszkodzeń okapów oraz kanałów i awarii instalacji. Dla zwiększenia
zaangażowania personelu i reakcji na raporty należy stosować odpowiednie procedury.
Do autoryzacji zmian i do wykonywania kontroli po dokonaniu zmian, przed uruchomieniem
procesu należy stosować wewnętrzne procedury.
2.3.3 Szkolenie

•
•
•
•
•

Cały personel powinien być świadomy wpływu technologii i swoich działań roboczych na
środowisko.
Dla każdego stanowiska należy ustalić jasne wymagania w zakresie kwalifikacji i kompetencji.
Szkolenie, które odbywają członkowie personelu zaangażowani w obsługę procesu powinno
obejmować skutki ich pracy dla środowiska oraz sposoby postępowania podczas wypadków.
Bardzo przydatne dla zapewnienia progresywnego i pełnego przeszkolenia mogą być zapisy
szkoleń przekazanych personelowi obsługującemu określony proces.
Dla zapobiegania konfliktom wpływającym na poziomy emisji, skuteczne może być również
szkolenie innych wydziałów w zakresie problemów związanych z ochroną środowiska oraz
skutków dla instalacji. Na przykład zespoły finansowe i sprzedaży mogą mieć znaczny wpływ
na poziom emisji. Za pomocą metod księgowych można określić nadmierne zużycie materiałów
oraz rzeczywiste koszty energii i likwidacji dla określonych etapów technologicznych;
nieplanowane dostawy i sprzedaż mogą prowadzić do braków produkcyjnych i powodować
wypadki.
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2.4 Odbiór, składowanie i transport surowców i pozostałości
Podstawowymi surowcami używanymi do produkcji metali nieżelaznych są rudy i koncentraty,
surowce wtórne, paliwa (olej, gazy i paliwo stałe) oraz gazy technologiczne (takie jak tlen, chlor i
gazy obojętne). Używane są tu również inne materiały, takie jak topniki, dodatki i chemikalia
technologiczne (np. dla systemów ograniczania zanieczyszczeń). Tak różnorodne materiały
stwarzają wiele problemów w zakresie ich transportu i składowania; w związku z tym, w zależności
od ich właściwości fizycznych i chemicznych, należy stosować odpowiednie techniki. Jak wynika z
badań, stosowne są poniższe techniki.
2.4.1 Stosowane technologie i techniki
2.4.1.1 Rudy i koncentraty
Rudy i koncentraty dostarczane są do zakładów transportem samochodowym, kolejowym i
morskim. W miejscach składowania stosowane są szeroko systemy wychwytu i ograniczania emisji.
Coraz większego znaczenia nabiera sterowanie procesem; celem jest tu usprawnienie efektywności
przemiany, zmniejszenie zużycia energii oraz zmniejszenie emisji – oparte często na efektywnym
pobieraniu próbek, analizie i rejestracji surowców dla ustalenia optymalnych warunków obsługi
procesu. Ma to wpływ na dobór technik składowania i obsługi.
Rozładowanie, przechowywanie i dystrybucja materiałów stałych przeprowadzane są za pomocą
technik podobnych do technik stosowanych dla paliw stałych. Zasadniczo dla takich materiałów
przyjęto bardziej surowe metody hermetyzacji, gdyż wchodzą one łatwiej w reakcje, mają mniejsze
wielkości cząsteczek i łatwiej ulegają zawieszeniu w powietrzu lub łatwiej wymywane są do wody.
Powszechnie stosowane są automatyczne przyrządy szybko uszczelniające. W zakładach
produkcyjnych odbierane są również topniki i środki żużlotwórcze, które transportowane są w
sposób podobny do rud i koncentratów.
Rudy i koncentraty (jeżeli wytwarzają pył) oraz inne pylące materiały są zwykle przechowywane w
zamkniętych budynkach. Stosuje się tu również zamknięte, przykryte stosy składowe i silosy. W
otwartych stosach przechowuje się duże, bryłowe materiały; stosy te tworzy się zwykle na twardej
nieprzepuszczalnej powierzchni betonowej w celu zapobieżenia stratom materiałowym,
zanieczyszczeniu gruntu oraz zanieczyszczeniu rud. Niektóre duże materiały nie są przechowywane
na twardych powierzchniach, gdyż mogą one spowodować uszkodzenie powierzchni i ukryte
problemy. Do segregacji różnych gatunków rud często stosuje się nawy magazynowe.
W dużych instalacjach używa się zwykle rud i koncentratów, wskutek czego do składowania
pierwotnego częstokroć nie są stosowane silosy; mogą być one używane do składowania
pośredniego oraz do przygotowywania mieszanek rud/topników. Do odmierzania rud i topników dla
uzyskania optymalnych mieszanek i lepszego sterowania procesem stosowane są systemy silosów
ważące na zasadzie „ubytku ciężaru” lub wyposażone w wagi taśmowe, itd.
Do tłumienia pyłów stosuje się spryskiwanie wodą; niektórzy przedsiębiorcy wymagają suchego
materiału wsadowego i z tego względu niechętnie stosują spryskiwanie wodą. Alternatywne
metody, takie jak natryskiwanie rozpylające dla wytworzenia drobnej mgły wodnej, stosowane są
do stłumienia pyłów, bez zwilżania całego materiału. Niektóre koncentraty zawierają z natury
wystarczającą ilość wody zapobiegającej wytwarzaniu pyłu.
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W warunkach wietrznych, do zapobiegania tworzeniu się pyłów można stosować środki
uszczelniające (takie jak melasy, wapno oraz polioctan winylu). Uszczelnienie może zapobiegać
utlenianiu warstw powierzchniowych i wymywaniu materiału do gruntu lub wód
powierzchniowych.
Potencjalnym źródłem znacznych emisji pyłów może być operacja wyładowywania minerałów.
Główny problem występuje podczas grawitacyjnego rozładowywania wagonów kolejowych oraz
innych pojazdów wywrotnych. Szybkość rozładunku nie jest kontrolowana, a wynikiem tego
procesu jest duża objętość usuwanego powietrza i pyłów, która może przewyższać zdolności
systemów odciągowych pyłów. Stosuje się tu obudowane hale dostaw z automatycznym
zamykaniem drzwi.
Stosowane są tu ekrany poliwęglanowe służące do uszczelniania samochodów z wywrotnym
układem rozładunkowym. W takim przypadku usuwane powietrze doprowadzane jest do sekcji
resorowej i do zbiornika wyrównawczego w celu absorpcji energii rozładowania; tłumiony jest
wzrost objętości powietrza, co umożliwia systemowi odciągowemu zbieranie wszystkich
generowanych pyłów.
Materiał można pobierać ze zwałów za pomocą przenośnika podsuwnego, żurawia chwytakowego
oraz ładowarki czołowej; do transportu materiałów wytwarzających pył stosuje się całkowicie
obudowane przenośniki. W przypadku materiałów wytwarzających pyły, do oczyszczania pyłów
pochodzących ze statycznych miejsc wyładunku oraz z miejsc doprowadzania za pomocą
przenośników można stosować systemy odciągowe i filtrujące. W przypadku używania
przenośników otwartych, przy zbyt dużej szybkości taśmy (np. powyżej 3,5 m/sekundę) może
wytwarzać się pył. W przypadku używania ładowarki typu czołowego, pył może wytwarzać się na
całej długości transportowej.
Części stałe mogą przywierać do kół oraz do innych części pojazdów, powodując w ten sposób
zanieczyszczenie dróg, zarówno na terenie rozładunku jak i poza nim; w związku z powyższym, dla
oczyszczenia pojazdów stosuje się często mycie kół i podwozia (oraz inne techniki oczyszczania, w
przypadku występowania temperatur powodujących zamarzanie).
Do oczyszczania dróg wewnętrznych powszechnie stosuje się zamiatarki uliczne i inny
wyspecjalizowany sprzęt, w którym stosuje się strumienie wody i podciśnieniowe zbieranie
zanieczyszczeń.
Materiały zawierające składniki o dużej szkodliwości dla środowiska, np. ołów i kadm,
przetwarzane są za pomocą najbardziej skutecznych technik.
2.4.1.2 Surowce wtórne
W przemyśle tym szczególnie intensywnie odzyskuje się metale z różnych źródeł, co w
konsekwencji prowadzi do wykorzystywania szerokiego asortymentu surowców wtórnych. Jako
źródła metali nieżelaznych wykorzystuje się tu złom metalowy, kożuchy, pyły spalinowe i
pofiltracyjne oraz szumowiny; materiały te zawierają duże ilości metali lub związków metali.
Surowce wtórne stosowane są również w niektórych procesach pierwotnych.
Źródło surowca wtórnego może podawać informację o potencjalnych emisjach wskutek
występowania kwasów, olejów, zanieczyszczeń organicznych (mogących wytwarzać dioksyny w
procesach wytapiania), anionów i związków takich jak amoniak, pochodzących z reakcji kożuchów
z wilgocią. Związki takie wpływają bezpośrednio na potencjalne emisje do atmosfery, wody i
ziemi; każdy ze składników takich materiałów może ulegać emisji. Materiały sprawdzane są (np.
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przez kontrolę i sortowanie) pod względem występowania nieprzewidzianych zanieczyszczeń i
skażeń; działania takie mogą być opłacalne z punktu widzenia otrzymania czystszego produktu i
zmniejszenia emisji.
Na metody składowania i obsługi ma również wpływ stan fizyczny materiałów. Materiały mogą być
pylące, zaolejone i pod względem wielkości rozciągać się od miałkich proszków do całych
elementów. Czynniki te wpływają na metody dostaw, rozładunku i składowania. Techniki
stosowane dla surowców pierwotnych używane są razem z przedstawionymi niżej.
Surowce wtórne mogą być dostarczane do rozładunku w postaci materiału luzem, w workach
transportowych oraz w beczkach. Sposób dostawy i metodę przechowywania wyznacza stan
fizyczny materiału. Istotny wpływ ma tu również materiał źródłowy; istnieje kilka metod
sortowania materiałów. W większości przypadków przeprowadza się kontrolę jakości i analizę
materiału wsadowego.
Duże elementy i materiał taki jak wióry oraz opiłki przechowuje się na powierzchniach
betonowych, w miejscach nieosłoniętych oraz osłoniętych lub wewnątrz budynków. Niektóre duże
materiały nie są składowane na twardych powierzchniach, gdyż mogą one uszkodzić powierzchnię.
W celu oddzielenia różnych gatunków i składników stopów, materiał przechowywany jest zwykle
w posegregowanych stosach.
W posegregowanych stosach przechowywane są również materiały pylące i kożuchy; stosy takie
można formować na otwartym terenie, pod przykryciem oraz w budynkach. Materiały tego rodzaju
mogą być samozapalne lub wchodzić w reakcje z wilgocią wytwarzając, w zależności od składu,
amoniak lub inne gazy, takie jak arsyna lub stiban. Z tego względu, przy wybieraniu metody
składowania bierze się pod uwagę powyższe czynniki. Zimny materiał pylący można pokryć takim
materiałem jak melasy, celem wytworzenia suchej powłoki, nie wytwarzającej pyłu. Materiał
powłokowy nie wpływa na proces pirometalurgiczny.
Surowce wtórne mogą być zanieczyszczone różnymi innymi materiałami, takimi jak oleje, kwasy i
substancje organiczne, które mogą być wymywane do systemów odwadniających. Przy
projektowaniu metod składowania oraz oczyszczania wód odpływowych z tych miejsc, pod uwagę
brane są potencjalne zanieczyszczenia wód deszczowych i innych takimi związkami. Dla
zapobiegania emisji do wody, składowanie prowadzone jest na obszarach obwałowanych oraz na
uszczelnionych podłożach z zastosowaniem kolektorów olejowych.
Materiały transportowane są za pomocą różnych metod, w zależności od metod składowania.
Stosowane są tu chwytaki, przenośniki i szufle. Materiały wtórne wymagają często wymieszania
przed przetworzeniem i wstępnym przetworzeniem; z tego względu stosuje się składowanie
pośrednie.
Materiały wtórne zawierające składniki stanowiące duże zagrożenie dla środowiska np. ołów czy
kadm, przetwarzane są z użyciem najskuteczniejszych środków zaradczych.
2.4.1.3 Paliwa
Paliwa można stosować bezpośrednio jako źródło ciepła, jako środek redukcyjny oraz jako oba te
czynniki jednocześnie. Należy je określić dla każdej instalacji. Paliwa mogą być dostarczane do
miejsca przetwarzania rurociągami, transportem samochodowym, kolejowym lub statkami. Metody
dostaw leżą poza zakresem niniejszego dokumentu; używanie transportu samochodowego do
częstych dostaw może spowodować zwiększenie hałasu oraz zatory.
Produkcja metali nieżelaznych

128

Rozdział 2

Operator steruje zazwyczaj dostawami i przechowywaniem paliwa, celem zapobieżenia rozlaniom i
wyciekom; stosowane są tu następujące techniki: a) Paliwa płynne
Do dostaw paliw płynnych wykorzystywane są najczęściej cysterny samochodowe i kolejowe. Do
przechowywania w miejscu przeznaczenia stosowane są zbiorniki odpowietrzane oraz zbiorniki
zasobnikowe z pływającą pokrywą, ustawione na uszczelnionych powierzchniach lub w
obwałowaniach o odpowiedniej objętości dla pomieszczenia zawartości największego zbiornika
zasobnikowego (lub 10% objętości całkowitej poszczególnych zbiorników, jeżeli jest ich więcej).
Do zapobiegania odprowadzania oleju z miejscowymi wodami odpływowymi, stosowane są
wydajne kolektory oleju.
W przypadku nie używania zbiorników z pływającą pokrywą, często praktykowane jest
odpowietrzanie gazów ze zbiorników zasobnikowych z powrotem do zbiornika dostawczego. Przy
dostawach cieczy i gazów skroplonych, stosuje się automatyczne uszczelnianie giętkich rurowych
przewodów połączeniowych. Przyłącza dla dostaw znajdują się wewnątrz obwałowania.
Powszechnie praktykuje się regularne kontrole zawartości zbiornika w celu wykrycia wycieków
oraz zapewnienia wystarczającej pojemności dla odbioru dostawy. Stosowane są alarmy. Czasami
spotyka się stosowanie obojętnej atmosfery.
Do dostaw paliw płynnych można stosować również rurociągi, które mogą zawierać pośrednie
zbiorniki zasobnikowe. Paliwo z lokalnych zbiorników zasobnikowych doprowadzane jest do
produkcji za pomocą rurociągów nadziemnych, koryt obsługowych lub, mniej powszechnie, za
pomocą rurociągów podziemnych. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem rurociągów
nadziemnych stosowane są barierki. Zastosowanie rurociągów podziemnych uniemożliwia
natychmiastowe wykrywanie wycieków paliwa, co może spowodować zanieczyszczenie wód
gruntowych i wód podpowierzchniowych.
Jeśli istnieje ryzyko zanieczyszczenia wód gruntowych, powierzchnia przechowywania powinna
być nieprzepuszczalna i odporna na przechowywany materiał.
b) Paliwa gazowe
Paliwa gazowe są najczęściej transportowane rurociągami. Chociaż LPG [Liquid Petroleum Gas –
ciekły gaz ziemny] można zakwalifikować do płynów, stosowane są dla niego te same techniki.
Gazy technologiczne przedstawione są w dalszej części niniejszego rozdziału.
W niektórych procesach pirometalurgicznych (tj. w węglo-termicznej produkcji żelazostopów w
zamkniętych piecach elektrycznych z łukiem zakrytym), jako produkt uboczny wytwarzany jest gaz
odlotowy bogaty w tlenek węgla. Ilość CO różni się ogromnie w zależności od metalu i procesu
produkcji. Gazy odlotowe mogą zawierać CO od małych ilości (gaz o małej wartości opałowej) do
90% (gazy o dużej wartości opałowej). Gaz jest oczyszczany (za pomocą kaskadowej mokrej
płuczki wieżowej) i następnie rozprowadzany na całym terenie jako paliwo wtórne lub sprzedawany
sąsiednim zakładom przemysłowym. Nadmiar gazu można wykorzystać do produkcji
elektryczności lub spalać w pochodniach.
Z dostawą gazów często związane są urządzenia do zmniejszania ciśnienia oraz czasami urządzenia
kompresyjne. We wszystkich przypadkach do kontroli wycieków stosuje się często w praktyce
monitorowanie ciśnienia i objętości; do monitorowania miejsca pracy oraz okolic zbiorników
zasobnikowych czasami stosuje się przyrządy kontrolne gazu.
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Powszechnie stosuje się tu również rozprowadzanie za pomocą rurociągów nadziemnych lub
rurociągów ułożonych w rowach serwisowych; stosowane są metody zabezpieczenia przed
uszkodzeniem.
c) Paliwa stałe
Dostarcza się je transportem samochodowym, kolejowym oraz morskim. W zależności od rodzaju
paliwa (np. koks, węgiel, itp..) i jego tendencji do wytwarzania pyłów, stosowane jest
przechowywanie w silosach, zamkniętych stosach, otwartych stosach i w budynkach.
Otwarte stosy magazynowe nie są używane często; stosy istniejące zaprojektowane są w sposób
umożliwiający uzyskanie równej pochylonej powierzchni czołowej od strony wiatru; mogą one być
wyposażone w ściany oporowe dla zmniejszenia skutków oddziaływania wiatru i powstrzymywania
materiału. Materiał można pobierać ze zwałów za pomocą przenośnika podsuwowego, żurawia
chwytakowego lub ładowarki czołowej.
W celu zmniejszenia rozsypań i wytwarzania pyłów, systemy przenośników skonstruowane są w
taki sposób, aby zmniejszać ilość zmian kierunków i spadków wysokości przy takich zmianach. W
zależności od zdolności dla tworzenia się pyłów, stosowane są tu przenośniki obudowane, zakryte
oraz otwarte; w razie potrzeby stosowany jest odciąg i odpylanie. W przypadku przenośników
otwartych pył może być wytwarzany, gdy taśma będzie się przemieszczała ze zbyt dużą szybkością
(tj. powyżej 3,5 m/s). Dla zapobiegania rozsypaniom, do czyszczenia powrotnej części taśmy
stosowane są zgarniacze.
Dla zapobiegania pyleniu można sterować zawartością wilgoci w paliwie. W przypadku materiałów
suchych i miałkich możliwe jest występowanie eksplozji pyłów.
Niektóre otwarte stosy zraszane są wodą lub środkami uszczelniającymi (takimi jak polioctan
winylu lub melasy) w celu zapobiegania powstawaniu pyłów w warunkach wietrznych; środki
uszczelniające mogą zapobiec również powierzchniowemu utlenianiu paliwa. Części stałe mogą
być wypłukiwane do systemów odwadniających; dla zapobiegania emisjom do wody z otwartych
stosów magazynowych często stosuje się efektywną sedymentację.
Paliwo stałe może być dostarczane na miejsce samochodami ciężarowymi, przenośnikiem lub za
pomocą systemu „fazy gęstej”. Często stosuje się składowanie na jeden dzień lub wyrównawcze,
zwykle w silosach lub w lejach samowyładowczych. Systemy te wyposażone są zwykle w
urządzenia do odciągania pyłów i filtrujące.
2.4.1.4 Produkty chemiczne i gazy technologiczne
W procesie głównym, w urządzeniach do ograniczania emisji stosowane są często kwasy i alkalia
oraz inne odczynniki chemiczne; mogą one być wytwarzane podczas procesu. Można je stosować
do ługowania metali, wytrącania związków oraz w procesach oczyszczania gazów odlotowych i
ścieków. Wytwarzanie związków chemicznych może być częścią głównego procesu.
Dostawca najczęściej podaje odpowiedni sposób przechowywania powyższych materiałów. Wiele z
takich odczynników może reagować ze sobą; z tego względu bierze się to pod uwagę w metodach
przechowywania i transportu i stosuje segregację materiałów reaktywnych. Ciecze przechowuje się
zwykle w beczkach lub w zbiornikach na obszarach otwartych lub obwałowanych; stosowane są tu
powłoki odporne na kwasy oraz inne chemikalia. Ciała stałe przechowywane są zasadniczo w
beczkach lub w workach (w dużych workach), wewnętrznie z izolowanymi systemami spustowymi;
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do przechowywania niektórych materiałów, takich jak wapno, stosuje się silosy. Stosowane są tu
systemy transportu pneumatycznego.
W produkcji metali nieżelaznych gazy używane są do wielu celów. W przemyśle tym mogą być
zużywane duże ilości gazów technologicznych; zużycie poszczególnych gazów wpływa na metodę
ich transportu i rozprowadzania.
Tlen stosuje się do poprawienia spalania, zapewnienia utleniania i poprawienia procesów
przemiany; gaz ziemny lub propan używane są do redukcji tlenków metali. Dwutlenek węgla, azot i
argon używane są do wytwarzania atmosfer obojętnych oraz do odgazowywania roztopionego
metalu. Chlor używany jest na etapie chlorowania w elektrolitycznym wytwarzaniu magnezu, do
odgazowywania roztopionego metalu oraz do usuwania niepożądanych składników metalicznych
(np. magnezu). Tlenek węgla i wodór stosowane są w procesach głównych. Wodór i dwutlenek
siarki stosowane są do redukcji tlenków i soli. Chlor i tlen stosowane są w procesach ługowania.
Zastosowania szczególne przedstawione są w częściach dotyczących technologii produkcji
poszczególnych metali.
Operator (przedsiębiorca) może wytwarzać gazy na miejscu, lecz spotyka się również wytwarzanie
gazów na umowę; instalacje takie służą również do zasilania innych miejsc. W kilku zakładach do
poprawienia spalania stosowany jest tlen; azot używany jest do tłumienia iskier materiałów
piroforowych. Oba te gazy wytwarzane są w procesach kriogenicznych lub zmiennociśnieniowych;
wytwarzany niskogatunkowy azot może być odpowiedni dla niektórych operacji zobojętniania. W
podobny sposób do zapobiegania samozapłonowi stosowane są gazy spalania o małej zawartości
tlenu.
Gazy mogą być transportowane w cysternach lub za pomocą rurociągów. Ciekły chlor
przechowywany jest zwykle w postaci płynu w beczkach lub w zbiornikach; jest on rozprowadzany
przez parowanie i przewód ssący – w ten sposób zapobiega się wyciekom gazów. Do wykrywania
wycieków wszystkich gazów służy inwentaryzacja, kontrola ciśnienia i monitorowanie.
Do mieszania gazów stosuje się równoważenie przepływu i desantowanie ciśnieniowe (np.
mieszaniny argonu/chloru). W przypadku małych objętości mogą być dostarczane gazy wstępnie
zmieszane.
Na określonym terenie gazy rozprowadzane są zwykle za pomocą rurociągów, prowadzonych nad
ziemią przy zastosowaniu odpowiednich systemów ochrony przed uszkodzeniami. Stosowanie i
rozprowadzanie chloru regulują przepisy BHP.
2.4.1.5 Pozostałości
W sektorze tym w różnych procesach powstają różnorodne pozostałości. Wiele z nich stanowi
surowce wtórne przeznaczone do wykorzystania w innych gałęziach przemysłu. W części
powyższej, w której scharakteryzowano surowce wtórne, przedstawiono większość ze stosowanych
technik. W kolejnych rozdziałach przedstawiono w sposób bardziej szczegółowy określone
pozostałości technologiczne oraz techniki ich obsługi i składowania.
2.4.2 Aktualne poziomy emisji i zużycia
Zużycie surowców zależy od wytwarzanego metalu; odpowiednie dane przedstawiono w
rozdziałach od 3 do 12.
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Podczas ładowania, przechowywania, rozładowywania oraz transportu płynów i gazów, istnieje
możliwość wystąpienia emisji lotnych związków organicznych VOC do atmosfery oraz olejów do
wody lub gruntu. Potencjalne emisje VOC do atmosfery mogą pochodzić z odpowietrzania
zbiorników i wycieków z rurociągów.
Emisje pyłów i metali do atmosfery oraz gruntu mogą pochodzić z operacji załadunku i rozładunku,
transportu i przechowywania materiałów stałych oraz ponownego pylenia z miejsc składowania i z
przenośników. Do wody mogą być emitowane zawieszone części stałe, metale, oleje oraz różne
aniony, takie jak siarczany (w zależności od rudy i jej przetwarzania)
Emisje pochodzące z tych źródeł są zwykle niezorganizowane i trudne do przedstawienia
ilościowego. Pewnych szacunków można dokonywać na podstawie operacji pobierania próbek ze
środowiska, takich jak miernik grubość osadu pyłów lub próbek wody powierzchniowej. Z tych
względów w rozdziale niniejszym skoncentrowano się na technikach stosowanych do zapobiegania
emisjom pochodzącym z obsługi surowców.
2.4.3 Techniki, które należy wziąć pod uwagę przy określaniu najlepszych
dostępnych technik BAT
W niniejszej części przedstawiono wiele technik służących do zapobiegania powstawaniu oraz
zmniejszania emisji oraz pozostałości; przedstawiono tu również techniki obniżające ogólne
zużycie energii. Wszystkie te techniki są dostępne w handlu. Dla przedstawienia technik
ilustrujących wysoki osiągany efekt środowiskowy, przedstawiono kilka przykładów. Techniki
przedstawione jako przykłady uzależnione są od informacji przekazanych przez przemysł i
europejskie Państwa Członkowskie oraz od oceny Europejskiego Biura IPPC w Sewilli.
Wszystkie przedstawione wyżej techniki mogą w pewnym zakresie zapobiegać uwolnieniom do
środowiska. Stosowane techniki zależą w dużym stopniu od rodzaju stosowanego materiału. Na
przykład duże, ciężkie elementy obsługiwane są za pomocą całkowicie innych technik w
porównaniu z technikami używanymi do materiałów miałkich i pylastych. Problemy te są
charakterystyczne dla poszczególnych terenów i materiałów. Istnieje kilka technik uważanych za
bardziej efektywne dla zapobiegania emisjom pochodzącym z obsługi surowców. Takimi
technikami są:
•

•

•

Zastosowanie systemów przechowywania płynów w nieprzepuszczalnych obwałowaniach
posiadających pojemność odpowiednią dla pomieszczenia co najmniej objętości największego
zbiornika magazynowego w obrębie obwałowania. W każdym Państwie Członkowskim istnieją
różne wytyczne, których należy odpowiednio przestrzegać. Obszary magazynowania należy
zaprojektować w taki sposób, aby wycieki z górnych części zbiorników i z układów
doprowadzających były zbierane i zawierane w obwałowaniu. Zawartości zbiorników powinny
być wyświetlane; należy stosować odpowiednie alarmy. Dla zapobiegania przepełnieniu
zbiorników należy stosować planowane dostawy i automatyczne układy kontroli.
Kwas siarkowy i inne materiały chemicznie czynne należy również przechowywać w
zbiornikach z podwójnymi ściankami lub w zbiornikach ustawionych w obwałowaniach
odpornych chemicznie, o tej samej pojemności. Za uzasadnione uważa się stosowanie układów
wykrywania wycieków i alarmów. W przypadku istnienia ryzyka zanieczyszczenia wód
gruntowych, powierzchnia magazynowania powinna być nieprzepuszczalna i odporna na
oddziaływanie przechowywanego materiału.
Dla umożliwienia zbierania rozlanego materiału, punkty dostawy powinny znajdować się w
obrębie obwałowań. W celu zmniejszenia emisji lotnych związków organicznych (VOC) należy
stosować wentylację wsteczną wypartych gazów do pojazdu dostawczego. W celu zapobieżenia
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•
•

•

•

•

•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

rozlewom należy rozważyć zastosowanie automatycznego ponownego uszczelnienia złączy
doprowadzających.
Materiały niezgodne (np. materiały ulegające utlenianiu i organiczne) należy posegregować, a w
zbiornikach magazynowych lub w rejonach składowania należy stosować gazy obojętne, jeżeli
będzie to konieczne.
W razie potrzeby do odprowadzania cieczy z obszarów otwartego przechowywania należy
stosować kolektory oleju lub części stałych. Materiały, które mogą uwalniać olej, należy
przechowywać na powierzchniach betonowych, posiadających krawężniki lub inne
wyposażenie ograniczające. Do przechowywanych materiałów chemicznych należy stosować
odpowiednie metody oczyszczania ścieków.
Celem szybkiego wykrywania wycieków i zapobiegania uszkodzeniom poprzez pojazdy i inne
urządzenia, przenośniki przesypowe i rurociągi powinny znajdować się na bezpiecznych,
otwartych powierzchniach, powyżej gruntu. W przypadku istnienia rurociągów podziemnych,
ich przebieg można udokumentować i oznaczyć oraz stosować bezpieczny system wykopów.
Dla zapobiegania pęknięciom i powstawaniu wycieków, dla gazów (włączając w to LPG)
należy stosować właściwie zaprojektowane, solidne zbiorniki ciśnieniowe wraz z
monitorowaniem ciśnienia w zbiornikach i w rurociągach dostawczych. Przyrządy monitorujące
gazy należy stosować na ograniczonych obszarach i w pobliżu zbiorników zasobnikowych.
Tam, gdzie będzie to wymagane, dla materiałów pylistych można stosować uszczelnione
systemy doprowadzania, przechowywania i odzyskiwania, a do dziennego przechowywania
można stosować silosy. Materiały pyliste mogą być przechowywane w całkowicie zamkniętych
budynkach, w których mogą nie być wymagane specjalne urządzenia filtrujące.
Tam, gdzie będzie to właściwe i będzie powodować zmniejszanie skłonności materiału do
tworzenia pyłów, można stosować środki uszczelniające (takie jak melasy i polioctan winylu).
W celu zapobiegania emisji pyłów, w miejscach dostawy, w silosach, w pneumatycznych
systemach transportowych i w punktach przesypowych przenośników, jeżeli będzie to
wymagane, należy stosować obudowane przenośniki z właściwie zaprojektowanymi,
wydajnymi urządzeniami wyciągowymi i filtrującymi.
Materiały niepylące i nierozpuszczalne można przechowywać na uszczelnionych
powierzchniach z drenażem i kolektorem ścieków.
Opiłki, wióry oraz inne zaolejone materiały należy przechowywać pod przykryciem w celu
zapobiegania wymywaniu przez wodę deszczową.
Dla zminimalizowania wytwarzania i przenoszenia pyłów na określonym terenie, można
stosować usprawnione układy transportowe. Przed odprowadzaniem należy zbierać i oczyszczać
wodę deszczową wymywającą pyły.
Do czyszczenia pojazdów używanych do dostawy oraz obsługi materiałów pylących, należy
używać myjni przejezdnych i strumieni wody lub innych urządzeń do czyszczenia. Na dobór
metody wpływać będą lokalne warunki, np. tworzenie się lodu. Można wykorzystywać
planowane kampanie oczyszczania dróg.
Dla zapobiegania rozlewom i do wykrywania wycieków można zastosować systemy
inwentaryzacji i kontroli.
Celem określania jakości surowców i planowania metod technologicznych, w systemie obsługi i
przechowywania materiałów można zawrzeć metody pobierania próbek materiałów i
oznaczania (analizy). Systemy takie należy zaprojektować i obsługiwać według tych samych
standardów jak systemy obsługi i składowania.
Powierzchnie przechowywania reduktorów takich jak węgiel, koks oraz zrębki drewna należy
nadzorować pod kątem możliwości powstania pożaru wskutek samozapłonu.
Należy stosować właściwe zasady projektowe i konstrukcyjne oraz odpowiednią konserwację.
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2.5 Wstępne przetwarzanie i transport surowców
2.5.1 Stosowane technologie i techniki
Rudy, koncentraty i surowce wtórne występują czasami w postaci, w której nie mogą być
stosowane bezpośrednio w procesie głównym. Ze względów kontroli oraz bezpieczeństwa może
być wymagane suszenie/rozmrażanie. Dla wspomagania reakcji lub ograniczania utleniania może
być konieczne zwiększanie lub zmniejszanie uziarniania wsadu. Do sterowania procesem
metalurgicznym niezbędne może być dodawanie środków redukcyjnych, takich jak węgiel lub koks
oraz topników i innych materiałów żużlotwórczych. Dla uniknięcia problemów związanych z
ograniczaniem emisji z procesów i dla zwiększenia szybkości wytapiania, konieczne może być
usuwanie powłok. Wszystkie te techniki stosowane są do tworzenia lepiej kontrolowalnego i
bardziej niezawodnego wsadu dla głównego procesu; są one również stosowane przy odzyskiwaniu
metali szlachetnych do analizowania surowca w celu obliczenia opłat za odzyskiwanie.
2.5.1.1 Rozmrażanie
Rozmrażanie ma na celu umożliwienie transportu zamrożonych materiałów. Stan zamrożenia
występuje np. podczas rozładunku rud i koncentratów oraz stałych paliw kopalnych, takich jak
węgiel, z wagonów kolejowych oraz ze statków w okresie zimy. Rozmrażanie można
przeprowadzić za pomocą strumieni pary w celu stopienia tylko lodu i umożliwienia wyładunku
surowców.
2.5.1.2 Suszenie
Procesy suszenia służą do uzyskiwania surowców odpowiednich dla podstawowego procesu
produkcji. Z kilku względów unika się często obecności wody.
•
•
•
•
•

Niebezpieczne jest, gdy w bardzo gorącym piecu wytwarzane są gwałtownie duże ilości pary.
Woda może wytwarzać zmienne zapotrzebowanie na ciepło w palniku koncentratu, co zakłóca
sterowanie procesem i może hamować działanie auto-termiczne.
Oddzielne suszenie w niskich temperaturach zmniejsza zapotrzebowanie na energię. Jest to
spowodowane energią wymaganą do przegrzania pary w piecu do wytapiania i istotnym
wzrostem całkowitej objętości gazów, zwiększających obciążenie wentylatora.
Działanie korozyjne.
Para wodna może reagować z węglem wytwarzając H2 i CO.

Suszenie wykonuje się zwykle przez zastosowanie bezpośredniego ciepła z palnika lub za pomocą
strumieni pary, albo też pośrednio za pomocą pary lub gorącego powietrza w wężownicach
wymiennika ciepła. Do tego celu używane jest również często ciepło wytwarzane w procesach
pirometalurgicznych; do osuszania surowców można wykorzystywać również spalanie gazów
odlotowych bogatych w CO. Stosowane są tu piece obrotowe i suszarki ze złożem fluidalnym.
Osuszony materiał jest zwykle bardzo pylący; z tego względu do wychwytu zapylonych gazów
stosowane są systemy odciągowe i ograniczania emisji. Wychwycone pyły zawracane są do
procesu. Osuszone rudy i koncentraty mogą być również samozapalne, co uwzględnia się w
konstrukcjach systemu ograniczania emisji; do tłumienia zapłonu można stosować również osłonę
azotową lub gazy spalinowe z niską zawartością tlenu resztkowego. Gazy odlotowe z suszarki mogą
zawierać SO2 i z tego względu należy wziąć pod uwagę oczyszczanie gazów.
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2.5.1.3 Kruszenie i zmniejszanie wielkości
Kruszenie i zmniejszanie wielkości stosowane jest w celu redukcji wielkości produktów,
pozostałości i surowców dla ich dostosowania do sprzedaży oraz dalszego przetwarzania. Stosuje
się wiele rodzajów kruszarek, włączając w to kruszarki stożkowe i kulowe. Kruszone są materiały
mokre i suche; może być włączony etap mieszania. Zastosowanie specjalnych urządzeń zależy od
surowców, które mają być przetwarzane. Kruszenie suche jest potencjalnie głównym źródłem
emisji pyłów; stosowane są tu systemy odciągowe i ograniczania emisji; wychwycone pyły
zawracane są do procesu. Gdy tworzenie się pyłów może stwarzać problemy lub gdy następnym
etapem będzie grudkowanie mokre, można kruszyć materiały wilgotne.
Do wytwarzania żużla drobnoziarnistego stosuje się granulowanie; żużel granulowany może być
stosowany jako materiał służący do oczyszczania śrutowego, na wypełnienia drogowe lub jako
materiał, który można powtórnie przetwarzać w celu odzyskania zawartości metalu. Roztopiony
żużel odlewany jest do kąpieli wodnej lub przez strumień wody. Granulacja stosowana jest również
do wytwarzania śrutu metalowego. Procesy granulacji są również potencjalnym źródłem
wytwarzania drobnoziarnistych pyłów i aerozoli, które muszą być kontrolowane.
Elementy elektroniczne są źródłem kilku metali nieżelaznych i elementy te mogą być rozdrabniane
w urządzeniach do rozdrabniania złomu lub w młynach w celu oddzielenia płytek z obwodami
drukowanymi i innych materiałów od elementów metalowych.
2.5.1.4 Rozbijanie akumulatorów
Rozbijanie akumulatorów stosowane jest do odzyskiwania ołowiu, niklu, kadmu i innych
materiałów, z których wykonane są akumulatory. W przypadku akumulatorów ołowiowo –
kwasowych, do rozbijania obudów akumulatorów w celu uwolnienia ołowiu (w postaci krat) oraz
związków ołowiu (w postaci pasty) oraz w celu odzyskania materiału obudowy z tworzywa
sztucznego (głównie polipropylenu) stosowane są młyny młotkowe; usuwany, przetwarzany i
używany jest również elektrolit. Dla regulacji wielkości kawałków (ziaren) oraz dla zapobiegania
wprowadzaniu tlenku ołowiu do tworzywa sztucznego podczas kruszenia jednostopniowego, można
stosować kruszenie dwustopniowe. Dla poprawienia jakości oraz utworzenia tworzywa sztucznego
nadającego się do recyklingu materiał tworzywa sztucznego jest oddzielany i wypłukiwany. W
przypadku niewłaściwego zbierania i obsługi, kwas zawarty w akumulatorach może zanieczyszczać
grunt i wodę; razem ze specjalnymi zbiornikami zasobnikowymi i zbierającymi można stosować
uszczelnione, kwasoodporne systemy odprowadzające. Podczas kruszenia może być wytwarzana
kwaśna mgła, którą można wychwytywać za pomocą mokrych płuczek wieżowych lub filtrów
mgły.
Akumulatory (baterie) Ni/Cd poddawane są pirolizie w celu usunięcia powłok z tworzywa
sztucznego oraz w celu otwarcia akumulatorów. Pirolizę wykonuje się w niskich temperaturach;
gazy oczyszczane są w dopalaczu i następnie w filtrze workowym. Z elektrod odzyskiwany jest
kadm i nikiel; z obudowy odzyskiwana jest stal.
2.5.1.5 Mieszanie
Celem mieszania jest wytwarzanie mieszanek rud lub koncentratów o różnej jakości oraz
połączenie topników i środków redukujących - w razie potrzeby - z rudą w celu utworzenia
stabilnego materiału wsadowego dla procesu głównego. Mieszanie takie można wykonywać w
mieszalnikach firmowych, na etapie rozdrabniania oraz podczas transportu, suszenia i składowania.
Dokładne mieszanki są wytwarzane przy zastosowaniu systemów składowania odważających
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materiał na zasadzie pomiaru ubytku ciężaru, za pomocą wag taśmowych lub objętościowo z
urządzeń załadowczych. Mieszanie może być operacją, w której wydziela się dużo pyłów;
stosowane są tu zabezpieczenia i odciąganie na wysokim poziomie. Wychwycone pyły zawracane
są do procesu. Dla uniknięcia wytwarzania pyłów stosuje się również mieszanie na mokro;
wytwarzany jest szlam, który jest następnie odwadniany i stosowany w procesie grudkowania. Dla
zapobiegania pyleniu można stosować również powłoki i środki wiążące. W zależności od procesu,
przed następnym procesem takim jak spiekanie może być konieczne wykonanie grudkowania.
2.5.1.6 Brykietowanie, grudkowanie i inne metody aglomeracji
Do przetwarzania koncentratów, pyłów piecowych oraz innych materiałów wtórnych stosuje się
wiele technik, które mogą obejmować paczkowanie drutu lub złomu małej wielkości, brykietowanie
materiału jak wspomniano wyżej, oraz wyciskanie lub wałkowanie past dla wytworzenia z
materiału kulek równej wielkości. W tym celu, dla zmniejszenia ilości generowanych pyłów na
kolejnych etapach procesu, stosowane są powłoki i środki wiążące.
Dla zapewnienia efektywnych warunków wytapiania, często wytwarzane są brykiety i grudki
zawierające mieszaniny drobnych rud lub koncentratu, pyłów zawracanych do obiegu oraz
materiałów dodatkowych, takich jak środki redukcyjne. Po dodaniu spoiw oraz wody, mieszanka
doprowadzana jest do prasy, w której często wytwarzane są brykiety w kształcie poduszek lub
grudki w obrotowych bębnach grudkujących lub w misach grudkujących. Materiał wiążący musi
mieć takie właściwości, aby brykiety surowe miały wystarczającą wytrzymałość dla umożliwienia
ich łatwego transportu i uniknięcia rozdrabniania podczas ich wprowadzania do pieca.
Można stosować różne rodzaje spoiw, takie jak melasy i wapno, krzemian sodu, żużel stalowniczy
oraz cement, które zmniejszają powstawanie pyłów. Dla zwiększenia wytrzymałości grudek
surowych można dodawać smołę. Frakcje grube pyłu pofiltracyjnego ze stacji filtrów workowych
pieca i pył pofiltracyjny z operacji kruszenia i przesiewania, można mieszać z innymi materiałami,
które mają być brykietowane.
2.5.1.7 Spiekanie i kalcynacja
Procesy te służą do zwiększania ziarna materiału wsadowego (spieku) oraz nastawianych składów
chemicznych tak, aby były odpowiednie dla dalszego przetwarzania. Aglomeracja i spiekanie
umożliwiają bardziej równomierny przepływ gazu przez złoże pieca i zmniejszenie ilości
generowanych pyłów, gazów i niezorganizowanych emisji [tm 109, UNEP 1993 - Program
Ochrony Środowiska ONZ 1993].
Do tego celu stosowane jest również spiekanie i kalcynowanie; ponadto, procesy te są stosowane do
ustawienia postaci chemicznej mieszanki lub do przemiany każdej istniejącej postaci siarki, np.
kalcynacja dolomitu na dolomit stabilizowany w produkcji magnezu. Główny mechanizm wiążący
przy spiekaniu rud uzyskuje się przez doprowadzenie rudy do temperatury, w której zaczynają się
topić minerały skał płonnych; poszczególne cząsteczki stapiane są razem w osnowie roztopionego
żużla. W niektórych przypadkach pewną rolę w procesie spiekania odgrywać będzie rekrystalizacja,
np. tworzenie nowych kryształów przez poprzednie granice ziaren. Spiek jest zwykle kruszony i
przesiewany; podziarno jest zawracane do procesu spiekania; czasami ilość zawracanego podziarna
jest 2 – 4 razy większa od ziarna wsadowego. Następnie spiek wsadowy przesyłany jest do pieca do
wytapiania.

Produkcja metali nieżelaznych

136

Rozdział 2

Spiekanie i prażenie rud siarczkowych przeprowadza się często razem w wysokich temperaturach;
w takim przypadku wytwarzane gazy zawierają duże ilości dwutlenku siarki. Utlenianie siarki jest
źródłem ciepła niezbędnego dla procesu. Zasadniczo, ruda mieszana jest z zawracanym spiekiem i
topnikami i może być grudkowana przed spiekaniem. W przypadku tlenków, dodawany jest
również koks.
W instalacjach do spiekania, do przenoszenia materiału przez strefy ogrzewania i chłodzenia
stosowany jest ruszt ruchomy lub ciągły albo taśma stalowa; w niektórych instalacjach dla
materiału spiekanego stosowane są palety stalowe. Gazy odciągane są w górę lub w dół przez złoże
(spiekanie z górnym lub dolnym odciągiem/ssaniem). Stosowana jest tu również taśma
spiekalnicza, w której zastosowano układ sekcji ssania w górę i w dół; układ ten jest zdolny do
minimalizowania objętości gazów i emisji niezorganizowanych oraz efektywnego odzysku ciepła.
Czasami dla ochrony rusztu stalowego stosowana jest między rusztem i mieszanką warstwa
spieczonego materiału.
Spiekanie rud siarczkowych jest procesem egzotermicznym; w przypadku innych materiałów jako
paliwo używany jest gaz ziemny. Gazy gorące są zwykle zawracane do obiegu w celu wstępnego
podgrzania złoża lub powietrza spalania. Spiek chłodzony jest ciągiem powietrza na złożu lub przez
gaszenie w wodzie. Następnie spiek jest przesiewany i czasami kruszony dla wytworzenia
końcowego materiału wsadowego o stałym uziarnieniu. Spiek drobnoziarnisty zawracany jest do
procesu spiekania.
Kalcynowanie wykonywane jest w piecu obrotowym ze złożem fluidalnym lub w piecu półkowym;
zwykle podczas procesu nie jest dodawany węgiel. Kalcynowanie koncentratów siarczków stanowi
etap prażenia i przedstawione jest w rozdziałach dotyczących produkcji metali.
2.5.1.8 Procesy przewałowe
Procesy te służą do odciągania metali lotnych, takich jak ołów oraz cynk, z substratu. W procesach
tych stosowane są wysokie temperatury oraz źródło węgla dla wytwarzania żużla obojętnego przez
przewał lub ulatnianie metali z materiału. Umożliwia to odzyskiwanie metali dla dalszego
przetwarzania, zwykle w postaci tlenków. Stosowane są tu piece Waelza oraz piece przewałowe
żużla. Przewał wykonuje się również w okresowych procesach konwertorowych podczas usuwania
metali lotnych w czasie procesu.
2.5.1.9 Usuwanie powłok i odolejanie
Operacje te wykonywane są zwykle na surowcach wtórnych w celu zmniejszenia zawartości
substancji organicznych w materiale wsadowym dla niektórych głównych procesów. Stosuje się tu
procesy wymywania i pirolizy. Do odzyskiwania oleju i zmniejszania obciążania układu cieplnego
można stosować odwirowywanie. Duże zróżnicowania w zawartości substancji organicznych mogą
powodować niewystarczające spalanie w niektórych piecach i wytwarzać duże ilości gazów
spalania, zawierających resztkowe związki organiczne. Występowanie powłok może również
znacznie zmniejszyć szybkość wytapiania [tm 121, Hoogovens 1998, tm 125, ETSU 1994]. Jeżeli
systemy wychwytu i spalania gazów nie będą wystarczająco wydajne, stany takie mogą powodować
znaczne emisje dymów, dioksyn i pyłów metali do atmosfery. Mogą tu być wytwarzane iskry i
palące się cząsteczki, które mogą powodować znaczne uszkodzenia urządzeń do ograniczania
emisji. W większości przypadków mniej wydajne jest usuwanie powłok zanieczyszczonego złomu
w piecu niż usuwanie powłok z materiału rozdrobnionego w osobnym piecu, wskutek wytwarzania
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większej ilości kożucha [tm 125, ETSU 1994]; niektóre piece są specjalnie zaprojektowane dla
odbioru zanieczyszczeń organicznych.
Usuwanie oleju i niektórych powłok wykonuje się w specjalnie zaprojektowanym piecu, takim jak
suszarka wiórów. W większości przypadków stosowany jest piec obrotowy o niskich temperaturach
do odparowania oleju i wody. Stosowane jest tu bezpośrednie i pośrednie ogrzewanie materiału. Do
niszczenia produktów organicznych wytwarzanych w piecu stosowany jest dopalacz pracujący w
wysokiej temperaturze (powyżej 850 ºC); gazy filtrowane są zwykle za pomocą filtra tkaninowego.
Do usuwania izolacji z kabli i powłok z innych materiałów często stosowane jest usuwanie
mechaniczne. Dla uzyskania kruchej powłoki, którą można łatwiej usunąć, w niektórych procesach
stosowane są techniki kriogeniczne. Można również stosować wymywanie za pomocą
rozpuszczalników (czasami chlorowanych) lub detergentów. Najpowszechniej stosowane są
systemy par rozpuszczalników z integralnymi skraplaczami. Procesy te wykorzystywane są również
do odtłuszczania elementów produkcyjnych. W takich przypadkach stosuje się systemy
oczyszczania dla zapobiegania zanieczyszczeniu wody.
2.5.1.10 Spopielanie i piroliza
Procesy te służą zwykle do przetwarzania filmów fotograficznych, zmiotek, katalizatorów i innych
materiałów dla zagęszczenia metali szlachetnych lub dla odzyskiwania niklu. Procesy te stosowane
są również do wstępnego przetwarzania katalizatorów w celu usunięcia zawartości organicznych
przed dalszym przetwarzaniem. W celu zapobiegania przenoszeniu metali, procesy te wykonuje się
zwykle w niskich temperaturach. Gazy wytwarzane w piecu do spopielania przetwarzane są
następnie za pomocą dopalacza i oczyszczane za pomocą filtra workowego. Przy tych procesach
należy wziąć pod uwagę możliwość tworzenia się dioksyn.
Na etapie spopielania i pirolizy używane są zwykłe proste piece komorowe i piece obrotowe.
Surowce do pieców komorowych doprowadzane są na tacach. Popioły bogate w metal są zbierane
lub oziębiane przed ich dalszym przetwarzaniem.
2.5.1.11 Procesy ługowania
Ługowanie lub wstępne ługowanie stosowane jest do usuwania zanieczyszczeń, takich jak alkalia i
ziemie alkaliczne, magnez, siarczany lub chlorki z niektórych koncentratów i surowców wtórnych
przed dalszym przetwarzaniem. Ługownie stosowane jest również do zmniejszania zawartości
kadmu, chlorków i siarczanów, itp.. w pozostałościach oraz do ich odzyskiwania w postaci
produktów ubocznych. Przykłady to: - tlenek Waelza może być wypłukiwany dla wytwarzania
materiału nadającego się do stosowania w procesie pierwotnym; - kadm z pyłu pofiltracyjnego
może być usuwany przed zawróceniem pyłu do pieca do wytapiania. Proces wstępnego ługowania
stosowany jest również do usuwania metali ze złożonych osnów lub do zagęszczania metali
szlachetnych, używanych do pokrywania katalizatorów. Rudy takie jak kwarc są płukane i
przesiewane przed użyciem. Stosowane są tu procesy wymywania w układzie otwartym lub
zamkniętym; w układzie zamkniętym stosowany jest upust roztworu. Wody odpadowe są
oczyszczane przed zrzucaniem.
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2.5.1.12 Techniki oddzielania
Procesy te stosowane są do usuwania zanieczyszczeń z surowców przed ich użyciem. Procesy
oddzielania dla rud i koncentratów (takie jak flotacja) są zasadniczo używane w kopalni, gdy
materiał ulega zagęszczeniu lub „wzbogaceniu”; techniki te stosowane są również w kilku
miejscach produkcji do przetwarzania żużla w celu usunięcia frakcji bogatych w metale. Do
usuwania żelaza stosowane jest oddzielanie magnetyczne.
Techniki oddzielania stosowane są częściej dla surowców wtórnych; najpowszechniejsze jest tu
oddzielanie magnetyczne. W przemyśle przetwórczym złomu stosowane jest wzbogacanie w
cieczach ciężkich i oddzielanie grawitacyjne (pływanie/zanurzenie); metody te można również
spotkać w przemyśle metali nieżelaznych, np. w przetwarzaniu złomu akumulatorów dla usuwania
materiałów z tworzyw sztucznych. W tym przypadku różnica gęstości i wielkości różnych frakcji
służy do oddzielania metalu, tlenków metali i elementów z tworzyw sztucznych za pomocą nośnika
w postaci wody. Do oddzielania metali od materiałów o mniejszej gęstości, takich jak tworzywa
sztuczne i włókna od złomu elektronicznego, służy również rozdzielanie w strumieniu powietrza.
Do wzbogacania pozostałości po ługowaniu stosowana jest również metoda flotacji.
Do usuwania kawałków żelaza w celu zmniejszenia zanieczyszczenia stopów stosuje się
oddzielanie magnetyczne. Zasadniczo nad przenośnikami stosuje się oddzielacze magnetyczne
taśmowe. W celu pozostawienia na trzonie pieca dużych zanieczyszczeń o wyższej temperaturze
topnienia (np. żelaza) dla dalszego przetwarzania, do wytapiania cynku, ołowiu i aluminium, w
piecach płomiennych stosuje się pochyłe (grawitacyjne) trzony.
Do oddzielania aluminium od innego materiału stosuje się ruchome pola elektromagnetyczne
(oddzielanie za pomocą prądów wirowych). W innej technice tego typu do pompowania
roztopionego aluminium i innych metali, bez bezpośredniego styku między metalem i składnikami
mechanicznymi, stosuje się ruchome pole elektromagnetyczne.
W innych technikach oddzielania stosuje się systemy detekcji typu rozróżnianie koloru, UV, IR,
promieni X, laserowe oraz inne w układzie z sortownikami mechanicznymi lub pneumatycznymi.
Techniki takie stosowane są np. do oddzielania akumulatorów Ni/Cd od akumulatorów innych
typów; opracowywane są techniki dla innych zastosowań.
2.5.1.13 Systemy transportu i ładowania
Systemy te służą do transportu surowców między etapami wstępnego przetwarzania i następnie do
głównego procesu. Stosowane są tu techniki podobne do technik stosowanych dla surowców;
występują podobne problemy w postaci wytwarzania pyłów, hermetyzacji i odciągania.
Wychwycony materiał jest ponownie wykorzystywany.
Materiały wstępnie przetworzone mogą być bardziej suche od surowców, wskutek tego w celu
zapobiegania emisjom pyłów stosowane są skuteczniejsze metody; zasadniczo nie są stosowane
systemy natryskowe wody, lecz wymagane są tu wysokie standardy gospodarności. Przenośniki
służące do transportu materiałów wytwarzających pyły są zasadniczo obudowane; w takich
przypadkach w miejscach odsłoniętych i czułych, jak np. w miejscach przesypowych przenośników,
stosowane są różne efektywne systemy odciągania i ograniczania emisji. Alternatywą jest tu
zastosowanie zraszania wodą lub mgieł wodnych. Dla zapobiegania przenoszenia materiału na
powrotną część taśmy, na przenośnikach stosuje się dolne zgarniaki. Często używane są również
pneumatyczne systemy przenoszenia fazy gęstej.
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2.5.2 Aktualne poziomy emisji i zużycia
Potencjalne emisje do wszystkich środowisk są podobne do występujących podczas transportu
surowców. Ponadto, do atmosfery uwalniany jest dym, kwaśne gazy, opary i pył z procesów
cieplnych oraz pył z procesów mechanicznych, zaś do wody - metale z układów granulacji i
filtrowania. Emisje pochodzące z tych procesów są zwykle wychwytywane.
2.5.3 Techniki, które należy wziąć pod uwagę przy określaniu najlepszych
dostępnych technik BAT
W części niniejszej przedstawiono techniki służące do zapobiegania oraz ograniczania emisji i
pozostałości, jak również techniki służące do zmniejszenia całkowitego zużycia energii. Wszystkie
te techniki są dostępne w sprzedaży. W celu scharakteryzowania technik o wysokiej skuteczności w
zakresie ochrony środowiska, przedstawione zostały odpowiednie przykłady. Techniki
przedstawione jako przykłady uzależnione były od informacji dostarczanych przez przemysł i
europejskie Państwa Członkowskie oraz od oceny Europejskiego Biura IPPC w Sewilli.
Stosowane techniki zależą w dużym stopniu od rodzaju używanego materiału, np. duże, ciężkie
pozycje przetwarzane są za pomocą całkowicie innych technik niż materiały miałkie i sypkie.
Problemy tego rodzaju są charakterystyczne dla poszczególnych miejsc i materiałów. Operacje
wstępnego przygotowania i transportu dotyczą często materiałów, które są suche, wskutek czego
istnieje możliwość emisji z procesu do wszystkich środowisk. Z tego względu, na etapie tym
potrzebna jest bardziej szczegółowa konstrukcja urządzeń technologicznych; proces ten wymaga
efektywnego monitorowania i sterowania. Pod uwagę należy wziąć naturę materiału (np.
wytwarzanie pyłów, samozapalność); należy tu ocenić potencjalne emisje lotnych związków
organicznych (VOC) i dioksyn w procesach termicznych. W szczególności należy dokładnie
zaprojektować, zbudować i konserwować systemy odciągowe i ograniczania emisji. Przegląd
stosowanych technik w niniejszej części obejmuje również zagadnienia, które można spotkać w
różnych opcjach procesów. Pod uwagę należy wziąć tu również techniki wymienione w części
dotyczącej obsługi surowców. Za najistotniejsze uważa się poniższe elementy:
• Zastosowanie procesów wstępnego przygotowania i transportu z właściwie zaprojektowanymi,
wydajnymi urządzeniami do odciągania i ograniczania emisji dla zapobiegania emisji pyłów
oraz innych materiałów. Przy projektowaniu takich urządzeń należy wziąć pod uwagę naturę
emisji, maksymalną wielkość emisji i wszystkie możliwe źródła.
• Zastosowanie obudowanych systemów przenośnikowych dla materiałów pylących. W
przypadku możliwości wystąpienia emisji pyłów, systemy te powinny być wyposażone w
urządzenia odciągowe i ograniczania emisji.
• Jeżeli jest to możliwe, stosowanie procesów „przepływających” bezpośrednio do następnych
procesów, które minimalizują transport i umożliwiają oszczędzanie energii cieplnej.
• W przypadku, gdy nie będzie można zastosować innych technik oraz gdy nie będą one
właściwe, należy zastosować systemy rozdrabniania, mieszania i grudkowania na mokro.
• Systemy oczyszczania cieplnego i pirolizy (np. suszenie wiórów i usuwanie powłok), w których
do niszczenia produktów spalania, np. lotnych związków organicznych (VOC) i dioksyn,
stosowane są wydajne urządzenia do dopalania. Gazy należy wytrzymywać w temperaturach
powyżej 850 ºC (1100 ºC, w przypadku, gdy występować będzie ponad 1% fluorowcowego
materiału organicznego) w obecności przynajmniej 6% tlenu przez minimum 2 sekundy.
Krótsze czasy przebywania mogą również spowodować całkowite zniszczenie VOC i dioksyn,
lecz należy to wykazać na poziomie lokalnym. Gazy należy chłodzić szybko w zakresie
temperatury reformowania dioksyn.
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•
•

•
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•

W celu zmniejszenia wpływu VOC, w procesach płukania stosowanych do usuwania oleju oraz
innych zanieczyszczeń należy stosować łagodne rozpuszczalniki. Należy stosować skuteczne
systemy odzyskiwania rozpuszczalników i par.
Pod uwagę należy wziąć technologie spiekania na stalowej taśmie, z ciągiem (ssaniem) do góry
lub całkowicie obudowane w ciągiem w dół. Spiekanie na taśmie stalowej ma kilka zalet w
przypadku niektórych grup metali; może minimalizować objętości gazów, zmniejszać emisje
niezorganizowane i odzyskiwać ciepło. Zagadnienia te przedstawione są w dalszej części.
Emisjom niezorganizowanym powinny zapobiegać systemy odciągowe gazów odlotowych.
Zastosowanie pieców obrotowych z szybkim chłodzeniem wilgotnego popiołu dla procesów ze
zmniejszaniem objętościowym materiałów, takich jak filmy fotograficzne. W mniejszych
instalacjach mogą być stosowane piece z ruchomym rusztem. W obu przypadkach należy
oczyszczać gazy spalania w celu usunięcia pyłów i gazów kwaśnych, w przypadku ich
obecności.
W przypadku konieczności zmniejszenia wytwarzania dymu oraz oparów i w celu poprawienia
szybkości wytapiania, należy zaprojektować proces oddzielania w celu wytwarzania czystych
materiałów, odpowiednich dla procesów odzyskiwania.
Zbieranie i oczyszczanie ścieków płynnych przed ich zrzucaniem z procesu w celu usunięcia
metali nieżelaznych i innych składników.
Stosowanie dobrych praktyk projektowych i budowlanych oraz odpowiedniej konserwacji.

Metoda wstępnego
przygotowania
Suszenie

Materiały
Koncentraty i topniki

Kruszenie

Żużel

Grupa metali
Wszystkie
grupy
Wszystkie
grupy

Akumulatory

Mieszanie

Koncentraty i topniki

Wszystkie
grupy.

Aglomeracja

Koncentraty i topniki
Pozostałości

Spiekanie

Koncentraty i topniki

Przewał

Pyły pofiltracyjne, żużle

Wszystkie
(Rzadko Cu i
Ni)
Pb, Zn,
żelazostopy
Pb, Zn

Usuwanie powłok,
odolejanie

Kable
Wióry
Za pomocą
odwirowywania można
odzyskiwać olej i
zmniejszać obciążenie

Produkcja metali nieżelaznych

Uwagi
Suchy wsad do
pieca do wytapiania.
Mechaniczne lub na
bazie wody.
Mechaniczne 1 lub 2
etapy. Potencjalne
emisje kwasów do
środowiska.
Zastosowanie
etapów przenoszenia
i mieszania.
Powlekanie i
grudkowanie.
Emisje SO2 i pyłów.

Pyły pofiltracyjne
pochodzące z
różnych procesów,
zawierające Pb i Zn.
Cu, Al, Ti, itp.. Emisje VOC i
dioksyn pochodzące
z systemów
cieplnych.
Dostępne są systemy
mechaniczne i
kriogeniczne.
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układu cieplnego.
Spopielanie

Klisze fotograficzne.
Katalizatory.

Ługowanie

Surowce.
Pozostałości.
Tworzywa sztuczne.
Metale.

Oddzielanie
Odtłuszczanie

Produkty – przy
zastosowaniu systemów
opartych na
rozpuszczalnikach i
roztworach wodnych.

Metale
szlachetne
(PM)
Pb, Zn, PM

Emisje VOC i
dioksyn.

Pb, Cd, PM, Al Systemy oparte na
powietrzu lub
cieczach.
Cu, itp..
Potencjał dla
węglowodorów
chlorowanych.

Tabela 2.3: Zestawienie metod obróbki wstępnej

2.6 Produkcja metali i techniki sterowania procesem
Metal
Miedź

Aluminium

Ołów

Cynk

Metale
szlachetne

Spotykane typy pieców
Piece zawiesinowe do wytapiania
Piece kąpielowe do wytapiania
Piece elektryczne
Piece obrotowe lub konwertory
Piece szybowe
Piece trzonowe
Piece indukcyjne
Piece płomienne
Elektrolizery z roztopionym
elektrolitem
Piece płomienne
Piece obrotowe i trzonowe
Piece indukcyjne
Angielski piec do wytapiania (ISF)
Piec zawiesinowy (Kivcet)
Piec kąpielowy (QSL, ISA
Smelt/Ausmelt)
Krótki piec obrotowy
Podgrzewany kocioł
Maszyna spiekalnicza
ISF i destylacja New Jersey
Piec prażalniczy ze złożem
fluidalnym, maszyna do spiekania
Piec indukcyjny i tyglowy
Piec przewałowy żużla
Piec elektryczny
Piec szybowy
Piec tyglowy
Obrotowy lub statyczny piec do

Produkcja metali nieżelaznych

•

Uwagi
Różne zastosowania, w
zależności od surowca i
etapu procesu.

•

Elektrolizery z
roztopionym
elektrolitem tylko dla
surowców pierwotnych.

•

Istotne jest tu sterowanie
temperaturą topienia.

•

Różnorodne
zastosowania, w
zależności od surowca i
etapu przetwarzania.
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Rtęć
Metale
wysokotopliwe

spopielania
Kupelka i BBC
Destylacja próżniowa
Piec obrotowy
Piec rurowy
Piec Herreshoffa
Piec przepychowy
Piec taśmowy
Piec nieprzelotowy
Piec obrotowy
Piec z wiązką elektronów
Piec próżniowy indukcyjny

•

•

Piec szybowy
Piec z łukiem elektrycznym, piec
elektryczny
Tygle reakcyjne
Piec Herreshoffa
Reaktory metalotermiczne

•

Metale
alkaliczne

Elektrolizery z roztopionym
elektrolitem
Piece elektryczne, piece indukcyjne

•

Nikiel i kobalt

Piece zawiesinowe do wytapiania
Piece kąpielowe do wytapiania
Piece elektryczne, piece płomienne
Konwertory
Piece obrotowe do wypalania i
konwertory obrotowe do wytapiania
Piece indukcyjne
Piece wgłębne, piece próżniowe.
Piece elektryczne.

•

Żelazostopy

Węgiel i grafit

•

Do produkcji proszku
stosowane są piece
przepychowe, taśmowe,
nieprzelotowe i
obrotowe.
Do wytapiania wlewków
stosowane są piece
elektronowe.
Piec z łukiem
elektrycznym stosowany
jest jako piec otwarty,
półzamknięty i
zamknięty.
Piec Herreshoffa
stosowany jest tylko do
prażenia Mo.
Piece indukcyjne
stosowane są w
większości do
przetapiania.
Różnorodne
zastosowania w
zależności od surowca i
etapu procesu.

Tabela 2.4: Typowe zastosowania pieców
Do produkcji i wytapiania metali stosowanych jest kilka procesów lub kombinacji procesów.
Poniżej przedstawiono proces pirometalurgiczny i hydrometalurgiczny. Kolejność ich
przedstawienia nie ma znaczenia i nie oznacza żadnej klasyfikacji. Szczegółowe informacje
dotyczące procesu pirometalurgicznego i hydrometalurgicznego przedstawione są w rozdziałach
dotyczących technik stosowanych dla poszczególnych metali; w rozdziałach tych przedstawiono
również metale, dla których stosowane są takie procesy oraz szczególne zalety i wady w takich
zastosowaniach.
W przemyśle metali nieżelaznych piece stosowane są do wielu celów, takich jak prażenie oraz
kalcynowanie surowców, wytapianie i rafinacja metali oraz przetapianie rud i koncentratów.
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Ten sam „typ” pieca lub procesu może być stosowany do wielu celów; z tego względu celem
poniższego przeglądu jest przedstawienie różnych zastosowań [tm 22, EC 1991; tm 26, PARCOM
1996; tm 35, LRTAP 1995].
Istotnym aspektem wyboru procesu jest zdolność wychwytu oparów i gazów; spotyka się tu procesy
uszczelnione, półzamknięte i otwarte. Na konstrukcję systemu zbierania oparów znaczący wpływ
ma geometria, która w niektórych przypadkach może utrudniać zbieranie. Przykładem może być tu
zastosowanie systemów transportowych wymagających okapów odciągowych, które należy
odsuwać od pieca. Innym istotnym czynnikiem jest możliwość zastosowania konkretnego typu
procesu oraz zmienność stosowanych surowców; w niektórych procesach można stosować cały
asortyment materiałów, a w innych tylko określony rodzaj materiałów. Problemy te przedstawione
są w dalszej części, w rozdziałach dotyczących produkcji poszczególnych metali, w ramach
technik, które należy wziąć pod uwagę przy określaniu najlepszych dostępnych technik BAT.
Podobnie, krytyczne znaczenie ma tu obsługa i konserwacja systemów.
2.6.1 Piece do prażenia, kalcynacji, itp..
2.6.1.1 Piece obrotowe
Piece obrotowe do wypalania mają taki sam układ jak konwertory obrotowe do wypalania, lecz
pracują bez przetapiania wsadu.

Komin

Filtr

Chłodzenie gazu

Zasilanie

Powietrze
(Olej, gaz)
Piec obrotowy
Wentylator wyciągowy

Zużel

Basen z wodą

Rysunek 2.1: Piec obrotowy
[tm 124, DFIU Cu 1999]
Piece te stosowane są do wielu procesów przewałowych i kalcynowania. Podstawowymi
przykładami są tu: produkcja tlenku cynku w procesie przewałowym w piecu Waelza; produkcja
rudy prażonej dla procesu żelazoniklu; kalcynowanie wodorotlenku aluminium oraz kalcynowanie
wodorotlenku magnezu na lekko palony tlenek magnezu dla elektrolitycznej produkcji magnezu.
Innym zastosowaniem jest wstępne przygotowanie różnych surowców w wysokich temperaturach,
spopielanie klisz i papierów fotograficznych oraz suszenie koncentratów i mieszanek materiałów w
niższych temperaturach.
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2.6.1.2 Piec prażalniczy ze złożem fluidalnym
Piece te są szczególnie odpowiednie w przypadku konieczności dobrego sterowania temperaturą,
np. dla prażenia usiarczającego i prażenia całkowitego koncentratów cynku, jak również dla
kalcynowania Al2O3.
Powietrze spalania wdmuchiwane jest przez dysze powietrzne w kracie na spodzie pieca i przez
złoże fluidalne materiału prażonego na kracie. Koncentrat doprowadzany jest na górę złoża. Tlen
reaguje z siarczkami w złożu tworząc tlenki rudy prażonej. Gaz SO2 tworzy się w temperaturach od
ok. 900 do 1000 °C przez utlenianie siarczków dla tworzenia tlenków. W takich temperaturach
praktycznie całe żelazo łączy się z tlenkami metali ciężkich tworząc ferryt w obecności nadmiaru
tlenu.
Część rudy prażonej usuwana jest mechanicznie z pieca; cześć jest unoszona w strumieniu gazu i
usuwana w kotle odzysknicowym i w systemie filtra elektrostatycznego. Podczas prażenia usuwane
są do fazy gazowej mniejsze zanieczyszczenia, takie jak Cl, F, Se i Hg.
Ciepło wydzielane w procesie prażenia odzyskiwane jest w postaci pary za pomocą wężownic
chłodzących w złożu i w kotle odzysknicowym. Wykorzystanie pary może się nieco zmieniać w
miejscu instalacji, w zależności od potrzeby, lecz jego część używana jest zawsze do ogrzewania w
procesie.
2.6.1.3 Piec Herreshoffa
Piec składa się z wieży zawierającej od 8 do 12 pierścieni trzonowych z cegieł ogniotrwałych w
układzie pionowym, zabudowanych w cylindrycznym pancerzu stalowym z wykładziną
ogniotrwałą. Piec ładowany jest zwykle z zewnątrz górnego topniska (trzonu); materiał
przemieszczany jest do środka topniska za pomocą mieszadeł, skąd opada na środek drugiego
topniska. Przepływ materiału na drugim topnisku odbywa się ze środka na zewnątrz, skąd opada na
zewnętrze trzeciego topniska. Taki zygzakowaty przepływ powtarzany jest aż do wyładowania
prażonego materiału. Ramiona mieszadeł zamocowane są do środkowej, obracającej się w pionie
rury chłodzonej powietrzem. W zależności od charakterystyk spalania materiału, w różnych
punktach pieca znajdują się palniki gazowe lub paliwowe. Powietrze chłodzące wykorzystywane do
chłodzenia rury środkowej, używane jest normalnie jako podgrzane powietrze spalania dla pieca.
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Rysunek 2.2: Piec Herreshoffa
Piec ten stosowany jest do prażenia rud siarczkowych, do produkcji metalu bezpośrednio w
przypadku rtęci lub tlenków, takich jak tlenek molibdenu. Wyparowany ren, uwalniany w procesie
prażenia molibdenitu, można odzyskiwać z gazów odlotowych z pieca prażalniczego za pomocą
systemu płukania na mokro wraz z zainstalowaną następnie instalacją do odzyskiwania renu. Piec
Herreshoffa używany jest również do regeneracji węgla aktywnego.
2.6.1.4 Piece do spiekania
Surowcami dla instalacji spiekania są koncentraty, ruda drobnoziarnista, pyły piecowe oraz inny
materiał wtórny. W instalacji do prażenia materiał jest najpierw aglomerowany w wymaganym
zakresie i może być grudkowany. Zaglomerowany materiał doprowadzany jest do pieca do
spiekania w warstwie lub w nośnikach; przez złoże przepuszczane są podgrzane gazy, w górę (ciąg
w górę) lub w dół (ciąg w dół).
W maszynie spiekalniczej z taśmą stalową stosowany jest piec wielokomorowy, przez który
przeprowadzany jest surowy aglomerat na perforowanym stalowym przenośniku taśmowym.
Aglomerat osuszany jest w komorze suszarniczej za pomocą gazów obiegowych z ostatniej komory
chłodzenia. W komorze wstępnego podgrzewania podwyższana jest temperatura aglomeratu w celu
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kalcynowania materiału i zapalenia węgla w złożu. Gaz podgrzewający pobierany jest z drugiej
komory chłodzenia. W komorze do spiekania uzyskuje się temperaturę spiekania. Oprócz energii
pochodzącej ze spalania węgla i utleniania żelaza, z pierwszej komory chłodzenia pobierany jest
gaz podgrzewający.
W komorach czołowych stosowane jest ssanie w dół; powietrze chłodzące do trzech komór
chłodzących przedmuchiwane jest przez złoże. W przypadku, gdy dodatkowa energia potrzebna jest
do sterowania profilem temperatury w komorach, gaz CO pochodzący z procesu wytapiania lub gaz
ziemny spalany jest w komorach wstępnego ogrzewania i spiekania. Część produkowanego spieku
lub grudek wykorzystywana jest jako dolna warstwa na taśmie stalowej dla zabezpieczenia jej przed
zbyt wysokimi temperaturami. Gazy odlotowe oczyszczane są w kaskadowych płuczkach
wieżowych i/lub w filtrach workowych. Pyły zawracane są z powrotem do aglomeracji.

Rysunek 2.3: Piec do spiekania z taśmą stalową
Piece do spiekania przeznaczone są do spiekania różnych rud, pyłów i szlamów. Piec do spiekania z
taśmą stalową przeznaczony jest dla grudek chromitowych, rud manganu i koncentratu niobu; piec
taki może mieć również inne zastosowanie.
2.6.2 Piece do wytapiania
2.6.2.1 Piece płomienne
Piec płomienny przeznaczony jest do przetapiania koncentratów i materiałów wtórnych. Istnieją
dwa podstawowe typy pieców, tj. prosty piec kąpielowy do przetapiania rudy prażonej lub
koncentratów oraz piec trzonowy płomienny do topienia lub rafinacji. Piece takie mogą być
czasami przechylne dla umożliwienia wlewania lub spustu metalu. Do wprowadzania gazów
procesowych lub dodawania materiału drobnoziarnistego można stosować dysze powietrzne.
Piec ten wytwarzany jest w wielu konfiguracjach, w zależności od określonego metalu i
zastosowania; zróżnicowania konstrukcyjne dotyczą trzonów pochyłych i gniazd bocznych dla
określonych celów wytapiania, dysz powietrza i lanc dla dodawania gazów.
Żużel usuwa się zwykle przez spuszczanie.
Podczas przetapiania rud siarczków w piecu płomiennym, poziomy stężeń dwutlenku siarki są
zwykle niskie w wyniku dużej objętości gazów spalania oraz niskiego stopnia usuwania siarki w
piecu.
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Rysunek 2.4: Przykład przechylnego pieca płomiennego trzonowego stosowanego dla
materiałów wtórnych
[tm 124, DFIU Cu 1999; tm 226, VDI 2102 1999].
Piece te stosowane są do przetapiania różnych surowców pierwotnych i wtórnych oraz do rafinacji
ogniowej.
2.6.2.2 Piec szybowy10 (oraz angielski piec do wytapiania)
Jest to rodzaj pieca szybowego11. W piecu tym stosowany jest dmuch gorącego powietrza z dysz
powietrznych znajdujących się w dolnej części pieca, dla spalania koksu mieszanego z wsadem
piecowym w postaci tlenku metalu lub z materiałem wtórnym oraz topnikami; materiały przed ich
załadowaniem są często brykietowane. Spalanie części koksu podwyższa temperaturę w piecu, a
reszta powoduje wytwarzanie CO, który wraz z wodorem wytwarzanym w reakcji gazu wodnego
redukuje tlenki metali do metalu. W wyniku tej reakcji powstaje gaz bogaty w tlenek węgla. Gaz
ten może być zbierany, oczyszczany i spalany dla podgrzewania dmuchu lub spalany w osobnym
dopalaczu lub w części pieca bogatej w tlen. W niektórych przypadkach przez dysze wprowadzane
są do pieca surowce takie jak pyły tlenku cynku.
Metal zbiera się w trzonie lub w garze pieca i może być spuszczany ciągle lub okresowo. W
przypadku spuszczania okresowego, żużel pływa na wierzchu metalu, a metal spuszczany jest przez
osobny otwór spustowy. Podczas procesu spuszczania stosowane jest odciąganie oparów i
ograniczanie emisji.
10

ang. blast furnace (przyp. tłum.).

11

ang. shaft furnace (przyp. tłum.).
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Pancerz pieca jest zwykle chłodzony wodą na całej wysokości lub w dolnej części; piec szybowy
można również nazywać piecem z płaszczem wodnym. W zależności od metody zasilania wsadem i
temperatury pracy stosowanej do wytapiania metalu istnieją dwa typy pieca szybowego. Są to
piece: - a) „z zamknięciem stożkowym”, w których materiał wsadowy wprowadzany jest przez
„stożek” lub za pomocą przenośnika ze śluzą przenośnikową oraz b) „z zamknięciem
bezstożkowym”, gdzie piec ładowany jest z leja samowyładowczego, a doprowadzany materiał sam
stanowi uszczelnienie gardzieli.

Piec szybowy
Komora
IWprowadzane
dopalania
materiały
Powietrze palnika
Woda

KociołChłodnica
odzysknicowy

Filtr
Wapno
/koks

Para

Filtr

OkapGazów odlotowych
Gazy odlotowe

Gaz

ziemny

Tlen

Pył piecowy
(wprowadzany
do pieca
szybowego)

Powietrze
(Wprowadzenie do pieca szybowego

Wentylacja
Komin
Żużel
Metal (70 - 80 %Cu)

Rysunek 2.5: Piec szybowy dla wtórnej produkcji miedzi
[tm 124, DNIU Cu 1999; tm 226, VDI 2102 1999]
Piece szybowe stosowane są do wytapiania i odzyskiwania różnych metali, włączając w to metale
szlachetne, miedź i ołów z surowców pierwotnych i wtórnych oraz żelazomangan o dużej
zawartości węgla. Nowoczesne rozwiązania umożliwiają wprowadzanie materiałów
drobnoziarnistych do pieca za pomocą dysz, co pozwala na uniknięcie operacji brykietowania oraz
ograniczenie pylenia przez redukcję ilości operacji transportu/przesypywania materiałów pylących.
Jednym ze szczególnych zastosowań pieca szybowego jest angielski piec do wytapiania
przeznaczony dla koncentratów mieszanych ołowiu/cynku. W piecu tym do wychwytu par cynku
emitowanych z gazami stosowany jest kondensator rozbryzgowy roztopionego ołowiu za sekcją
pieca szybowego, podczas gdy ołów zbierany jest w trzonie. Cynk i kadm zebrane w kondensatorze
oczyszczane są w układzie destylacji frakcyjnej (kolumna destylacyjna New Jersey).
2.6.2.3 Elektryczne piece łukowe
Elektryczne piece łukowe pracują na zasadzie przepływu prądu zmiennego o dużym natężeniu
między szeregiem zwykle trzech elektrod węglowych (w przypadku trójfazowego zasilania
elektrycznego) w celu wytworzenia łuków elektrycznych. Może być również stosowane zasilanie
prądem stałym (DC); w tym przypadku łuki wytwarzane są między wieloma elektrodami i węglową
wykładziną pieca.
Produkcja metali nieżelaznych

149

Rozdział 2

Elektryczny piec łukowy może się składać się z następujących podstawowych elementów:
• urządzeń do wprowadzania do pieca rud i koncentratów lub mieszanek surowców,
• urządzeń do zasilania pieca energią elektryczną składających się z sieci elektrycznej,
transformatorów, szyn oraz elektrod,
• korpusu pieca lub szybu pieca składającego się z pancerza, wykładziny i okapów pieca
służących do zabezpieczenia urządzeń przed ciepłem i obciążeniem chemicznym,
• urządzeń do spuszczania metalu i żużla z pieca.
Wsad można wprowadzać do pieca w różny sposób. W przypadku mniejszych pieców, wsad można
wprowadzać ręcznie za pomocą wózka załadowczego. Wózek załadowczy można również czasem
wykorzystywać do niezbędnych prac piecowych do rozbijania tworzącej się twardej powłoki w
górnej części wsadu pieca. Duże łukowe piece elektryczne ładowane są zwykle za pomocą rur
wsadowych, w których wsad przepływa do topniska tak, aby materiał w rurach tworzył w
przypadku zamkniętego pieca uszczelnienie gazoszczelne.
Układ zasilania elektrycznego przekształca energię elektryczną, będącą zwykle pod wysokim
napięciem, na prąd o niskim napięciu i dużym natężeniu, potrzebny dla procesu. Dla uzyskania
symetrii elektrycznej, wokół pieca zamontowane są trzy transformatory piecowe. Praca osobnych
transformatorów ma pewne zalety dla sterowania piecem. Elektrody przyłączone są do układu
zasilania elektrycznego przez szynę zbiorczą. Elektrody powinny być wstępnie spieczone lub
powinny to być elektrody typu Søderberga. Elektrody takie wykonane są z grafitu lub z węgla i
zużywają się w procesie, co oznacza, że należy je stale uzupełniać.

Rysunek 2.6: Układ elektrody Søderberga w elektrycznym piecu łukowym
Układ Søderberga przedstawiony na rysunku 2.6 oparty jest na zewnętrznej obudowie stalowej
elektrody pracującej jako matryca dla pasty węglowej. Pasta węglowa spiekana jest na elektrodę
stałą w stalowej obudowie, gdy elektroda ogrzewana jest przy zbliżaniu się do cieplejszej części
pieca. Pewna część takiego ogrzewania jest skutkiem przepływu prądu elektrycznego przez
elektrodę. Węgiel z elektrod może być zużywany do redukcji tlenków do metalu lub też może być
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zużywany w wyniku działania łuku. Mogą tu powstawać znaczne stężenia tlenku węgla. W
niektórych instalacjach używane są elektrody drążone, umożliwiające doprowadzanie materiału do
pieca przez elektrodę.
Surowiec stanowi część rezystancji w obwodzie elektrycznym i wspomaga wytwarzanie łuku
elektrycznego, służącego do wytwarzania wysokich temperatur. Głębokość wprowadzenia elektrod
reguluje rezystancję. Istnieją również piece łukowe z prądem stałym, w których stosowane są
sworznie anodowe lub trzony przewodzące. Piece z łukiem elektrycznym mogą pracować okresowo
lub w sposób ciągły.
Piece te mogą być otwarte, pół-szczelne (z odciągiem zwykle z czwartego otworu w okapie) lub
całkowicie uszczelnione za pomocą rynien zasypowych oraz zaworów uszczelniających do
ładowania. W tym drugim przypadku wszystkie gazy piecowe odciągane są skutecznie i są
oczyszczane; gazy te można wykorzystywać do podgrzewania materiałów wsadowych lub używać
ich jako źródła paliwa. Okapy i czasami korpus pieca mogą być chłodzone wodą dla sterowania
procesem i zapobiegania uszkodzeniom.

Surowce
Energia elektryczna
Żelazostop
Gaz odlotowy (pył i spaliny)

Rysunek 2.7: Obrotowy elektryczny piec łukowy
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Piece te przeznaczone są do wytapiania całego asortymentu żelazostopów. Są one również używane
do wytapiania i rafinacji metali wysokotopliwych oraz stopów wysokotemperaturowych; w takich
przypadkach piece te pracują w podciśnieniu (w próżni).
Piece te mogą pracować okresowo lub w sposób ciągły na ciekłym wsadzie. W tym drugim
przypadku, elektrody „zanurzone” są w żużlu i nie wytwarzają łuku (z wyjątkiem momentu
uruchamiania), lecz pracują jako elektryczne piece oporowe lub piece elektryczne z łukiem
zakrytym (zanurzeniowym).
2.6.2.4 Piece elektryczne (oporowe)
W tego rodzaju piecu występuje podobny układ jak w elektrycznym piecu łukowym. W zależności
od wielkości pieca, w warstwie płynnej zanurzonych jest od 3 do 6 elektrod Sørderberga lub
elektrod wstępnie spieczonych. Temperaturę topienia podtrzymuje się za pomocą elektrycznego
ogrzewania oporowego. Piec taki zwykle pracuje w sposób ciągły.
Ciekły lub stały wsad doprowadzany jest w różny sposób, za pomocą rynien spustowych, rur
wsadowych lub przez elektrody drążone. Warunki uszczelnienia lub półuszczelnienia są łatwe do
utrzymania. W procesach wytapiania, spieczone koncentraty rudy transportowane są na
powierzchnię ciekłej kąpieli metalowej, przez górną część pieca lub bocznie za pomocą osobnych
wsadzarek; elektrody zanurzone są w roztopionej warstwie żużla.

Rysunek 2.8: Piec elektryczny do wytapiania koncentratu oraz rud prażonych
Piece te można eksploatować w różny sposób, w zależności od zastosowania, używając koks oraz
środki żużlotwórcze. Elektrody węglowe zużywają się wraz z redukcją tlenków; objętości gazów
wytwarzanych podczas pracy utrzymywane są na minimalnym poziomie, gdyż przy spalaniu paliwa
nie są wytwarzane żadne gazy. Piece te są zwykle uszczelnione, a gazy są łatwo wychwytywane i
oczyszczane w celu usunięcia i, jeżeli to możliwe, ponownego wykorzystania pyłów, CO i
dwutlenku siarki.
Piece te używane są do produkcji wielu metali z surowców pierwotnych i wtórnych, łącznie z
metalami szlachetnymi, ołowiem i miedzią; piece te stosowane są również do oczyszczania żużlu
[tm 124, DFIU Cu 1999]. Niektóre żużle z wytapiania pierwotnego, np. Cu, są zwykle oczyszczane
w piecach okrągłych. Są one również stosowane do odzyskiwania metali szlachetnych, w
szczególności srebra.
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2.6.2.5 Tygle i szyby z wykładziną ognioodporną
Są to proste szyby utworzone w Al2O3 lub innym materiale ogniotrwałym lub w cylindrach
stalowych z wyłożeniem ogniotrwałym dla utworzenia tygli, w których odbywa się przetwarzanie.
Są one powszechnie używane dla przeprowadzania reakcji metalo-termicznych. Szyby z
wykładziną ogniotrwałą stosowane są często do produkcji specjalnych żelazostopów, takich jak
żelazowanad i żelazomolibden, jak również dla metali wysokotopliwych.
2.6.2.6 Piec ISA Smelt/Ausmelt
W piecu tym do wprowadzania paliwa gazowego, oleju lub węgla i tlenu lub powietrza do
cylindrycznego pieca kąpielowego stosowana jest lanca stalowa. Lanca ta zanurzona jest w kąpieli i
ma na celu wytwarzanie powłoki żużlu dla zapobiegania szybkiemu pogarszaniu kąpieli.
Inne surowce doprowadzane są do pieca za pomocą hermetycznego przenośnika; surowce te
wchodzą w reakcje z dużą szybkością i są topione. Zanurzona lanca spalania służy do mieszania
kąpieli; wytwarza ona żużel wraz z pożądanym metalem lub kamieniem. Oddzielenie roztopionych
faz wymaga zastosowania osobnego pieca osadowego, z którego fazy spuszczane są osobno. Pieca
tego można używać do pracy okresowej, gdy zmieniają się warunki w piecu, takie jak np. zmiana
dmuchania gazu przez lancę na końcu procesu. Przykładami operacji okresowych są tu: a)
przetapianie materiału wtórnego miedzi/ołowiu na kamień ołowiu/miedzi na pierwszym etapie, po
którym następuje przemiana kamienia na miedź konwertorową przez dmuchanie tlenu; b)
przetwarzanie pozostałości po ługowaniu cynku. Praca ciągła jest możliwa przy zastosowaniu
dwóch pieców w układzie szeregowym, np. tak jak zaproponowano dla procesu produkcji ołowiu
metodą ISA.
Lanca (w położeniu podniesionym)
Powietrze technologiczne

Przekładnia do podnoszenia lancy

Tlen
Gaz ziemny
Gaz odlotowy
(do układu oczyszczania gazów )

Wprowadzany
Wsad (grudkowany)

Gaz technologiczny
(do układu oczyszczania gazów)

Palnik
(gaz ziemny)

Lanca
(w położeniu roboczym )
Okap
Gazy odlotowe
(do oczyszczania gazów)

Żużel

Okap

Gazy odlotowe
(do oczyszczania gazów)

Ołów surowy
(do oczyszczenia z miedzi)

Rysunek 2.9: Proces Ausmelt/ISA Smelt
[tm 124, DFIU Cu 1999]
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W piecu tym do wychwytu i oczyszczania spalin pochodzących z układu pieca i operacji
spuszczania stosowany jest wydajny system okapów i system odciągowy. Podczas wytapiania
koncentratów siarczkowych gazy doprowadzane są do układu usuwania siarki.
Piece tego rodzaju przeznaczone są do wielu zastosowań, włączając w to produkcję kamienia
miedziowego z koncentratów (ISA Smelt) oraz proces konwertorowy, produkcję ołowiu z
materiałów pierwotnych i wtórnych (ISA Smelt), przetwarzanie zużytej wykładziny tygla oraz
przewał cynku (Ausmelt) [tm 38 – 45, Ausmelt 1997]. Piec ISA Smelt używany jest również do
produkcji miedzi i ołowiu z mieszanego surowca wsadowego. Piec ten stosowany jest w
charakterze ciągłego bezpośredniego pieca do wytapiania, jak również do operacji okresowych i
stopniowych. Podczas przetapiania koncentratu miedzi na kamień w procesie tym wykorzystywany
jest wilgotny materiał wsadowy, doprowadzany w sposób ciągły z topnikami do pieca.
2.6.2.7 Piec obrotowy z górnym dmuchem
Jest to piec obrotowy i przechylny, w którym do ogrzewania i dmuchania stosowane są lance. Piec
ten jest mały i jest zwykle zainstalowany w obudowie dla ograniczania emisji wtórnych. Obrót
pieca wspomaga dobre mieszanie wsadu oraz pełną reakcję składników, ale może powodować
również ścieranie wykładziny ogniotrwałej.
Kanał
spalinowy

Rynna wsadowa
chłodzona wodą

Pierścień
prowadzący

Lanca tlenowa/gazu ziemnego
chłodzona wodą

Okap

Silnik napędowy
obrotu
Wał
oporowy

Rysunek 2.10: Piec obrotowy z dmuchem górnym
Tlen i paliwo doprowadzane są za pomocą lanc dmuchających na powierzchnię roztopionego
materiału. W wyniku stosowania tlenu wytwarzane są małe objętości gazów odlotowych oraz duże
ilości dwutlenku siarki, w przypadku przetapiania siarczków. Proces ten jest zwykle wykonywany
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okresowo; powszechnie stosuje się tu wiele pieców do przetapiania, do procesów konwertorowych i
do oczyszczania żużla.
Piec ten używany jest do przetapiania, do procesu konwertorowego i przetwarzania żużla. Jest on
stosowany do produkcji miedzi pierwotnej i wtórnej oraz ołowiu i żelazoniklu, a także do
odzyskiwania metali szlachetnych.
Do przetapiania stosowane są również piece obrotowe o innych konstrukcjach; przykładami mogą
tu być minipiece do wytapiania oraz piece przechylne, obrotowe tlenowo-paliwowe (TROF).
2.6.2.8 Procesy Noranda, El Teniente, Baiyn i Vanyucov
W reaktorze Noranda do przetapiania stosowany jest piec cylindryczny z wykładziną ogniotrwałą.
Koncentrat w postaci grudek oraz dodatki wprowadzane są na kąpiel roztopionego żużla w górnym
końcu pieca. Do wytwarzania ciepła potrzebnego do procesu, na obu końcach zamontowane są
palniki opalane gazem ziemnym lub olejem. Powietrze wzbogacone tlenem, służące do utleniania
siarki i żelaza, wdmuchiwane jest do kąpieli przez dysze.

Rysunek 2.11:Reaktor Noranda
Podczas ciągłego wytapiania w piecu, wytop rozdzielany jest na dwie fazy ciekłe: żużel i kamień.
W wyniku różnych gęstości, fazy te tworzą dwie warstwy. Kamień spuszczany jest okresowo z dna
pieca, a żużel wypływa w sposób ciągły w końcu przeciwległym do końca wsadowego. Piec jest
uszczelniony i posiada wyciąg; rynny spustowe wyposażone są w systemy odciągowe.
Proces ten służy do przetapiania koncentratów miedzi i może produkować miedź konwertorową
przy stosowaniu koncentratów o niskich poziomach zanieczyszczeń lub wysokogatunkowego
kamienia. Normalną praktyką roboczą jest wytwarzanie kamienia bogatego w miedź, który
poddawany jest dalszemu przetwarzaniu.
Do procesu Noranda podobne są procesy El Teniente, Baiyin i Vanyucov. W procesie El Teniente
mokre koncentraty wprowadzane są do pieca za pomocą działa Gar; koncentraty suche
wprowadzane są za pomocą dysz. Wstępnie do pieca wprowadza się kamień dla wspomagania
procesu i wytworzenia białego metalu. W procesie Baiyin stosowany jest piec prostokątny,
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podzielony na strefy wytapiania i rozdzielania faz. W procesie Vanyucov powietrze wzbogacone
tlenem wdmuchiwane jest bardziej w warstwę żużla niż w warstwę kamienia.

Rysunek 2.12 Reaktor El Teniente
2.6.2.9 Proces Mitsubishi
W procesie tym stosowane są trzy wzajemnie połączone piece, tj. piec do wytapiania kąpielowego,
piec elektryczny do oczyszczania żużla i piec konwertorowy. Między tymi piecami stosowany jest
przepływ grawitacyjny i dzięki temu unika się transportu za pomocą kadzi. Wszystkie te piece są
uszczelnione i stosuje się w nich odciąganie; ciepło pochodzące z gazów technologicznych jest
odzyskiwane i oczyszczane w celu usunięcia pyłów i dwutlenku siarki.
Osuszone koncentraty, powietrze, tlen i dodatki wprowadzane są za pomocą lanc do pieca
kąpielowego, w którym są przetapiane na kamień (60 – 65% zawartości miedzi) i żużel. Mieszanina
ta przepływa w sposób ciągły przez kanał do elektrycznego pieca trzonowego służącego jako piec
sedymentacyjny do oddzielania żużla. Kamień jest odprowadzany w sposób ciągły z pieca
sedymentacyjnego, przez syfon, do pieca konwertorowego.

Rysunek 2.13: Proces Mitsubishi
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W konwertorze tlen i dodatki wdmuchiwane są na kąpiel za pomocą lanc chłodzonych wodą w celu
wytworzenia miedzi konwertorowej. Żużle z konwertora zawracane są do pieca do wytapiania,
który można również zasilać złomem anodowym. Etap konwertorowy można stosować również z
innymi piecami do przetapiania.
W procesie tym w sposób ciągły wytwarzana jest miedź konwertorowa.
2.6.2.10 Piec QSL
Piec ten ma kształt poziomego cylindra, który podzielony jest na strefę utleniania i strefę redukcji.
W celu wytrzymania temperatur rzędu 1250 °C, piec QSL wyłożony jest cegłami chromitowomagnezytowymi. Dysze zamontowane w dennicy pieca służą do doprowadzania tlenu do strefy
utleniania oraz mieszaniny powietrza i pyłów węglowych do strefy redukcji żużla. Surowiec może
być wilgotny i o wielkości od dużych brył do miałkiego proszku. Surowce te, zmieszane z węglem i
topnikami, wprowadzane są na górze pieca.
W strefie utleniania wytwarzana jest surówka ołowiu, dwutlenek siarki i żużel bogaty w ołów.
Materiał ten przepływa do strefy redukcji w celu wytworzenia dodatkowych ilości surówki ołowiu,
która przepływa w kierunku przeciwnym do otworu spustowego ołowiu. Żużel spuszczany jest w
końcu redukcyjnym i następnie granulowany. Surówka ołowiu spuszczana jest w końcu utleniania,
a następnie rafinowana. Gazy odlotowe z wylotów i z rynien spustowych zbierane są za pomocą
okapów i kompletnych obudów. Ciepło gazów odlotowych jest odzyskiwane, po czym gazy są
odpylane przed doprowadzeniem do instalacji kwasu siarkowego. Inne gazy technologiczne
oczyszczane są za pomocą filtrów workowych.
Strefa utleniania

Strefa redukcji

Wprowadzanie powietrza (w razie potrzeby)
Palnik

Lanca
tlenowa

Koncentrat
+ spaliny
topniki
+
+ (węgiel)

Lanca
tlenowa

pył

Palnik

SO 2 -gazy odlotowe

Pochylenie 0.5%

Żużel

Węgiel
+ powietrze nośne
+ tlen
+ gaz osłonowy

Tlen

Surówka ołowiu

Rysunek 2.14: Proces QSL
[tm 102, DFIU Zn 1999]
Proces QSL służy do produkcji ołowiu z koncentratów oraz niektórych materiałów wtórnych w
pojedynczym piecu kąpielowym oraz do maksymalnego odzyskiwania energii.
2.6.2.11 Cyklonowe piece do wytapiania
Piece te obejmują płomienny reaktor cyklonowy (FCR) i reaktor Contop. Za pomocą tych
wysokowydajnych procesów wytapiania zawiesinowego przetapiane są koncentraty miedzi i topniki
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przy zastosowaniu tlenu w komorach spalania typu cyklonowego. W procesie Contop, cyklon
ustawiony jest pionowo; po reakcji mieszanina opada do komory sedymentacyjnej, poniżej cyklonu.
W procesie FCR spalanie odbywa się w pionowym szybie reakcyjnym; oddzielanie kamienia i
żużla następuje w znajdującym się dalej reaktorze poziomym. Żużel i biały metal lub kamień
bogaty w miedź oddzielane są w przedniej części trzonu, a następnie spuszczane. Biały metal lub
kamień przetwarzane są w standardowym konwertorze.

Rysunek 2.15: Proces Contop
Procesy te stosowane są przede wszystkim do przetapiania koncentratów miedzi.
2.6.2.12 Piec zawiesinowy Outokumpu
W piecu tym wykorzystywany jest proces wytapiania zawiesinowego. Osuszone koncentraty
topione są przez wykorzystanie energii zawartej w koncentratach do wytwarzania ciepła
potrzebnego do topienia koncentratu i topnika. Mieszanka koncentratu wsadowego doprowadzana
jest w sposób ciągły z powietrzem wzbogaconym tlenem przez palnik koncentratu do pionowego
szybu reakcyjnego uszczelnionego pieca, gdzie w zawiesinie w sposób szybki zachodzą reakcje
między tlenem i koncentratem. Ciepło reakcji topi cząsteczki. Stopione cząsteczki tworzą kamień i
żużel. Jednocześnie wytwarzany jest dwutlenek siarki. W instalacjach starszego typu, do
osiągnięcia samoczynnej pracy stosowane było podgrzewanie powietrza technologicznego do
temperatury ok. 200 – 800 °C; w momencie sporządzania niniejszego dokumentu, w większości
instalacji topienie samoczynne osiągane było przez zastosowanie wzbogacania tlenem na poziomie
ok. 30 – 90% tlenu w powietrzu technologicznym. Stopień wzbogacania tlenem wyznacza jakość
koncentratu oraz wymagania w zakresie bilansu cieplnego. Gazy odlotowe odprowadzane są w
sposób ciągły z pieca przez szyb dymowy w celu odzyskania ciepła i usunięcia pyłu. Gazy te
zawierają dwutlenek siarki o stałym, wysokim stężeniu; siarka odzyskiwana jest z gazu głównie
przez przemianę na kwas siarkowy, po odpyleniu gazu.
Cząsteczki roztopionego żużla i kamienia są usuwane z gazu w poziomej części osadnika pieca,
tworząc kąpiel, której fazy są rozdzielane bez wykorzystania zewnętrznego odstojnika. W
zależności od zastosowanej metody przetwarzania, kamień spuszczany jest z pieca do kadzi lub
doprowadzany jest przez rynnę spustową do granulacji. Żużel z pieca spuszczany jest w sposób
ciągły lub półciągły; żużel ten może być dalej przetwarzany w piecu żużlowym lub w obwodzie
flotacji żużla. W niektórych instalacjach niska zawartość miedzi w żużlu pozwala na usuwanie go z
pieca do wytapiania pierwotnego na hałdę lub też na bezpośrednie jego wykorzystanie.
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Rysunek 2.16 Piec Outokumpu
Piec zawiesinowy przeznaczony jest do wytwarzania kamienia miedziowego i niklowego oraz
miedzi konwertorowej bezpośrednio z koncentratów. W piecu wytwarzany jest kamień
wysokogatunkowy; główna część siarki zawartej w koncentracie emitowana jest z gazami
pochodzącymi z pieca do wytapiania i umożliwia proces przemiany (np. w konwertorze nieciągłym
Peirce-Smitha) w celu łatwiejszego usuwania pozostałej siarki.
Piec ten używany jest w skali eksperymentalnej do produkcji surówki ołowiu oraz do przewału
odpadów jarozytowych.
Ten sam typ pieca stosowany jest również w zawiesinowym procesie konwertorowym do
przetwarzania mielonego, granulowanego kamienia na miedź konwertorową. Proces ten ma
podobne właściwości jak proces wytapiania zawiesinowego, tj. samotopliwość dzięki stosowaniu
powietrza wzbogaconego tlenem oraz ciągły przepływ gazów odlotowych o dużej zawartości
dwutlenku siarki.
2.6.2.13 Piec INCO
Jest to piec zawiesinowy podobny do pieca zawiesinowego Outokumpu; w piecu tym do
samoczynnego topienia stosowany jest czysty tlen. Koncentrat rudy miedzi wymieszany ze
środkami żużlotwórczymi wdmuchiwany jest poziomo do pieca z obu końców; gazy odlotowe
wychwytywane są w środku pieca.

Produkcja metali nieżelaznych

159

Rozdział 2

Rysunek 2.17: Piec INCO
Koncentraty są prażone i przetapiane w zawiesinie w piecu i opadają do odstojnika, w taki sam
sposób jak w piecu zawiesinowym Outokumpu. Ciepło wytwarzane przez prażenie jest
wystarczające do procesu wytapiania auto-termicznego. Żużel o średniej zawartości miedzi
wypływa w sposób ciągły w jednym końcu pieca; kamień spuszczany jest okresowo w środku
ściany bocznej. Gaz odpadowy zawiera do 75% SO2.
2.6.2.14 Piec Kivcet (KSS)
Jest to piec zawiesinowy podobny do pieca zawiesinowego Outokumpu. Suche i wymieszane
elementy wsadu oraz tlen doprowadzane są w sposób ciągły przez palniki na górze do szybu
utleniania. W tym samym czasie dodawany jest miał koksowy.
Wsad jest zapalany w momencie wprowadzania do szybu reakcyjnego; osiągane są tu temperatury
rzędu 1400 ºC, powodujące natychmiastowe całkowite usunięcie siarki. Miał koksowy ogrzewany
jest dopiero podczas opadania w dół szybu. Koks płynie na kąpieli żużlowej i redukuje PbO.
Częściowo zredukowany żużel i surówka przepływają pod zanurzoną ścianką rozdzielającą do
sekcji redukcyjnej pieca, ogrzewanej elektrycznie, w której dodawany jest dodatkowy koks lub
węgiel dla ostatecznej redukcji.
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Rysunek 2.18: Piec Kivcet
Surówka ołowiu wysyłana jest do rafinacji; żużel może być doprowadzany do pieca Waelza. Pył
piecowy z reakcji utleniania doprowadzany jest bezpośrednio z powrotem do pieca. Pył piecowy z
etapu redukcji przetwarzany jest w ISF. Proces ten jest stosowany również do produkcji miedzi.
2.6.3 Konwertory
2.6.3.1 Konwertor Peirce-Smitha
Konwertory te pracują okresowo; do wdmuchiwania powietrza lub tlenu do kamienia w celu
wywołania dwustopniowej reakcji z kamieniem dla wytwarzania miedzi konwertorowej lub
wysokogatunkowego kamienia niklowego i żużla, w piecach tych stosowane są dysze. Konwertory
te służą również do produkcji żelazoniklu i niektórych tlenków metali.
W okresach dmuchania wytwarzane są duże ilości gorących gazów; gazy te wychwytywane są za
pomocą okapów zamontowanych nad otworem konwertora. Przestrzeń między obudową
konwertora i okapem służy do uzyskania dostępu dla powietrza obejściowego powodującego
rozcieńczenie gazów odlotowych bogatych w SO2. Stężenie SO2 zmienia się w zależności od cyklu
procesu. Podczas dmuchania wstępnego, stężenia SO2 mogą być znacznie wyższe niż 10%; podczas
następnego okresu dmuchania oraz gdy konwertor odwrócony jest od okapu, stężenia SO2 są
znacznie niższe, a często nawet zerowe. Zmienne stężenia SO2 nie zapewniają odpowiedniego
materiału wsadowego dla instalacji kwasu siarkowego, w której wymagany jest stosunkowo stały
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przepływ. Stan taki przezwycięża się w instalacjach z wieloma konwertorami przez takie
planowanie pracy konwertorów, aby uzyskać stosunkowo stały przepływ. Gazy te można również
mieszać ze znacznie mocniejszymi gazami pochodzącymi z pieca do wytapiania. Zawartość SO2
zwiększa również zastosowanie tlenu do wzbogacania powietrza dmuchania; wzbogacenie takie
ograniczone jest jednak przez szybko wzrastające zużycie materiałów ogniotrwałych. W niektórych
instalacjach stosowane są obecnie okapy chłodzone wodą.
Konwertor ładuje się za pomocą kadzi z ciekłym kamieniem; żużle powstające podczas przetapiania
kamienia i wytwarzana miedź konwertorowa są następnie odlewane z konwertora do kadzi. Podczas
tych procesów spuszczania uwalniane są emisje niezorganizowane. Do redukcji takich emisji
stosuje się dodatkowe urządzenia do odciągania spalin (np. okapy wtórne i kurtyny powietrzne)
oraz steruje się również ustawieniem konwertora dla zapobiegania dmuchania podczas wytoczenia
konwertora. W celu uniknięcia odchylania konwertora od okapu podczas ładowania złomu metali i
topników, stosowane są tu również systemy ładowania przez okap oraz dysze powietrzne.
Ogólny kształt pieca bębnowego zastosowany w tym typie konwertora stosowany jest również dla
pieców anodowych, w których rafinowana jest miedź konwertorowa lub miedź czarna wytwarzana
w konwertorze. W piecach tych zastosowano dysze dla dalszego dmuchania powietrza, po którym
następuje dodanie środka redukcyjnego (zwykle gazu ziemnego lub propanu) dla usunięcia
ostatnich śladów siarki i dla późniejszej przemiany tlenku miedzi na miedź.

Rysunek 2.19: Konwertor Peirce-Smitha
Jest to zdecydowanie najpowszechniej stosowane naczynie służące do przetwarzania kamienia;
używane jest do produkcji miedzi i wysokogatunkowego kamienia niklowego oraz do rafinacji
żelazoniklu.
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2.6.3.2 Konwertor Hobokena
Konwertor ten pracuje na tej samej zasadzie dmuchania jak konwertor Peirce-Smitha, lecz w
przypadku tego konwertora unika się dużego uwalniania gazów występującego zwykle podczas
przechylania konwertora w celu jego załadowania lub spuszczenia żużlu i miedzi surowej.
Gazy odlotowe są odciągane przez kanał spalinowy na końcu konwertora. Podczas wszystkich faz
obsługi uwalnianie gazów minimalizuje syfon. Konwertor ładowany jest przez mały otwór
znajdujący się na górze obudowy, dzięki czemu ładowanie jest możliwe podczas dmuchania, bez
przechylania konwertora z powodu krótszego czasu trwania procesu. Rozcieńczenie gazów
odlotowych wskutek infiltrującego powietrza, tj. stałe średnie stężenie SO2, jest większe niż w
konwertorze Peirce-Smitha. Stężenia SO2 zmieniają się jednak w całym cyklu.
Efekt końcowy jest taki, że z konwertora tego następuje mniejsza strata SO2. Mniejszy otwór
stosowany do ładowania może stwarzać problemy na skutek zarastania żużlem.

Rysunek 2.20: Konwertor Hobokena
2.6.3.3 Inne konwertory
Jako konwertory stosowane są również: piec ISA Smelt/Ausmelt, TBRC, etap konwertorowy
procesu Mitshubishi oraz konwertor Noranda. W piecach tych jako materiał wsadowy stosuje się
roztopiony kamień. Konwertor OBM przeznaczony jest dla żelazoniklu. Używany jest również
konwertor zawiesinowy (Kennecott/Outokumpu) - w tym przypadku jako materiał wsadowy
stosowany jest kamień mielony. W czasie sporządzania niniejszego opracowania, konwertor
Mitshubishi oraz konwertor zawiesinowy były jedynymi konwertorami o pracy ciągłej stosowanymi
w metalurgii.
2.6.4 Piece do wytapiania i rafinacji
2.6.4.1 Piece indukcyjne
Są to proste tygle lub kanały podgrzewane za pomocą zewnętrznej cewki elektrycznej; kanałowe
piece indukcyjne stosowane są głównie do wytapiania elementów o dużych wymiarach. W jednym
przypadku, piec kanałowy używany jest do topienia puszek aluminiowych.
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Indukcyjny piec tyglowy

Rysunek 2.21: Piece indukcyjne
Praca pieców indukcyjnych polega na tym, że w załadowanym do pieca metalu indukowane są
prądy wirowe, które wytwarzają ciepło. Piece te wyposażone są w okapy odciągowe spalin oraz w
systemy do ograniczania emisji, które można stosować podczas operacji usuwania szumowin i
odlewania. Dla uzyskania dostępu do pieca indukcyjnego do ładowania i spuszczania często stosuje
się system ruchomych okapów. Okapy te posiadają mocną konstrukcję, tj. mogą wytrzymywać
uderzenia mechaniczne. Alternatywnie, stosowane jest efektywne odciąganie stałe lub dziobowe.
W przypadku niektórych materiałów, wydajność tych pieców może być mała; można ją zwiększyć,
w szczególności gdy stosowany jest drobny materiał wsadowy. Dla poprawienia wydajności duże
elementy można pociąć; w ten sposób umożliwia się również właściwe zastosowanie okapów
wychwytowych. W niektórych ciągłych procesach na dnie pieca, między ładowaniami
pozostawiana jest również „część” roztopionego metalu, jeżeli pozwala na to tryb pracy.
Piece indukcyjne przeznaczone są do wytapiania małych objętości, do 30 t, zazwyczaj miedzi,
mosiądzu, cynku i aluminium. Piece te mogą pracować również w podciśnieniu, np. podczas
wytapiania nadstopów, stali wysokostopowej, czystych metali oraz w niektórych przypadkach, dla
destylacji metalu. W przypadku wytapiania metali lotnych i utleniających się, takich jak cynk i
stopy zawierające cynk, można automatycznie regulować temperaturę pieca dla obniżenia
wytwarzania oparów.
Piece te przeznaczone są również do podtrzymywania temperatury roztopionego metalu przy
produkcji stopu i dla odlewania. Prąd indukowany w tych piecach powoduje elektromagnetyczne
mieszanie metalu, pobudzanie mieszania wsadu oraz wszystkich dodatków stopowych.
2.6.4.2 Kotły ogrzewane pośrednio
Są to proste tygle ogrzewane z zewnątrz gazami spalania pochodzącymi ze spalania gazów lub
oleju, elektrycznie lub, w przypadku niskich temperatur, ciekłym nośnikiem ciepła. Dla
zapobiegania powstawaniu lokalnych gorących miejsc w podstawie tygla, unika się styku z
bezpośrednim płomieniem; w celu zapobiegania utlenianiu i parowaniu metalu można odpowiednio
regulować temperaturę kąpieli metalowej.
Kotły te używane są głównie do wytapiania czystego ołowiu i stopów ołowiu oraz cynku i jego
stopów.
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2.6.4.3 Piec szybowy do wytapiania metalu
Jest to prosty piec pionowy z garem (wewnątrz lub na zewnątrz pieca) oraz z układem palników w
dolnym końcu i układem do ładowania materiałów na górze. Palniki są zwykle opalane gazem; są
one przeznaczone do wytwarzania atmosfery utleniającej lub redukującej. W ten sposób umożliwia
się topienie metalu z utlenianiem lub bez utleniania. Metal wprowadzany jest na górze pieca i jest
topiony podczas schodzenia w dół szybu. Dla każdego palnika istnieje zwykle niezależne
sterowanie stosunkiem paliwo/powietrze. Dla każdego rzędu palników wprowadzone jest również
ciągłe monitorowanie CO i wodoru, jak również monitorowanie gazów spalania kolejno z każdego
palnika. Gazy spalania są zwykle odciągane i oczyszczane. Do rozkładu uwalnianego tlenku węgla,
oleju, VOC oraz dioksyn, czasami stosowany jest dopalacz. Dla zapewnienia dopalania na górnych
poziomach pieców szybowych stosuje się dodawanie tlenu powyżej strefy topienia.
Piec ten jest używany do wytapiania czystego metalu; czasami można też wytapiać metale
zanieczyszczone materiałem organicznym. W przypadku wprowadzenia do pieca zaolejonego
materiału, materiał taki przeprowadzany jest przez gradient temperatury istniejący między
obszarem ładowania i palnikami. W niskich temperaturach może być wytwarzana mgła z częściowo
spalonych materiałów organicznych. Piec szybowy stosowany jest również do podgrzewania
materiału wsadowego przed wytapianiem.
2.6.4.4 Proces Contimelt
Proces ten odbywa się w dwóch połączonych piecach, tj. w piecu trzonowym szybowym i w piecu
bębnowym. Pierwszy z nich jest pionowym piecem prostokątnym z poziomą komorą zbiorczą,
zasilanym miedzią konwertorową lub miedzią czarną i innymi surowcami. Ciepło doprowadzane
jest za pomocą palników tlenowo-gazowych; wsad przetapiany jest na miedź rafinowaną ogniowo,
przy czym powstaje mała ilość żużla, który jest oddzielany.

Gazy
odlotowe

Ochładzacz

Piec bębnowy

Filtr

Piec
anodowy

Miedź
Ładowanie

Rysunek 2.22: Proces Contimelt
[tm 124, DFIU Cu 1999]
Roztopiona miedź przepływa przez syfon i rynnę do poziomego pieca cylindrycznego (bębnowego),
w którym ulega utlenieniu przy zastosowaniu gazu ziemnego. Miedź rafinowana odlewana jest
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następnie na anody. Gazy pochodzące z drugiego pieca doprowadzane są do dopalacza. Są one
następnie łączone z gazami odciąganymi z pierwszego pieca i doprowadzane do kotła odzysku
ciepła odpadowego, podgrzewacza powietrza palnika, etapu chłodzenia i w końcu do filtra
workowego.
Dla zminimalizowania utleniania metalu można sterować warunkami pracy pieca. Układ ten
umożliwia odzysk ciepła przez wytwarzanie pary lub wstępne podgrzewanie wsadu.
Jest to ciągły proces 2-etapowy służący do wytapiania miedzi oraz przetwarzania miedzi czarnej i
konwertorowej, złomu miedziowego wysokiego gatunku oraz złomu anodowego dla wytwarzania
anod miedzianych. Podobnym procesem w przemyśle aluminium jest proces Meltower [tm 116,
ALFED 1998]. W procesie tym stosowana jest pionowa wieża do wytapiania, w której wsad
podgrzewany jest za pomocą gorących gazów spalania.
2.6.4.5 Piece elektronowe
Bardzo wysokie temperatury topnienia metali wysokotopliwych takich jak wolfram, tantal oraz niob
uniemożliwiają ich topienie w normalnych piecach do wytapiania. Do wytapiania metali o wysokiej
temperaturze topnienia używa się pieców elektronowych, w których jako źródło energii stosowane
są przyspieszone elektrony przekazujące energię do wsadu piecowego. Wytapianie za pomocą
wiązki elektronów służy do wytwarzania wolnych metali o wysokiej czystości. Zdolność do
wytapiania metali o wysokiej czystości opiera się na doskonale czystym źródle ciepła o wysokiej
temperaturze (elektronach) oraz chłodzonym wodą topnisku miedzi. Roztopiony metal zastyga na
miedzi, tj. wytop jest w kontakcie tylko z własną częścią stałą. Wytapianie elektronowe i
rafinowanie jest sprawdzonym procesem produkcji ultraczystych metali wysokotopliwych, takich
jak wanad, niob, tantal, molibden i wolfram.
2.6.4.6 Piec obrotowy
Jest to cylinder obrotowy z wykładziną ogniotrwałą wyposażony w palnik na jednym końcu. W
jednym z końców znajdują się drzwi wsadowe, w których czasami może być zabudowany palnik.
Można tu stosować palniki tlenowo-paliwowe. Piece te mogą być „długie” lub „krótkie”; istnieje
kilka ich odmian.
•
•
•
•

Krótkie piece obrotowe: przeznaczone są do wytapiania wtórnego ołowiu, metali szlachetnych,
itp..
Długie piece obrotowe: przeznaczone są do wytapiania i odzyskiwania złomu aluminium, itp..
Piece Thomasa: przeznaczone są do wytapiania i rafinacji złomu miedzi.
Piece obrotowe z zanurzonymi dyszami powietrza: przeznaczone są do rafinacji miedzi
konwertorowej i czarnej, oczyszczania żużla, itp..

Dla uzyskania pełnej reakcji załadowanego materiału i wysokiej wydajności można zmieniać
prędkość obrotową pieca. Surowce ładowane są zwykle przez drzwi wsadowe; są one zwykle
osłonięte i wyposażone w wyciąg oparów dla zapobiegania emisji spalin. W piecach tych
stosowany jest olej i paliwo gazowe; stosowane są tu powszechnie palniki tlenowe; ciepło z palnika
ogrzewa ścianę wyłożoną materiałem ogniotrwałym, która z kolei ogrzewa wsad podczas obrotu
pieca.
Żużle i metal wytwarzane podczas tego procesu można spuszczać z otworu spustowego
znajdującego się w końcu z drzwiami wsadowymi lub w punkcie środkowym pieca. W celu
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podtrzymania oddzielenia metalu i żużla, otwór spustowy jest ustawiany w określonym położeniu
przez częściowy obrót pieca. Spust w końcu pieca z drzwiami wsadowymi umożliwia wychwyt
oparów z jednego układu osłonowego i odciągowego. Stosuje się tu również przechylne piece
obrotowe; piece te, w przypadku niektórych materiałów wsadowych, charakteryzują się lepszymi
stopniami odzyskiwania i mogą w mniejszym stopniu bazować na topnikach.
W piecach tych można wytapiać lub topić wiele różnych metali.
2.6.4.7 Piec płomienny
Jest to prostokątny lub okrągły piec kąpielowy, wyłożony materiałem ogniotrwałym, opalany za
pomocą palników zamontowanych na jego ścianie lub na sklepieniu. Dla zwiększenia szybkości
wytapiania można stosować wiele paliw. Stosuje się odciąganie i oczyszczanie gazów spalania;
piece te są częściowo uszczelnione. Podczas spuszczania i ładowania gazy spalania odciągane są za
pomocą okapów i obudowanych rynien spustowych.
Żużel oraz kożuch żużlowy można usuwać przez zgarnianie i spuszczanie.
Wiele z tych pieców posiada duże drzwi wsadowe umożliwiające ładowanie dużych elementów. W
związku z tym powstaje tu problem uszczelnienia oraz odciągania oparów podczas ładowania.
Problem ten można zmniejszyć przez chłodzenie drzwi wodą, zmniejszając w ten sposób ich
wypaczanie. Stosuje się tu uszczelnione wózki wsadowe; dla koncentratów można stosować rury
wsadowe. W podobny sposób, przez niewłaściwe wprowadzanie materiałów do pieca można
pogorszyć uszczelnienie. W niektórych przypadkach w otworze może zakrzepnąć rozlany metal lub
żużel, a w innych drut lub kabel może spowodować niewłaściwe zamknięcie drzwi wsadowych.
Wskutek słabego przenoszenia ciepła z palnika, wydajność topienia w piecu płomiennym zwykle
nie jest duża. W praktyce wydajność tę poprawia się przez stosowanie wzbogacania tlenem lub
przez zastosowanie kombinacji paliwa gazowego i stałego dla wydłużenia długości płomienia.
Piece te przeznaczone są dla wytapiania okresowego, rafinacji oraz wytrzymywania wielu metali w
stanie ciekłym.
2.6.5 Podsumowanie pieców
Piec
Suszarka z
wężownicą pary
Suszarka ze złożem
fluidalnym
Suszarka
pneumatyczna
Piec obrotowy

Metale, dla
których piec jest
stosowany
Cu i niektóre inne

Większość metali
do osuszania.
Przewał ZnO.
Kalcynowanie
tlenku glinu, Ni i
żelazostopów.
Spalanie klisz dla

Produkcja metali nieżelaznych

Materiały
wsadowe

Uwagi

Koncentraty

Rudy, koncentraty i
różny złom oraz
pozostałości

Suszenie,
kalcynowanie i
przewał.

Stosowany jako
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Złoże fluidalne
Maszyna
spiekalnicza ze
ssaniem w górę
Maszyna
spiekalnicza ze
ssaniem w dół
Maszyna
spiekalnicza z
taśmą stalową
Herreshoffa

odzysku metali
szlachetnych.
Odolejanie złomu
Cu i Al.
Miedź i cynk
Al2O3
Cynk i ołów.

piec do spopielania.

Koncentraty.
Al(OH)3
Koncentraty i
surowce wtórne.

Kalcynowanie,
prażenie.
Spiekanie.

Cynk i ołów.

Koncentraty i
surowce wtórne.

Spiekanie.

Żelazostopy, Mn,
Nb.

Ruda.

Można używać
również do innych
zastosowań.
Prażenie,
kalcynowanie.

Rtęć i metale
Rudy i koncentraty.
wysokotopliwe Mo
(odzyskiwanie renu)

Tabela 2.5: Piece do suszenia, prażenia, spiekania i kalcynowania
Piec
Tygle osłonięte z
wykładziną
ogniotrwałą
Piec wgłębny
otwarty
Baiyin
Piec elektryczny
łukowy
Contop/Cyklon
Piec elektryczny z
łukiem zakrytym

Piec obrotowy
Przechylny piec
obrotowy
Piec płomienny

Metale, dla
których piec jest
stosowany
Metale
wysokotopliwe,
żelazostopy
specjalne
Metale
wysokotopliwe,
żelazostopy
specjalne
Miedź
Żelazostopy

Materiały
wsadowe
Tlenki metali

Tlenki metali

Koncentraty
Koncentraty, rudy

Miedź
Metale szlachetne,
miedź, żelazostopy

Koncentraty
Żużel, materiały
wtórne,
koncentraty.

Aluminium, ołów,
metale szlachetne
Aluminium

Złom i inne
materiały wtórne
Złom i inne
materiały wtórne

Aluminium, miedź,
inne

Złom i inne
materiały wtórne

Produkcja metali nieżelaznych

Uwagi

Do produkcji
żelazostopów
stosowane są typy
otwarte,
półzamknięte i
zamknięte.
Utlenianie i reakcja
z substratem.
Minimalizuje
używanie topnika
solnego.
Przetapianie
materiału
tlenkowego Cu,
rafinacja.
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Vanyucov
ISA Smelt/Ausmelt

Miedź
Miedź, ołów,

QSL

Ołów

Kivcet

Ołów,
miedź
Miedź
Miedź
Miedź (TBRC),
Metale szlachetne

Noranda
El Teniente
TBRC
TROF
Mini piec do
wytapiania
Piec szybowy i ISF

Piec zawiesinowy
Inco
Piec zawiesinowy
Outokumpu
Proces Mitsubishi
Peirce Smith

Hoboken

Miedź/ołów/cyna

Koncentraty
Półprodukty,
koncentraty i
materiały wtórne.
Koncentraty i
materiały wtórne
Koncentraty i
materiały wtórne
Koncentraty
Koncentraty
W większości
wtórne włączając w
to szlam.
Złom

Ołów, ołów/cynk,
miedź, metale
szlachetne,
żelazomangan o
dużej zawartości
węgla
Miedź, nikiel

Koncentraty

Miedź, nikiel

Koncentraty

Miedź

Koncentraty, złom
anodowy
Kamień miedziowy
i złom anodowy

Miedź
(konwertorowa),
żelazostopy,
produkcja tlenku
metalu
Miedź
(konwertorowa)
Miedź
(konwertorowa)

Konwertor
zawiesinowy
Outokumpu
Konwertor Noranda Miedź
(konwertorowa)
Konwertor
Miedź
Mitsubishi
(konwertorowa)

Koncentraty, w
większości
materiały wtórne

Do produkcji
żelazomanganu,
używany jest tylko
wraz z
odzyskiwaniem
energii.

Kamień miedziowy
i złom anodowy
Kamień miedziowy
Kamień miedziowy
Kamień miedziowy

Tabela 2.6: Piece do wytapiania i konwertorowe
Piec
Indukcyjny

Metale, dla których
piec jest stosowany
Większość metali

Produkcja metali nieżelaznych

Materiały
wsadowe

Uwagi

Czysty metal i złom.

Indukowane
mieszanie wspomaga
tworzenie stopu.
Dla niektórych
169

Rozdział 2

metali można
stosować
podciśnienie.
Elektronowy
Obrotowy

Metale
wysokotopliwe
Aluminium, ołów

Czysty metal i złom.
Złom różnych
gatunków.

Płomienny

Aluminium
(pierwotne i wtórne)

Złom różnych
gatunków.

Contimelt

Miedź

Szybowy

Miedź

Bębnowy (Thomas)

Miedź

Anoda miedziowa i
czysty złom.
Katoda miedziowa i
czysty złom.
Czysty złom miedzi

Ogrzewane tygle
(kocioł pośredni)
Tygle z
ogrzewaniem
bezpośrednim

Ołów, cynk

Czysty złom.

Metale szlachetne

Czysty metal.

Dla złożonych
osnów stosuje się
topniki i sole.
Może się różnić
konfiguracja kąpieli
lub trzonu.
Wytapianie lub
wytrzymywanie.
Zintegrowany układ
pieca.
Warunki redukujące.
Topienie, rafinacja
ogniowa.
Topienie, rafinacja,
tworzenie stopu.
Topienie, tworzenie
stopu.

Tabela 2.7: Piece do wytapiania
2.6.6 Procesy elektrochemiczne
2.6.6.1 Elektrolityczne otrzymywanie metali
W procesie tym stosowany jest elektrolizer wyposażony w obojętną anodę ołowiową lub tytanową
oraz w katodę, umieszczoną w wodnym elektrolicie zawierającym roztwór metalu. Katoda
wykonana jest z cienkiego półwyrobu czystego metalu (blacha uruchamiająca) lub z blachy
wzornikowej, wykonanej ze stali nierdzewnej lub z aluminium (stała płyta katodowa). Jony metalu
przechodzą z roztworu i osadzane są na katodzie; gazy takie jak chlor oraz tlen wydzielają się na
anodzie. Chlor jest zbierany w uszczelnionej komorze anody; tlen jest zwykle uwalniany i może
unosić pewną ilość elektrolitu i wytwarzać kwaśną mgłę, której wychwycenie i zawrócenie do
procesu może być konieczne. Zużyty elektrolit jest zwykle zawracany do procesu.
W ten sposób wytwarza się miedź, kobalt, nikiel, cynę, cynk i metale szlachetne. W przypadku
stosowania stałych płyt katodowych, osadzony metal można zdzierać lub zeskrobywać, topić i
odlewać na wymagane kształty.
2.6.6.2 Rafinacja elektrolityczna
W procesie tym stosowany jest elektrolizer wyposażony w anodę odlaną z metalu, który ma być
rafinowany oraz w katodę, umieszczoną w elektrolicie zawierającym roztwór metalu. Katoda
wykonana jest z cienkiego półwyrobu czystego metalu (blacha uruchamiająca) lub z blachy
wzornikowej wykonanej ze stali nierdzewnej (stała płyta katodowa). Z zanieczyszczonej anody
rozpuszczane są jony metalu, które przechodzą do roztworu, a następnie osadzane są na katodzie.
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W ten sposób rafinuje się miedź, metale szlachetne, ołów i cynę. W przypadku używania stałych
płyt katodowych, osadzony czysty metal można zedrzeć lub zeskrobać, stopić i odlać na wymagane
kształty.
Podczas rafinacji elektrolitycznej, inne metale zawarte w anodach są oddzielane, metale
rozpuszczalne są rozpuszczane w elektrolicie, a metale nierozpuszczalne, takie jak metale
szlachetne, Se i Te tworzą szlam anodowy, osiadający w elektrolizerze. Szlamy anodowe są
okresowo usuwane z elektrolizerów; metale wartościowe są odzyskiwane. W niektórych
przypadkach do zbierania szlamu stosowane są worki anodowe.
Część elektrolitu jest spuszczana z systemu i odzyskuje się z niej inne metale.
2.6.6.3 Elektroliza stopionej soli
W celu wytrzymania wysokich temperatur elektrolitu, elektrolizer zbudowany jest z zastosowaniem
obojętnych katod i anod (stalowych lub węglowych). Roztopiony metal osadza się na katodzie;
metal ten usuwany jest okresowo za pomocą podciśnienia lub przez wyparcie. Gazy takie jak chlor i
tlen wydzielają się na anodzie; chlor jest wychwytywany i zawracany do obiegu lub sprzedawany.
W przypadku aluminium, tlen reaguje z anodą węglową, która zużywa się w sposób ciągły.
Elektrolizę stopionej soli można stosować do produkcji aluminium, litu, sodu i magnezu.
2.6.7 Procesy hydrometalurgiczne
Kwasy, NaOH a czasami również Na2CO3 stosuje się do rozpuszczania metali zawartych w wielu
różnych rudach i koncentratach przed procesem rafinacji i elektrolitycznym otrzymywaniem metali.
Materiał przeznaczony do ługowania występuje zwykle w postaci tlenków, tj. w postaci rudy
tlenkowej lub tlenku wytwarzanego w procesie prażenia [tm 137, Copper Expert Group 1998 Grupa Ekspertów ds. Miedzi 1998]. Przy podwyższonym ciśnieniu lub pod ciśnieniem
atmosferycznym wykonuje się również ługowanie bezpośrednie koncentratu cynku. Niektóre rudy
w postaci siarczków miedzi można ługować za pomocą kwasu siarkowego lub innych środków,
czasami przez zastosowanie bakterii naturalnych dla wspomagania utleniania i rozpuszczania, lecz
stosuje się tu bardzo długie okresy przebywania. Dla wytworzenia odpowiednich warunków, do
systemów ługowania można dodawać powietrze, tlen albo chlor; stosowane są tu również roztwory
zawierające chlorek żelaza. Wytwarzane roztwory przetwarzane są na wiele sposobów w celu
rafinacji i otrzymywania metali. Dla zmniejszenia zużycia kwasów i roztworów alkalicznych
powszechnie stosowane jest zawracanie zużytych roztworów na etap ługowania.
2.6.7.1 Ługowanie zwałowe
Otwarte ługowanie zwałowe wykonywane jest zwykle przy kopalni. Materiał jest kruszony i
rozdrabniany dla umożliwienia dokładnego kontaktu cząsteczka/kwas, a następnie z
rozdrobnionego materiału tworzone są naturalne hałdy na nieprzepuszczalnym podłożu. Na hałdy
takie natryskiwany jest kwas, który przenika przez masę hałdy [tm 130, Chadwick 1994]. Kwas ten
zbiera się na podłożu i zawracany jest do obiegu dla umożliwienia kumulacji metalu. Czas
ługowania jednej hałdy może wynosić od 100 dni, w przypadku rud tlenku miedzi, do 500 dni, w
przypadku rud siarczkowych miedzi.
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2.6.7.2 Ługowanie atmosferyczne (otwarty zbiornik)
Ługowanie atmosferyczne tlenków i koncentratów odbywa się w zbiornikach otwartych lub
częściowo zamkniętych przez ponowne zawracanie do obiegu mieszaniny dla utrzymania
temperatury i stężenia kwasu. System taki składa się zwykle z wielu zbiorników połączonych
szeregowo. Po procesie ługowania następuje etap sedymentacji w celu oddzielenia pozostałości i
oczyszczenia oraz otrzymania roztworu metalu. Niektóre pozostałości po ługowaniu można dalej
ługować, po zwiększeniu mocy kwasu i temperatury. Zastosowanie wielu etapów ługowania może
poprawić wydajność ługowania, lecz może również spowodować rozpuszczenie większej ilości
zanieczyszczeń, w szczególności żelaza, które następnie należy usunąć.
2.6.7.3 Ługowanie pod ciśnieniem (autoklaw)
Ługowanie pod ciśnieniem lub obróbkę w autoklawie można wykonywać jako kompletny proces
ługowania lub jako część z serii etapów ługowania. Stosowane są tu zbiorniki ciśnieniowe odporne
na kwasy lub zasady; dla umożliwienia przebiegu reakcji, płyn zawracany jest do obiegu. Dla
intensyfikacji utleniania można dodawać tlen, powietrze lub chlor. Na etapach zmniejszania
ciśnienia mogą być wytwarzane kwaśne mgły; etapy te zaprojektowane są w sposób umożliwiający
ich zbieranie.
2.6.7.4 Ekstrakcja rozpuszczalnikowa
Metale można ekstrahować z roztworów wodnych za pomocą niektórych rozpuszczalników
organicznych, nierozpuszczalnych w wodzie. Fazy wodne i organiczne są rozproszone w sobie;
przez sterowanie pH mieszaniny i zastosowanie czynnika kompleksotwórczego, metal docelowy
jest selektywnie wyciągany do fazy organicznej. Po rozdzieleniu faz uzyskuje się roztwór czystego
metalu przez ponowne wyciąganie metalu z fazy organicznej do wtórnej fazy wodnej (odpędzanie),
z której można wydobyć metal na różne sposoby. Zasada przebiegu takiego procesu przedstawiona
jest na poniższym rysunku.
Odpędzony rozp.
organiczny
Wprowadzony rozp.
organiczny

Rafinat
Ekstrakcja
Roztwór-matka do
ługowania
Cu 2+ + 2LH
aq
org

CuL
org

2

+ 2H +
aq

CuL 2 + 2H +
org
aq

Zużyty elektrolit
Odpędzanie
Elektrolit wzbogacony

Cu
aq

Electrolityczne
otrzymywanie
metali

2+

+ 2 LH
org

org=organiczny, aq=wodny, rozp.=rozpuszczalnik

Rysunek 2.23: Etapy procesu ekstrakcji rozpuszczalnikowej (SX)
2.6.8 Techniki sterowania procesem
Zasady najlepszych dostępnych technik BAT obejmują koncepcję sposobu projektowania, obsługi,
sterowania, obsadzania personelem i konserwacji procesu. Czynniki te umożliwiają uzyskanie
dobrych wyników w kategoriach zapobiegania i minimalizacji emisji, wydajności technologicznej
oraz oszczędności kosztów. Do osiągnięcia tych celów oraz dla zachowania bezpiecznych
warunków, stosuje się odpowiednie sterowanie procesem.
W sektorze tym rozwinięto ostatnio obsługę i sterowanie procesem, które stosowane są dla różnych
procesów. Stosuje się tu następujące techniki: Produkcja metali nieżelaznych
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Dla sterowania warunkami pracy instalacji stosuje się tu powszechnie pobieranie próbek i analizę
surowców. W celu uzyskania optymalnej wydajności przemiany oraz zmniejszenia emisji i braków
należy wdrożyć dobre mieszanie różnych materiałów wsadowych.
Szeroko stosowane są tu systemy ważenia i dozowania materiału wsadowego. Do tego celu
powszechnie stosuje się silosy odważające na zasadzie ubytku ciężaru, wagi taśmowe i wagi
skalowe.
Do sterowania szybkością doprowadzania materiałów wsadowych, krytycznymi warunkami
procesu i spalania oraz dodawaniem gazu stosowane są mikroprocesory. Dla umożliwienia
sterowania procesem mierzy się kilka parametrów; dla krytycznych parametrów stosuje się alarmy:
•
•
•
•
•

bezpośrednie monitorowanie temperatury, ciśnienia w piecu (lub podciśnienia) oraz objętości
gazów lub przepływu;
monitorowane są składniki gazów (O2, SO2, CO);
do wykrywania blokad oraz awarii urządzeń stosowane jest bezpośrednie monitorowanie drgań;
bezpośrednie monitorowanie prądu i napięcia w procesach elektrolitycznych;
bezpośrednie monitorowanie emisji dla sterowania krytycznymi parametrami procesu.

Dla zapobiegania wytwarzaniu oparów metali i tlenków metali przez przegrzanie stosuje się
monitorowanie i sterowanie temperatury pieców do wytapiania.
Gazy technologiczne wychwytywane są za pomocą uszczelnionych lub pół-uszczelnionych
systemów piecowych. Dla uzyskania optymalnego stopnia zbierania gazów i dla zminimalizowania
kosztów energii stosuje się wentylatory interakcyjne o zmiennej prędkości obrotowej.
W takim zakresie, jak to jest możliwe, wychwytywane i odzyskiwane są opary rozpuszczalników.
Dla zapobiegania emisjom lotnych związków organicznych VOC i zapachów stosuje się dalsze
usuwanie oparów rozpuszczalników.
Stale należy szkolić operatorów, inżynierów i inny personel oraz oceniać ich pod względem
przestrzegania instrukcji obsługi, stosowania przedstawionych nowoczesnych technik sterowania i
ich znaczenia oraz znaczenia działań, które należy podjąć w przypadku wystąpienia alarmów.
Dla wykorzystania powyższych zaleceń i dla zachowania odpowiedzialności operatora
optymalizowane są poziomy nadzoru.
Stosuje się systemy gospodarki środowiskowej i systemy jakości.
Dla wszystkich zmian technologicznych na etapach projektowania wykonywane są badania
zagrożenia i zdolności do pracy.
Stosowane są sprawdzone systemy utrzymania ruchu. Stale wzrasta udział wyspecjalizowanego
personelu konserwacyjnego, tworzącego część zespołów operatora, który uzupełnia
wyspecjalizowane zespoły konserwacyjne.
W różnych częściach niniejszego dokumentu przedstawiono podstawowe uwagi dotyczące
niektórych aspektów procesu projektowania; te aspekty projektowania stosowane są powszechnie w
tym sektorze. Do pełnego procesu projektowania podchodzi się z ostrożnością, wykorzystując
profesjonalnych inżynierów, posiadających doświadczenie i wiedzę z zakresu procesu oraz wpływu
na środowisko i związanych z tym wymagań.
Produkcja metali nieżelaznych
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Na podstawie próbek pobieranych w określonych odstępach czasu dokonuje się analizy żużla,
metalu i kamienia. Nowo powstającą techniką jest bezpośrednia analiza takich strumieni.
W przypadku niektórych procesów może być konieczne wzięcie pod uwagę szczególnych
przepisów, takich jak Seveso oraz dyrektyw dotyczących spopielania odpadów.

2.7 Techniki zbierania gazów odlotowych
Na etapach technologicznych produkcji metali nieżelaznych istnieje możliwość wytwarzania pyłów,
oparów oraz innych gazów pochodzących ze składowania, obsługi i przetwarzania materiałów.
Techniki zapobiegania emisjom niezorganizowanym pochodzącym z etapów składowania i obsługi
przedstawione zostały wcześniej w niniejszym rozdziale; w tej części przedstawiono gazy
technologiczne. Hierarchia stosowanych tu technik jest następująca: zapobieganie, minimalizacja i
zbieranie (wychwyt) spalin.
Uszczelnianie pieca (lub zastosowanie uszczelnionych pieców) w połączeniu ze sterowaniem
procesem jest techniką, którą należy stosować wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, dla
zapobiegania lub ograniczania emisji z instalacji technologicznej. W części dotyczącej pieców
przedstawiono miejsca, w których możliwe jest uszczelnienie pieca oraz możliwości zastosowania
innych technik zbierania dla uzyskania całkowitego zbierania gazów.
Dostępne są również inne techniki zbierania emisji, które nie mają charakteru zapobiegawczego ani
ograniczającego [tm 75, Theodore 1994; tm 76, Scapa 1998; tm 78, IEA 1997; tm 79, Soud 1995].
Gazy i opary wydobywające się z procesów uwalniane są do przestrzeni roboczej, a następnie
wydostają się do otaczającego środowiska. Z tych względów wpływają one na zdrowie i
bezpieczeństwo operatora oraz na oddziaływanie procesu na środowisko. Do zapobiegania i
minimalizacji takich niezorganizowanych emisji stosuje się techniki zbierania gazów
technologicznych.
Emisje niezorganizowane są bardzo ważne, lecz trudno jest je mierzyć i przedstawić w postaci
ilościowej. Do ilościowej oceny emisji niezorganizowanych można stosować metody szacowania
objętości wentylacji lub szybkości tworzenia osadu. Od wielu lat w jednym miejscu używana jest
jedna niezawodna metoda [tm 163, Steudtner 1998]. Metoda stosowana do pomiarów objętości i
składu niezorganizowanych emisji pyłów okazała się niezawodna [tm 161, Petersen 1999]; wyniki
monitorowania przedstawione są niżej. Wyniki te wskazują, że wielkość emisji
niezorganizowanych może być o wiele bardziej znacząca niż emisje wychwytywane i ograniczane.
Im mniejsze emisje zbierane (zorganizowane), tym bardziej znaczące są emisje niezorganizowane.
Emisje niezorganizowane mogą być pod względem ilości ponad dwa do trzech razy większe od
emisji wychwytywanych.

Produkcja anod t/r

Produkcja metali nieżelaznych

Emisja pyłów kg/r
Przed dodatkowym
Po dodatkowym
zbieraniem emisji
zbieraniu emisji
niezorganizowanych
niezorganizowanych
(1992)
(1996)*
220000
325000
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Emisje
niezorganizowane: Ogółem piec do
wytapiania
Poziom sklepienia pieca
Emisje kontrolowane
(Piec do wytapiania
pierwotnego): Piec do
wytapiania/instalacja
kwasu
Komin okapów
dodatkowych

66490

32200

56160

17020

7990

7600

2547

2116

Uwaga. * Emisje po zainwestowaniu 10 milionów euro dla uzyskania lepszego
systemu wychwytu gazów niezorganizowanych i oczyszczania. Dodatkowa energia =
13,6 GWh/r

Tabela 2.8: Porównanie obciążenia pyłem emisji zorganizowanych
niezorganizowanych dla pieca do wytapiania miedzi pierwotnej
[tm 161, Petersen 1999]

i

emisji

Do pomiarów niektórych składników gazowych emisji niezorganizowanych, takich jak SO2 i
lotnych związków organicznych (VOC) można używać techniki LIDAR [Light Detection and
Ranging – pomiar nieprzezroczystości i jej zasięgu za pomocą światła].
2.7.1 Stosowane techniki
Pył, opary i gazy zbierane są przez uszczelnione systemy piecowe, przez całkowite lub częściowe
obudowanie lub za pomocą okapów [tm 75, Theodore 1994]. Piece uszczelnione można ładować
przez uszczelnioną lancę lub systemy palników, przez elektrody drążone, przez okapy lub dysze lub
przez systemy dokowania, dosuwane do pieca podczas ładowania. Okapy umieszczane są jak
najbliżej źródła emisji przy pozostawieniu wolnej przestrzeni dla operacji technologicznych. Okapy
ruchome stosowane są w niektórych przypadkach; w niektórych procesach używa się okapów do
zbierania oparów pierwotnych i wtórnych.
2.7.1.1 Zużycie energii
Przy zbieraniu gazów wymagane jest przemieszczenie znacznych objętości powietrza. W procesie
tym mogą być zużywane ogromne ilości energii elektrycznej; nowoczesne systemy skupiają się na
układach zbierania o większej skuteczności wyłapywania i minimalnej ilości przemieszczanego
powietrza [tm 124, DFIU Cu 1999]. Bardzo ważna jest konstrukcja systemu zbierania lub okapów,
gdyż czynnik ten może utrzymywać efektywność zbierania bez nadmiernego zużycia energii w
pozostałej części systemu. Uszczelnione systemy, takie jak uszczelnione piece umożliwiają
osiągnięcie bardzo wysokiej skuteczności zbierania.
Do przenoszenia wychwyconych gazów do procesów ograniczania lub oczyszczania emisji
stosowane są kanały i wentylatory. Skuteczność wychwytu zależy od efektywności okapów,
integralności kanałów oraz od stosowania odpowiedniego systemu regulacji ciśnienia przepływu.
Dla zapewnienia efektywności odciągania odpowiedniej dla zmieniających się warunków, takich
jak objętość gazu, przy minimalnym zużyciu energii, stosowane są wentylatory o zmiennych
obrotach. Można również projektować systemy z uwzględnieniem charakterystyki związanej z nimi
Produkcja metali nieżelaznych

175

Rozdział 2

instalacji, np. instalacji ograniczania emisji lub instalacji kwasu siarkowego. W praktyce należy
stosować systemy o odpowiedniej konstrukcji i należy je właściwie konserwować.
2.7.1.2 Kryteria projektowania
Systemy zbierania i efektywności odciągania projektuje się na podstawie odpowiednich informacji
dotyczących charakterystyki materiałów, które mają być wychwytywane (wielkość, stężenie, itp..),
kształtu chmury pyłów w ekstremalnych warunkach pracy oraz wpływów zmian objętości,
temperatury i ciśnienia na system.
Dla zapewnienia zachowania wystarczającej efektywności odciągania podczas szczytowych
przepływów gazów, wykonuje się odpowiednie pomiary lub oszacowania objętości, temperatury i
ciśnienia gazu. Dla uniknięcia problemów związanych ze ścieraniem, osiadaniem, korozją oraz
kondensacją, dla dobrego projektu istotne są również niektóre charakterystyki gazów i pyłów.
Innym istotnym czynnikiem jest zapewnienie dostępu do punktów ładowania i spuszczania pieca,
przy zachowaniu odpowiednio dobrego zbierania; w tym celu na etapie projektowania
wykorzystywane jest doświadczenie operatora.
2.7.2 Techniki, które należy wziąć pod uwagę przy określaniu najlepszych
dostępnych technik BAT
2.7.2.1 Przykłady technik, które należy wziąć pod uwagę
Techniki, które należy wziąć pod uwagę oparte są na wykorzystaniu przedstawionych wyżej zasad
dobrej praktyki. Dobra praktyka polega na profesjonalnej konstrukcji i konserwacji systemów
zbierania, jak również na bezpośrednim monitorowaniu emisji w kanale czystego gazu. Poniżej
przedstawiono kilka przykładów dobrej praktyki; nie jest to wyczerpujący wykaz, gdyż można
przedstawić również inne przykłady.
Zastosowanie uszczelnionych pieców może ograniczać uwalnianie gazów i zapobiegać emisjom
niezorganizowanym. Przykładami są uszczelnione piece do wytapiania, uszczelnione elektryczne
piece łukowe oraz uszczelniony elektrolizer z podajnikim punktowym dla produkcji aluminium
pierwotnego. Dla zapobiegania wzrostowi ciśnienia w piecu, uszczelnienie pieca nadal opiera się na
wystarczających wydajnościach odciągania gazów. Przedstawiony na poniższym rysunku
elektrolizer z podajnikiem punktowym przyłączony jest zwykle do systemu odciągowego
odpowiedniej wielkości, zapewniającego wystarczającą szybkość odciągania, uniemożliwiającą
ulatnianie się gazów podczas otwarcia pokryw elektrolizerów w krótkich okresach czasu, np.
podczas wymiany anod.
Technikę tę stosuje się tylko do nowych lub gruntownie modernizowanych procesów.
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Rysunek 2.24: Elektrolizer ze wstępnie spieczoną anodą z podajnikiem punktowym
•

•

Stosowanie uszczelnionych systemów ładowania do pieców w celu zapobiegania emisjom
niezorganizowanym podczas otwierania pieca. Przykładem jest tu zastosowanie do ładowania
skipów załadowczych, które dosuwają się szczelnie do drzwi wsadowych pieca oraz stosowanie
systemów ładowania przez okap. Techniki te można stosować dla niektórych nowych oraz
istniejących procesów, w szczególności dla procesów nieciągłych.
Istotną ustaloną praktyką dla osiągnięcia dobrego odciągania jest stosowanie automatycznych
regulatorów dla zasuw w celu dopasowania odciągania do źródła oparów bez używania zbyt
dużej ilości energii. Regulatory takie umożliwiają zmianę punktu odciągowego automatycznie
podczas różnych etapów procesu. Na przykład, ładowanie i spuszczanie pieców zazwyczaj nie
następuje jednocześnie, co oznacza, że punkty ładowania i spuszczania można zaprojektować w
pobliżu siebie, tj. wymagany będzie tylko jeden punkt odciągowy. Punkt odciągania
projektowany jest również w taki sposób, aby zapewnić dobry dostęp do pieca i uzyskać dobrą
skuteczność odciągania. Układ okapów powinien mieć solidną konstrukcję i nadawać się do
konserwacji.
Przykładem tego jest adaptacja krótkiego pieca obrotowego. Drzwi wsadowe i otwory spustowe
znajdują się w tym samym końcu pieca, a okap zbierania oparów umożliwia pełny dostęp do
kadzi żużlowej i przenośnika wsadowego; powinien on być również wystarczająco mocny dla
wytrzymania niewielkich uderzeń podczas używania.
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Obudowa do zbierania
spalin

Otwory
spustowe

Drzwi (okno)
wsadowe

Wyciąg
palnika
Obudowa do
zbierania spalin

Otwory
spustowe

Palnik

Drzwi wsadowe

Rysunek 2.25: Zgodny system ładowania i spuszczania
Zasadę tę stosuje się łatwo do krótkich pieców obrotowych; zasadę kierowania odciągania do
zmieniającego się źródła oparów realizuje się również przez automatyczne sterowanie zasuwami
dla odciągania oparów głównego źródła podczas cyklu pracy, np. w czasie ładowania, spuszczania,
itp..
Krótki piec obrotowy i TBRC mogą być również całkowicie obudowane.
Techniki te można stosować do wszystkich nowych i istniejących procesów, w szczególności dla
procesów nieciągłych.
•

W przypadku niedostępności uszczelnionych pieców, np. w przypadku modernizacji
istniejącego pieca otwartego, można zastosować maksymalne uszczelnienie dla ograniczenia
emisji gazów piecowych.

odlewanie

filtr
workowy

dodatki
spuszczanie

Rysunek 2.26: Wychwyt (zbieranie) oparów czwartym otworem
Przykładem jest tu zastosowanie „czwartego otworu” w sklepieniu elektrycznego pieca łukowego
dla odciągania w jak najbardziej efektywny sposób gazów technologicznych – rysunek 2.26, j.w.
•

Dla zapewnienia skuteczności zbierania lub odciągania na projektowym poziomie, istotna jest
konserwacja okapu wychwytowego, kanałów, układu filtrów oraz wentylatora. Mogą tu
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•

wystąpić następujące problemy: fizyczne uszkodzenie wskutek kolizji lub ścierania, osiadanie w
kanałach oraz osadzanie na łopatkach wentylatora. Dla zapewnienia wydajnego zbierania i
odciągania, stosuje się regularne kontrole i konserwację profilaktyczną. Technika ta jest
odpowiednia dla wszystkich nowych i istniejących procesów.
Zbieranie gazów z konwertora o pracy okresowej może być trudne, gdyż transport kadzi
koliduje z okapami wychwytowymi. W niektórych instalacjach wszystkie opary wychwytywane
są na poziomie sklepienia, co pociąga za sobą wysokie koszty energii. W innych instalacjach,
oprócz okapu głównego stosuje się układ zawierający do 3 dodatkowych okapów. Okapy te
można przyłączyć do instalacji kwasu siarkowego (okap 1) lub do wtórnego systemu
oczyszczania (okapy 2 i 3). Podczas operacji napełniania i odlewania, poszczególne okapy
doprowadzane są za pomocą silników w odpowiednie położenia, zapewniające optymalną
efektywność wychwytu. System oczyszczania gazów przedstawiony jest w dalszej części na
rysunku 2.28.

Rysunek 2.27: System okapów dodatkowych (wtórnych) dla konwertora
[tm 201, Velten 1999]
2.7.2.2 Emisje niezorganizowane
Dla zapobiegania emisjom niezorganizowanym stosuje się odpowiednie systemy odciągowe, takie
jak przedstawiony na powyższym rysunku, ale niektóre systemy nie są w stanie wychwytywać
wszystkich gazów technologicznych, które emitowane są do miejsca pracy i które są następnie
odciągane za pomocą wentylatorów dachowych. Emisje takie są powszechnie uznawane za trudne
do zmierzenia, ale istnieją techniki, które można skutecznie stosować.
•

Celem zmierzenia wpływu emisji niezorganizowanych można pobierać próbki ze środowiska.
W takim przypadku próbki powietrza lub pyłów pobiera się w szeregu punktów wyznaczonych
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•

przez modelowanie atmosferyczne. Dla oszacowania emisji wymagana jest korelacja z
warunkami atmosferycznymi.
Emisje niezorganizowane z budynku, takie jak emisje z hali pieców, można zmierzyć przez
pobranie próbek z wentylatorów zamontowanych na budynku. Przepływ gazów z wentylatorów
można oszacować przez pomiar różnicy temperatur między przepływem z wentylatorów i
powietrza otoczenia [tm 163, Steudtner 1998].

Zgodnie z tym, co stwierdzono wyżej, emisje niezorganizowane mogą być bardzo znaczne; z tego
względu w przypadku, gdy nie będzie można zapobiec emisjom niezorganizowanym ani ich
zminimalizować do poziomu możliwego do przyjęcia, można zastosować wtórne systemy
wychwytu oparów, tak jak przedstawiono w poniższych przykładach.
a) W celu zapobiegania emisjom niezorganizowanym podczas ładowania lub spuszczania, jak
opisano wyżej, niektóre piece można wyposażyć w okapy wtórne (dodatkowe). Dla
zoptymalizowania redukcji emisji niezorganizowanych, bezpośrednio nad źródłem oparów
można zainstalować wyciąg wentylatorowy.
Alternatywnie, powietrze można odciągać za pomocą wentylatora dachowego, ale mogłoby to
wymagać przemieszczania dużej ilości powietrza, które mogłoby nie być skutecznie
oczyszczane w filtrze tkaninowym. Inne wady to wysokie zużycie energii, wysokie koszty
inwestycyjne i większa ilość odpadów (zużyte wkłady filtrów). Dla szczególnych przypadków
przeznaczone są wtórne systemy wychwytu oparów. Zużycie energii można zminimalizować
przez automatyczne sterowanie punktem odciągania przy użyciu zasuw oraz regulatorów
wentylatorów, w celu zastosowania systemów w czasie i w miejscach, w których będą
potrzebne, np. podczas ładowania lub „wytaczenia” konwertora.

Okapy wtórne
Secondary hoods
zawiesinowego
of flash smelling
furnace do
(c.f.wytapiania
.....)
pieca
Okapy
wtórne
Secondary
hoods
pieca
elektrycznego
of flash
smelling
furnace (c.f. .....)

Pyły i zużyte srodki filtrujące
zawracane do zawiesinowego
pieca do wytapiania

Kondycjonowanie
gazów odlotowych i filtr
tkaninowy

Okapy wtórne
Secondary
hoods
of flash smelling
konwertorów

Ca(OH)2

Gazy odlotowe i okapy
wtórne pieca
anodowego

Filtr tkaninowy

furnace (c.f. .....)

Okapy wyposażenia
Secondary
hoods
pomocniczego,
of
flash smelling np.
stacji
ładowania
furnace (c.f. .....)

Oczyszczony
gaz odlotowy

Pyły i zużyte środki filtrujące
zawracane do zawiesinowego
pieca do wytapiania

Oczyszczony
gaz odlotowy

Pyły I zużyte środki filtrujące
zawracane do zawiesinowego pieca do wytapiania

Filtr tkaninowy
Okapy wtórne
Secondary
hoods
zawiesinowego
of flash smelling pieca
furnace
(c.f. .....)
do
wytapiania

Rysunek 2.28: Schemat systemu wtórnego wychwytu oparów dla procesu miedzi pierwotnej.
[tm 124, DFIU Cu 1999]
W powyższym procesie natężenie przepływu powietrza sterowane jest przez system sterowania w
cyklu zamkniętym za pomocą zasuw ograniczających. Dla zminimalizowania zużycia energii
stosuje się wentylatory z regulacją prędkości. Za pomocą filtrów tkaninowych wychwytywanych
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jest i oczyszczanych 580000 Nm3/h gazów wtórnych. Zużywa się tu 13,6 GWh/r energii
elektrycznej; w ciągu godziny wychwytuje się 700 kg pyłów [tm 124, DFIU Cu 1999].
b) W poniższym przykładzie przedstawiono sposób, w jaki opary powstające przy spuście z
wielkiego pieca mogą być zbierane przez wtórny system wychwytywania oparów.
Sprzęt odpylający składa się z różnych okapów zamontowanych powyżej otworu spustowego pieca
szybowego, nad główną rynną spustową metalu i nad urządzeniami do odlewania ciekłego metalu
do kadzi typu torpedo. Wychwycone opary oczyszczane są w osobnym filtrze workowym. System
okapowy (patrząc z góry pieca) przedstawiony jest na poniższym rysunku.

Okap rynny
spustowej
(dodatkowy)

Rysunek 2.29: Wychwyt oparów z otworu spustowego
[tm 195, SFPO 1999]

2.8 Techniki ograniczania emisji i odzyskiwania
Zebrane gazy przesyłane są do instalacji ograniczania emisji, w której usuwane są zanieczyszczenia
i odzyskiwane są niektóre składniki. Powszechnie usuwane są pyły i gazy kwaśne; cenne lub
toksyczne składniki metalowe odzyskiwane są dla zastosowania w innych procesach. Projekt
procesu ograniczania emisji ma tu decydujące znaczenie; pod uwagę brane są tu takie czynniki, jak
skuteczność i przydatność metody oraz obciążenie wejściowe i wyjściowe materiałem, który ma
być zbierany.
2.8.1 Stosowane procesy i techniki
Poniżej przedstawiono techniki stosowane dla ograniczania emisji w przemyśle metali nieżelaznych
oraz zasady ich pracy.
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2.8.1.1 Usuwanie pyłów i cząstek
Do usuwania takich cząsteczek jak pyły i opary z różnych procesów używanych w przemyśle
stosowane są poniższe techniki.
2.8.1.1.1 Filtry elektrostatyczne (elektrofiltry)
W przemyśle szeroko stosowany jest elektrofiltr (EP); filtr ten może pracować w różnych
warunkach temperatury, ciśnienia i obciążenia pyłem. Filtr ten nie jest szczególnie wrażliwy na
wielkość ziarna pyłu i wychwytuje pyły w stanie mokrym i suchym. Jego konstrukcja odporna jest
na korozję i ścieranie [tm 75, Theodore 1994; tm 78, IEA 1997; tm 79, Sound 1995: tm 222, VDI
3678 1998].
EP składa się z szeregu wysokonapięciowych elektrod wyładowczych oraz odpowiednich elektrod
zbiorczych. Cząsteczki są ładowane i następnie oddzielane od strumienia gazu pod wpływem pola
elektrycznego wytwarzanego między elektrodami. Pole elektryczne wytwarzane jest między
elektrodami za pomocą słabego prądu stałego o wysokim napięciu (100 kV). W praktyce EP
podzielony jest na kilka oddzielnych stref (powszechnie stosuje się do 5 stref).
Proces usuwania pyłu ze strumienia gazu składa się z czterech etapów.
•
•
•
•

ładowanie pyłu ładunkiem elektrycznym
wprowadzanie naładowanego pyłu w pole elektryczne,
zbieranie pyłu na elektrodzie zbiorczej,
strzepywanie pyłu z powierzchni elektrody.

Dla zapobiegania narastaniu pyłu na elektrodach wyładowczych, elektrody te muszą być wstrząsane
lub wprowadzane w drgania; ich wytrzymałość mechaniczna musi być odpowiednia dla
stosowanych wstrząsów i drgań. Istotna jest tu niezawodność mechaniczna elektrod wyładowczych
oraz ich ramy podporowej, gdyż jeden zerwany pręt może spowodować zwarcie całego pola
elektrycznego elektrofiltra.
Efektywność EP wynika z tzw. formuły niemieckiej, która odnosi wydajność (skuteczność) do
całkowitego pola powierzchni elektrod zbiorczych, objętościowego natężenia przepływu gazów
oraz szybkości wędrówki cząsteczek. Z tego względu, dla danego pyłu, bardzo ważne jest
zmaksymalizowanie pola powierzchni elektrod zbiorczych; aktualnie praktykuje się tu szeroki
rozstaw elektrod. Praktyka taka opiera się z kolei na prostowniku o odpowiedniej konstrukcji i
odpowiednim sterowaniu.
W przemyśle stosowany jest prostownik o odpowiedniej konstrukcji, w którym wykorzystuje się
oddzielne sekcje prostownika dla każdej strefy lub części strefy EP. W ten sposób umożliwia się
zmianę doprowadzanego napięcia w strefie wejściowej i wyjściowej dla uwzględnienia
zmniejszonych obciążeń pyłem w kierunku wylotu oraz uzyskanie możliwości obsługi stref przy
progresywnie wyższych napięciach bez wywoływania iskrzenia. Odpowiednie konstrukcje uzyskuje
się również przez zastosowanie automatycznych systemów sterowania. Systemy te utrzymują
optymalne wysokie napięcie (HT) doprowadzane do elektrod w poszczególnych strefach, bez
iskrzenia. Do doprowadzania maksymalnego napięcia bez wywoływania iskrzenia stosowany jest
automatyczny monitor, stale zmieniający HT. Nie jest prawdopodobne, aby zasilanie stałym HT
zapewniło optymalną wydajność zbierania.
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strzepywacz

Rysunek 2.30: Typowy układ elektrofiltra (pokazane tylko dwie strefy).
[tm 198, Lurgi 1999].
Szczególnie ważny jest opór właściwy (odwrotność przewodności właściwej) pyłu. W przypadku,
gdy będzie on zbyt niski, cząsteczki docierające do elektrody zbiorczej utracą ładunek, co może
spowodować ponowne porywanie pyłu. W przypadku, gdy pył będzie miał zbyt wysoki opór, na
elektrodzie utworzona zostanie warstwa izolacyjna, powstrzymująca normalne wyładowanie
koronowe, powodując w ten sposób zmniejszenie efektywności zbierania. Większość pyłów
posiada opór właściwy we właściwym zakresie; wychwyt można poprawić przez obróbkę pyłu.
Powszechnie stosuje się amoniak i trójtlenek siarki. Opór właściwy można również zmniejszyć
przez obniżenie temperatury gazu lub przez dodanie wilgoci do gazu.
EP zwykle nie osiąga końcowego stężenia pyłów tak niskiego, jakie uzyskiwane jest za pomocą
filtrów tkaninowych. W celu uzyskania najlepszej wydajności z elektrofiltra, optymalizuje się
przepływ gazu przez urządzenia dla uzyskania równomiernego przepływu dla zapobiegania
obejściu pola elektrycznego przez gaz. Dla uzyskania równomiernego przepływu na wlocie do
elektrofiltra stosuje się odpowiednią konstrukcję kanałów wlotowych oraz urządzenia do
rozprowadzania przepływu. W takich warunkach można uzyskiwać emisje pyłów w zakresie 5 – 15
mg/Nm3.
2.8.1.1.2 Elektrofiltr mokry
Filtry elektrostatyczne (elektrofiltry) mokre pracują na tej samej zasadzie. W tym przypadku
wychwycony pył usuwany jest z płyt kolektora przez przepłukiwanie za pomocą odpowiedniego
płynu, zwykle wody, w sposób okresowy lub przez ciągłe przepłukiwanie natryskowe. Te filtry
elektrostatyczne mają zalety w stosunku do niektórych pyłów, przylegających do
konwencjonalnych płyt oraz gdy inne elementy w strumieniu gazu kolidują z pracą urządzeń, na
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przykład w przypadku zimnego, wilgotnego gazu. Wytwarzany jest tu płynny ściek wymagający
dalszego oczyszczenia.

Rysunek 2.31: Elektrofiltr mokry
[tm 198, Lurgi 1999]
2.8.1.1.3 Cyklony
W latach 80-tych XX w. w wielu procesach zainstalowano cyklony; są one nadal w szerokim
użyciu. Cyklon jest urządzeniem do bezwładnościowego oczyszczania gazu. Pył oddzielny jest od
strumienia gazu, gdy zmienia się kierunek przepływu gazu, a pył przepływa nadal w kierunku
początkowym przez swoją bezwładność i osadzany jest na powierzchni zbierania.

Rysunek 2.32: Układ cyklonu
[tm 198, Lurgi 1999]
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Gaz wlotowy jest kierowany do przepływu spiralnego. Siły dośrodkowe działające wewnątrz spirali
zapewniają zmianę kierunku; cząsteczki powyżej masy krytycznej osadzają się na ściankach
cyklonu.
W tym sektorze przemysłowym cyklony nie są zasadniczo odpowiednie do sterowania emisjami
bezpośrednio z procesu. Efektywność wychwytu miałkiego proszku jest zbyt niska dla efektywnego
usuwania oparów pochodzących z pieca. Doświadczenie robocze wykazuje, że nie są one zdolne do
spełnienia wymagań współczesnych standardów wychwytu. Cyklony są jednak używane skutecznie
jako pierwotne kolektory w połączeniu z inną techniką, w szczególności w większych procesach, w
którym może się zmieniać przepustowość [tm 75, Theodore 1994; tm 220, VDI 3476 1990].
2.8.1.1.4 Filtry tkaninowe lub workowe
W tym sektorze przemysłowym systemy z filtrami tkaninowymi używane są dla wielu zastosowań z
powodu ich wysokiej wydajności w zakresie wychwytu drobnego pyłu występującego w operacjach
wytapiania [tm 75, Theodore 1994; tm 79, Soud 1995; tm 221, VDI 3677 1997]. Jednak z powodu
ich tendencji do zatykania się w niektórych warunkach i ich podatności na zapalenie, nie są one
odpowiednie dla wszystkich zastosowań. Celem zmniejszenia prawdopodobieństwa pożarów,
kondycjonowania pyłów oraz odzyskiwania ciepła z gazów odlotowych przed odpylaniem, stosuje
się przed stacją filtrów workowych komory osadzania i chłodzenia oraz kotły odzyskiwania ciepła
odpadowego (kotły odzysknicowe).
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Rysunek 2.33: Podstawowy układ filtra tkaninowego (z jedną komorą w cyklu oczyszczania).
[tm 198, Lurgi 1999]
Podstawową zasadą filtrowania tkaninowego jest zastosowanie membrany tkaninowej
przepuszczalnej dla gazu, która zatrzymuje pył. Worki są zwykle podparte na ramie metalowej;
każdy worek uszczelniony jest w konstrukcji stacji filtrów workowych. Na wstępie, pył osadzany
jest na włóknach powierzchniowych oraz na głębokości tkaniny; wraz ze wzrostem grubości
warstwy powierzchniowej, ona sama staje się dominującym środkiem filtrującym. Wraz z dalszym
wzrostem grubości placka pyłu, wzrasta opór przepływu gazu. Z tego względu, dla regulacji spadku
ciśnienia gazu w filtrze, konieczne jest okresowe czyszczenie materiałów filtracyjnych. Kierunek
przepływu gazów, które mają być oczyszczane może być od wnętrza worka na zewnętrz lub z
zewnątrz worka do wnętrza.
Filtry tkaninowe klasyfikuje się zwykle według metody, według której czyszczone są materiały
filtracyjne. Dla zachowania skutecznej wydajności odciągania, istotne jest regularne usuwanie
pyłów z tkaniny; wpływa to również na żywotność roboczą tkaniny.
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Najpowszechniej stosowanymi metodami czyszczenia są tu: odwrotny przepływ powietrza,
wstrząsanie mechaniczne, drgania oraz pulsowanie za pomocą sprężonego powietrza. Dla
czyszczenia worków stosuje się również tuby akustyczne. Normalne mechanizmy czyszczenia nie
powodują przywrócenia tkaniny do jej pierwotnego stanu; cząsteczki osadzone w głębi materiału
zmniejszają wielkości porów między włóknami, umożliwiając w ten sposób osiąganie wysokiej
wydajności dla oparów submikronowych.

Rysunek 2.34: Układ czyszczenia z odwróconym pulsującym ciśnieniem.
[tm 198, Lurgi 1999]
Filtry tkaninowe projektowane są na podstawie przewidywanej szybkości filtrowania, wyznaczanej
jako maksymalne dopuszczalna szybkość przepływu gazu przez jednostkę powierzchni tkaniny
(m3/s ÷ m2 – wyrażone w postaci m/s). W zależności od zastosowania, typu filtra i materiału,
szybkości filtrowania mieszczą się zwykle w zakresie od 0,01 do 0,04 m/s.
Przy dobieraniu tkaniny bierze się pod uwagę skład gazów, naturę i wielkość cząsteczek pyłu,
metodę czyszczenia, wymaganą wydajność i ekonomiczność. Pod uwagę bierze się również
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temperaturę gazów i metodę chłodzenia gazów, jeśli to konieczne, oraz wynikową parę wodną i
punkt rosy kwasu.
Charakterystyki tkanin, które brane są pod uwagę to odporność chemiczna, formy włókien oraz typ
przędzy, splot włókien, wykończenie tkaniny, odporność na ścieranie oraz zginanie, wytrzymałość,
skuteczność zbierania, wykończenie materiału i przepuszczalność materiału.
W poniższej tabeli przedstawiono porównanie najpowszechniej stosowanych parametrów różnych
układów filtrujących [tm 144, Elkem 1998].
Parametr

Stosunek
powietrze do
materiału
Wartości
graniczne
temperatury
Typ worka
Wielkość worka
Powierzchnia
materiału worka
Klatka
Spadek ciśnienia
Żywotność
worka

Filtr pulsacyjny

Filtr z włóknem
szklanym

80 –90 m/h

Filtr
membranowy z
włóknem
szklanym
70 – 90 m/h

200 ºC

280 ºC

280 ºC

Poliester/Nomex®

Włókno szklane

0,126 x 6,0 m.
2,0 m2

Gore-Tex®
membrana/włókno
szklane
0,292 x 10 m
9,0 m2

Tak
2,0 kPa
Do 30 miesięcy

Nie
2,0 kPa
6 –10 lat

Nie
2,5 kPa
6 – 10 lat

30 – 35 m/h

0,292 x 10 m
9,0 m2

Tabela 2.9: Porównanie między różnymi układami filtrów workowych.
[tm 144, Elkem 1998]
Zużycie worków filtrów powoduje stopniowe zmniejszenie ich wydajności, którą można zmierzyć.
W przypadku wystąpienia korozji, filtrowania materiału ściernego oraz w przypadku
niebezpieczeństwa pożaru zachodzi ryzyko uszkodzenia lub katastroficznego uszkodzenia kilku
worków. Proste systemy monitorowania bezpośredniego, takie jak wskaźniki spadku ciśnienia oraz
urządzenia ostrzegawcze pyłów, podają tylko ogólne wskazanie wydajności.
Do mierzenia trendu w pyłach emitowanych ze stacji filtrów workowych dla określenia możliwych
uszkodzeń stosuje się urządzenia wytwarzające ładunki elektryczności statycznej lub urządzenia
optyczne; można je stosować do wykrywania szczytowych zawartości pyłów podczas cykli
czyszczenia. W przypadku zintegrowania tych pomiarów ze strefowym systemem oczyszczania,
można będzie zidentyfikować strefę zawierającą uszkodzone worki i dokonać lokalnych napraw [tm
126, Robson 1998]. Stosuje się również pomiary temperatury oraz alarmy.
W praktyce istnieje wiele różnych konstrukcji filtrów workowych, w których stosowane są różne
rodzaje materiałów filtrujących; z zasady za pomocą tych filtrów uzyskuje się niskie poziomy
emisji, tj. poziomy emisji poniżej 5 mg/Nm3. Wynikiem zastosowania technik filtracji
membranowej (filtrowanie powierzchniowe) jest ponadto dłuższa żywotność worka, wysoka
temperatura graniczna stosowania (do 260 °C) i stosunkowo niskie koszty konserwacji.
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Membranowe worki filtracyjne składają się z ultra drobnej membrany ze spienionego PTFE
laminowanej na materiał podłoża. Cząsteczki ze strumienia gazów odlotowych wychwytywane są
na powierzchni filtra. Zamiast tworzenia placka wewnątrz lub przenikania do tkaniny worka,
cząsteczki są odrzucane od membrany tworząc cieńszy placek. Technikę tę stosuje się do
wszystkich nowych i istniejących instalacji; można ją również stosować dla usprawnienia
istniejących filtrów tkaninowych [tm 144, Elkem, 1998].
Syntetyczne materiały filtrujące, takie jak Gore-Tex® i Tefaire® (teflon/włókno szklane)
umożliwiają używanie filtrów tkaninowych w całym zakresie zastosowań, ponadto mają one
dłuższą żywotność. Ostatnio znacznie poprawiła się efektywność nowoczesnych materiałów
filtrujących w warunkach wysokiej temperatury oraz w warunkach ścierania; producenci
materiałów mogą być pomocni w dobraniu materiału dla określonych zastosowań. Przy
odpowiedniej konstrukcji i odpowiednim pyle uzyskuje się bardzo niskie emisje pyłów (< 1
mg/Nm3) oraz dłuższą żywotność i niezawodny zwrot kosztów nowoczesnych tkanin.
W przypadku niektórych procesów z żelazostopami, w stacji filtrów workowych, po stronie
zanieczyszczonych spalin/gazów stosowane są filtry ciśnieniowe z wentylatorami. Ostatnio
opracowano zamknięty filtr ssący z wentylatorami instalowany po stronie gazu czystego. Technika
ta stosowana jest w większości pozostałych sektorów metalowych; łączy ona w sobie zalety
łagodnego czyszczenia workowego, co oznacza dłuższą żywotność worka, niskie koszty
eksploatacji i konserwacji oraz określoną objętość gazów dzięki zamkniętemu filtrowi [tm 144,
Elkem, 1998].
2.8.1.1.5 Filtry ceramiczne i filtry z siatką metalową
W przemyśle tym istnieje kilka przykładów, w których filtry te używane są w konkretnych
zastosowaniach [tm 76, Scapa 1998] i gdzie osiągane są bardzo wysokie efektywności usuwania
pyłu. Usuwane są pyły drobnoziarniste łącznie z PM10.
Pod względem zasady pracy, podstawowego układu i operacji czyszczenia, filtry ceramiczne o
niskiej gęstości pracują w sposób podobny do filtrów workowych. Zamiast worków tkaninowych i
ich podpór metalowych, stosowane są sztywne elementy przypominające filtry świecowe. Filtry te
charakteryzują się wysokim stopniem odporności cieplnej; ograniczenia w zakresie obudowy
wyznaczają często górną temperaturę pracy. Istotnym czynnikiem jest tu również rozszerzalność
układu podporowego wraz ze wzrostem temperatury, gdyż może mieć to wpływ na uszczelnienie
elementów filtra w obudowie, czego wynikiem mogą być wycieki strumienia „brudnego” gazu do
strumienia czystego gazu. W taki sam sposób jak w filtrach workowych stosowane są tu
bezpośrednie systemy wykrywania uszkodzeń.
Filtry ceramiczne wykonuje się z glinokrzemianów; dla zwiększenia odporności chemicznej i
kwasowej, filtry te można wstępnie pokryć różnymi materiałami. Wkłady filtrów można
stosunkowo łatwo obsługiwać, gdy są nowe; wkłady te stają się kruche wskutek oddziaływania
ciepła, co może powodować pęknięcia podczas konserwacji lub podczas próby czyszczenia ich na
siłę.
Potencjalnym problemem są tu również „lepkie” pyły, gdyż podczas normalnego cyklu czyszczenia
mogą nie zostać usunięte z wkładu filtra, co może spowodować znaczny spadek ciśnienia. Z tego
względu istotnym czynnikiem przy projektowaniu instalacji jest wpływ temperatury na
wychwytywany materiał. Przy właściwej konstrukcji i odpowiednim pyle, emisje pyłów redukuje
się do bardzo małych poziomów, rzędu do 0,1 mg/Nm3.

Produkcja metali nieżelaznych

189

Rozdział 2

Podobną efektywność w wysokich temperaturach stwierdza się również w przypadku
przeprojektowanych filtrów z siatką metalową. Możliwe jest tu szybkie utworzenie warstwy placka
pyłów po wyczyszczeniu, gdy strefa będzie „odłączona”.
2.8.1.1.6 Płuczki mokre
Zbieranie pyłu za pomocą płukania mokrego odbywa się za sprawą trzech głównych mechanizmów:
uderzeń bezwładnościowych, przechwytywania i dyfuzji. Istotnym czynnikiem jest tu wielkość
wychwytywanej cząsteczki pyłu [tm 75, Theodore 1994; tm 223, VDI 3679 1998]; ważna może być
również zdolność do zwilżania materiału, który ma być wychwytywany.
Doświadczenie wskazuje, że wydajność płuczek mokrych w znacznym stopniu zależy od
zużywanej przez nie energii, a w szczególności od spadku ciśnienia w strefie wychwytu. Ponadto,
pod warunkiem równego rozprowadzenia cieczy w płuczce mokrej, podobne spadki ciśnienia dają
często podobny poziom skuteczności dla tego samego pyłu dla całkowicie różnych konstrukcji
płuczek wieżowych. Z tego względu nie jest możliwe zaprojektowanie mokrej płuczki wieżowej o
wysokiej wydajności bez wysokiego zużycia energii, jeżeli pył, który ma być wychwytywany nie
będzie szczególnie łatwy do zwilżania. Istnieje cała gama różnych konstrukcji płuczek, o dużym
zużyciu energii, opartych na zasadzie przepływu promieniowego, przepływu strumieniowego,
zwężki Venturiego i układu kaskadowego; płuczki mają zastosowanie dla pyłów, które trudno
usunąć innymi technikami. Zasadniczo, gazy po płuczce mokrej stosowane są w innych procesach
(np. jako paliwo gazowe) i nie są emitowane. Płuczki mokre są również stosowane, wraz z
mokrymi elektrofiltrami, dla chłodzenia i oczyszczania gazów przed kontaktem z instalacją kwasu
siarkowego i dla absorbowania gazów kwaśnych. Procesy takie przedstawione są w pkt. 2.8.1.2.
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Rysunek 2.35: Płuczki wieżowe z przepływem promieniowym
[tm 198, Lurgi 1999]
Do odpylania gazów odlotowych bogatych w CO, pochodzących z uszczelnionych łukowych
pieców elektrycznych, stosowane są często kaskadowe mokre płuczki wieżowe; gazy takie po
odpyleniu używane są jako gazy o wysokiej wartości opałowej. Takie płuczki są również używane
do oczyszczania gazów pochodzących z maszyny spiekalniczej z taśmą stalową; pył jest bardzo
ścierny, lecz łatwo można go zwilżyć i osiągnąć poziom < 4 mg/Nm3; zastosowanie płuczki
wieżowej umożliwia chłodzenia gazu jednocześnie z usuwaniem pyłów. Żywotność filtra
workowego może być poważnie ograniczona, a szybkie zużycie tkaniny może znaleźć
odzwierciedlenie w małej skutecznosci odpylania.
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2.8.1.1.7 Dopalacze i pochodnie
W przemyśle tym do utleniania CO, pyłów lub węglonośnych materiałów gazowych zawartych w
strumieniu gazu stosowane są systemy spalania [tm 217, VDI 2442 1987; tm 218; VDI 2443 1995;
tm 220, VDI 34 76 1990]. Stosuje się trzy typy urządzeń:
•

•
•

Dopalacze wysokotemperaturowe, za pomocą których gazy są typowo ogrzewane do temperatur
od 850 °C do 1000 °C i przetrzymywane przez minimum 0,5 sekundy (pod warunkiem nie
występowania chlorowanych składników), a wyniki mogą potwierdzać zniszczenie istniejących
lotnych związków organicznych (VOC). W dopalaczach stosowany jest układ palników
(niekoniecznie pracujący w ciągły sposób); może być w nich stosowany system regeneracyjny
dla wykorzystania energii cieplnej zawartej w związkach gazowych i węglowych przez
wykorzystanie ogniotrwałych złóż podporowych. Do zmiany kierunku przepływu gazów dla
oczyszczenia złoża konieczny jest system rozgałęźny.
Katalityczne piece do spopielania, w których rozkład dokonywany jest na powierzchni
katalizatora metalowego w niższych temperaturach, typowo w zakresie od 350 °C do 400 °C.
Pochodnie do spalania gazów odpadowych, np. nadmiarowego CO.

Dopalacze służą do niszczenia związków organicznych, w tym dioksyn, przez utlenianie cieplne i
wytwarzania pyłów, dwutlenku węgla, wody, tlenków siarki i azotu oraz innych produktów
spalania. Do usunięcia tych produktów konieczne jest dalsze ograniczanie emisji.
Dopalacze są szczególnie przydatne dla operacji odolejania i usuwania powłok, podczas których
mogą być wytwarzane wysokie stężenia związków organicznych. Obecność tych związków w piecu
powoduje wytwarzanie dużych objętości produktów spalania i może spowodować krótki czas ich
przebywania w piecu oraz emisję częściowo spalonych gazów.
2.8.1.2 Systemy płukania gazów
Gazy takie jak NH3, SO2, HF, HCL i NOx wytwarzane są w kilku procesach, np. dwutlenek siarki
wytwarzany jest podczas wytapiania, a fluorowodór podczas elektrolizy. Dla gazów tych dostępne
są techniki zapobiegania i redukcji [tm 224, VDI 3927 1998]. Redukcję tych gazów można często
uzyskać przez sterowanie procesem lub wiązanie materiału w żużlu lub w kamieniu. W celu
zapobiegania wytwarzaniu powyższych gazów, można stosować palniki z niskimi NOx oraz
stopniowe powietrze spalania w piecach i w innych instalacjach spalania.
Z niektórych procesów mogą być również emitowane związki organiczne, dioksyny i niektóre
związki metali; związki takie można adsorbować za pomocą podobnych technik.
Poniżej przedstawiono techniki stosowane do usuwania związków gazowych. Więcej informacji
podano w rozdziałach dotyczących poszczególnych metali.
2.8.1.2.1 Płukanie mokre
Systemy płukania na mokro stosowane są w przemyśle do usuwania związków gazowych przy
niskich stężeniach, do usuwania pyłu oraz do sterowania temperaturą (przez chłodzenie
adiabatyczne). Choć podstawowa technologia dla tych zastosowań jest podobna, to kryteria
projektowe dla usuwania pyłów i związków gazowych znacznie się różnią. Systemy do płukania na
mokro stosuje się często jednocześnie dla tych trzech procesów; projekt jest tu nieuchronnie
kompromisem; w zależności od zastosowania, wynikiem mogą tu być istotne skutki dla środowiska
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w postaci wytwarzania dodatkowych ścieków. W niektórych procesach stosowanych na świecie do
usuwania SO2 wykorzystywane są podwójne środki alkaliczne oraz wapno jako drugi środek do
regeneracji alkaliów i usuwania siarczanu w postaci gipsu, który można sprzedać.
W praktyce stosuje się różne środki płuczące, od wody morskiej do roztworów alkalicznych.
Zastosowanie, do którego użyta jest płuczka wieżowa wyznacza czynniki, które należy zmierzyć
dla monitorowania skuteczności jej działania. Mierzone są tu następujące parametry: spadek
ciśnienia i przepływ roztworu wodnego, temperatura, mętność, przewodność i pH [tm 12, HMIP
(Inspektorat ds. Zanieczyszczeń Środowiska JKM) Zn 1993; tm HMIP (Inspektorat ds.
Zanieczyszczeń Środowiska JKM) Pb 1993]. Istnieją tu potencjalnie istotne skutki dla środowiska,
które należy wziąć pod uwagę w skali lokalnej.
2.8.1.2.2 Suche i półsuche płuczki wieżowe
Do adsorbowania gazów kwaśnych oraz związków metali i związków organicznych stosuje się
techniki adsorbcji, takie jak płukanie na sucho. Dla obu zastosowań często używane jest wapno,
wodorotlenek magnezu, kamień wapienny, tlenek cynku oraz tlenek glinu; na świecie stosowane są
również podwójne alkaliczne płuczki wieżowe. Do usuwania metali (rtęci) oraz substancji
organicznych stosowany jest węgiel aktywny (lub koks), który dla takich substancji jest zwykle
bardziej efektywny.
Adsorbcję osiąga się stosując wieże z wypełnieniem lub przez wstrzykiwanie odczynnika do
strumienia gazu i zastosowanie wieży reaktorowej. Do wychwytu środka płuczącego, który wszedł
częściowo w reakcję oraz dla wytworzenia dodatkowej powierzchni dla dalszej absorpcji,
najczęściej stosowane są filtry workowe. Dla umożliwienia pełnego wykorzystania zdolności
absorpcyjnej i adsorbcyjnej, środek do płukania można zawracać do obiegu kilka razy w układzie
płuczącym. W przypadku tlenku glinu i tlenku cynku są one następnie używane w procesie
głównym. Fluorki pochłonięte przez tlenek glinu odzyskiwane są w procesie elektrolizy.
Odmianą płukania na sucho jest płukanie półsuche. W tym przypadku szlam substancji reagującej
(zwykle wapno) wstrzykiwany jest do reaktora wraz ze strumieniem gazu. Pod warunkiem
odpowiednio wysokiej temperatury gazu, odparowywana jest woda; składniki gazowe reagują z
cząsteczkami substancji reagującej. Cząsteczki odczynnika, który wszedł w reakcję są następnie
usuwane ze strumienia gazu. Płukanie na sucho jest często mniej skuteczne niż płukanie na mokro
czy płukanie półsuche, w szczególności w przypadku gazów mniej reakcyjnych, takich jak SO2.
Efektywność substancji reagującej związana jest często z „reaktywnością” odczynnika; dostawcy
wapna wytwarzają często materiał przy reaktywności odpowiedniej dla określonych zastosowań.
W przypadku stosowania tych procesów do usuwania SO2, znane są one jako odsiarczanie gazów
spalania (FDG). Stosowane są one do redukcji zawartości SO2 w gazach pochodzących z pieców
anodowych oraz z innych źródeł o małej mocy i do wypłukiwania gazów resztkowych z gazów
pochodzących z instalacji kwasu siarkowego. Wytwarzany jest tu gips, który można sprzedawać w
pewnych okolicznościach.
2.8.1.3 Systemy odzyskiwania gazów
Oprócz wyżej przedstawionych systemów do płukania na mokro, sucho i półsucho służących do
usuwania składników gazowych, w przemyśle tym szeroko stosuje się systemy odzyskiwania
gazów ze strumieni gazów technologicznych. HCl może być absorbowany w wodzie, a NOx można
absorbować w wodzie lub w nadtlenku wodoru.
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Dla zamknięcia cykli materiałowych, w przemyśle stosuje się poniższe rozwiązania:
a) Pętla kwasu chlorowodorowego: - W procesach, w których występuje rozpuszczanie, stosowany
jest kwas chlorowodorowy, HCl, w połączeniu z nadmiarem chloru. Przez zastosowanie parowania
i wychwytu w wodzie, otrzymuje się kwas azeotropowy (o stężeniu powyżej 20% ułamka
masowego). Kwas ten wykorzystywany jest ponownie w różnych częściach procesu.
b) Pętla kwasu azotowego: - W kwasie azotowym, HNO3, często rozpuszczane jest srebro i pallad.
W specjalnych kaskadowych płuczkach wieżowych za pomocą tlenu lub nadtlenku wodoru można
wychwytywać znaczne ilości gazów odlotowych zawierających tlenek azotu (NO lub NO2).
Problemami są długi czas potrzebny do utleniania małych ilości NO oraz redukcja absorpcji gazów
przez reakcje egzotermiczne. Z tych względów, w celu osiągnięcia dopuszczalnych wartości emisji
przy uniknięciu emisji brunatnych spalin z komina, konieczne jest zastosowanie chłodzenia oraz
kilku połączonych płuczek wieżowych. Powstały kwas azotowy pochodzący z pierwszej płuczki
wieżowej ma zwykle stężenie ok. 45% wagowych; kwas ten można ponownie wykorzystywać w
kilku procesach.
c) Pętla chloru: - Chlor używany jest w procesach mokrych do rozpuszczania metali oraz na
suchych etapach chlorowania w podwyższonych temperaturach dla ich rafinacji. W obu
przypadkach stosowane są systemy zamknięte, np. przy wykorzystaniu rurek w kształcie U z wodą i
uszczelnionych elektrolizerów. Można odzyskiwać chlor gazowy lub wytwarzać roztwory
podchlorynu. Podchloryn stosowany jest również jako środek utleniający w roztworach w
płuczkach wieżowych, dla różnych procesów rafinacji.
d) Pętla chlorku amonu: - Stosunkowo mała rozpuszczalność chlorku amonu, NH4Cl, w roztworach
odparowanych w temperaturze pokojowej umożliwia ponowne użycie osadów wytrąconych tej soli.
2.8.1.4 Wychwyt siarki
Siarkę występującą w surowcach można wprowadzić do żużli lub kamieni za pomocą
odpowiednich odczynników; kamienie można wykorzystywać w procesie. Siarka nie wychwycona
w kamieniu ani w żużlu z procesów wytapiania występuje zwykle w postaci SO2; siarkę tę można
odzyskiwać w postaci siarki nie związanej, ciekłego SO2, gipsu lub kwasu siarkowego. Istnienie
rynków na te produkty wpływa na wybór końcowego produktu; w przypadku braku pewnych
rynków zbytu, opcją najbardziej bezpieczną dla środowiska jest wytwarzanie gipsu oraz siarki
niezwiązanej.
Dwutlenek siarki wytwarzany jest przez prażenie i przetapianie koncentratów siarczków oraz w
wyniku związanych z tym procesów konwertorowych. Procesy te prowadzone są w taki sposób, aby
wytworzyć maksymalne stężenia dwutlenku siarki dla poprawienia efektywności odzyskiwania
siarki. Odzyskiwanie siarki eliminuje skutki oddziaływania na środowisko.
Do odzyskiwania siarki stosowane są poniższe techniki [tm 24, DFIU Siarka 1996]: a) Gazy o zawartości dwutlenku siarki do 1%
W procesie odzyskiwania Wellman-Lorda, do wytwarzania wodorosiarczynu sodu wykorzystywana
jest reakcja słabych gazów z siarczynem sodu i wodą. Z roztworu tego można odpędzać stężony
dwutlenek siarki i wytwarzać ciekły dwutlenek siarki lub inne produkty, takie jak siarka.
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Dwutlenek siarki można absorbować za pomocą płukania 2,3 dimetyloaniliną (DMA) (proces
Asarco), który można następnie usuwać przez reakcję z wodą w celu otrzymania kwasu siarkowego
lub ciekłego dwutlenku siarki.
Proces peracidox, utlenianie nadtlenkiem wodoru dla produkowania kwasu siarkowego.
Proces sulphacid, utlenianie katalizatorem z węglem aktywnym dla produkowania kwasu
siarkowego.
Do wytwarzania gipsu stosowane jest odsiarczanie gazów spalania (FGD) lub pół-sucha płuczka
wieżowa z zastosowaniem wapna. System ten stosowany jest szeroko w elektrowniach.
Podwójne płukanie alkaliczne z absorpcją sody kaustycznej i wytrącaniem gipsu.
Absorpcja tlenku glinu i wytrącanie gipsu (Proces Dowa).
Wytrącanie siarczanu magnezu.
b) Gazy zawierające dwutlenek siarki o wyższych stężeniach
i) Absorpcja dwutlenku siarki w zimnej wodzie (np. w zimnej wodzie morskiej), po której następuje
odpędzanie podciśnieniowe i odzyskiwanie w postaci ciekłego dwutlenku siarki. Procesy te są
stosowane w układzie z instalacją kwasu siarkowego dla odzyskiwania nie rozpuszczonego
dwutlenku siarki. Potencjał dla wytwarzania ciekłego dwutlenku siarki zależy od istnienia rynku
lokalnego na taki produkt.
ii) Produkcja kwasu siarkowego. Praktycznie dobrze sprawdzonym procesem chemicznym
wytwarzania kwasu siarkowego jest spalanie siarki w celu wytworzenia dwutlenku siarki. W takim
przypadku w instalacjach tych stosowane jest stałe, wysokie stężenie gazu, co stwarza mniej
ograniczeń technologicznych. Takiej charakterystyki nie mają gazy pochodzące z pieca do prażenia
ani z pieca do wytapiania; z tego względu gazy takie są trudniejsze w obsłudze i można tu nie
osiągnąć takiego samego poziomu przemiany.
Gazy pochodzące z pieca do wytapiania są oczyszczane i chłodzone; można je osuszać. Dwutlenek
siarki zawarty w gazie jest przemieniany na trójtlenek siarki w „procesie kontaktowym” podczas
przeprowadzania gazów przez złoże katalizatorowe z pięciotlenkiem wanadu. Czasami katalizator
domieszkowany jest tlenkiem cezu, który może poprawić efektywność, zwłaszcza w przypadku
niskiego stężenia SO2 lub jego zmienności i przy niskiej temperaturze. Dla zwiększenia
efektywności przemiany, w instalacjach z jednym lub dwoma kontaktami stosowane są
udoskonalone katalizatory.
W instalacji z jednym kontaktem, w celu uzyskania wysokiej efektywności przemiany, gazy
przeprowadzane są przez szereg czterech lub więcej złóż katalizatorowych. Wytwarzanie trójtlenku
siarki jest procesem egzotermicznym; w przypadku wystarczająco dużej zawartości dwutlenku
siarki dla wytwarzania wystarczającej ilości ciepła, gazy ochładzane są między każdym przejściem.
W przypadku gazów o niskiej zawartości dwutlenku siarki, przed przejściem może być dodane
ciepło. Wytworzony trójtlenek siarki jest absorbowany w 98% kwasie siarkowym, który jest
następnie rozcieńczany dla uzyskania kwasu siarkowego. Proces WSA stanowi etap rozwoju
instalacji z jednym kontaktem.
Obecność trójtlenku siarki hamuje przemianę dwutlenku siarki; z tego względu, dla uzyskania
bardziej efektywnej przemiany dwutlenku siarki przy wystarczająco wysokiej zawartości dwutlenku
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siarki w gazie, najpowszechniej stosowany jest proces z podwójnym kontaktem. W tym
przypadku, trójtlenek siarki absorbowany jest po drugim lub trzecim przejściu, umożliwiając
przemianę większej ilości dwutlenku siarki w kolejnych przejściach. Po tym procesie następuje
kolejny etap absorpcji trójtlenku siarki. Zastosowanie instalacji z podwójnym kontaktem zwiększa
efektywność usuwania dwutlenku siatki z <98% do >99,5%. Stwierdza się również, że
zastosowanie katalizatora z domieszką cezu może zwiększyć tę efektywność do 99,9%; dane te
dotyczą procesu, w którym występuje wysokie, równe stężenie dwutlenku siarki w gazie
wejściowym [tm 140, Finland Cu 1999 – Finlandia Cu 1999].
Dla ochrony katalizatora i dla wytwarzania czystego kwasu, przed procesem kontaktowym istotne
jest usunięcie pyłów. W ten sposób uzyskuje się zmniejszenie stężenia większości metali, np.
cynku, do akceptowanych poziomów w wytwarzanym kwasie i zapobiega się zatruciu katalizatora.
W zależności od zanieczyszczeń występujących w strumieniu gazu, wstępne przygotowanie
strumienia gazu obejmuje zwykle kilka etapów. Etapy te mogą obejmować chłodzenie z
odzyskiwaniem ciepła, gorący elektrofiltr, płukanie w celu usunięcia rtęci, itp.. oraz elektrofiltr
mokry.
Słaby kwas wytwarzany w instalacji oczyszczania gazu zawiera typowo 1-50% H2SO4. Halogenki
występują tu w postaci HCl (10 – 1000 ppm) i HF (10 – 1000 ppm włączając w to H2SiF6). Kwas
ten może zawierać również metale, takie jak miedź, cynk i żelazo (każdy z osobna do 2500 ppm),
rtęć (do 1900 ppm) i ołów (do 50 ppm). Arsen może występować na poziomach do 10000 ppm. W
zależności od zanieczyszczeń występujących w materiale wsadowym do pieca do wytapiania, mogą
tu występować również inne pierwiastki, takie jak aluminium, nikiel, chrom, kadm, bizmut,
antymon, itp.. Słaby kwas będzie również nasycony SO2 (w zależności od stężenia SO2 w zakresie
od 2000 do 5000 ppm). Kwas ten można rozłożyć, a gazy doprowadzić do instalacji kwasu,
oczyścić i usunąć lub użyć, np. jeśli w pobliżu istnieje proces ługowania.
Wszystkie NOx występujące w gazach przetwarzanych w instalacji kwasu siarkowego absorbowane
są w wytwarzanym kwasie. W przypadku dużych stężeń, wytwarzany jest kwas brunatny, który
może nie być przydatny dla potencjalnych odbiorców. Z tego względu problemem jest tu
możliwość sprzedaży.

Gazy odlotowe z
zawiesinowego pieca
do wytapiania
Gazy odlotowe z
konwertora Pierce-Smitha
(instalacja pierwotna)

Elektrofiltr
gorący

Zespół płukania
i chłodzenia
(wielostopniowy)

Elektrofiltr
mokry

Usuwanie rtęci
(absorpcja)

Oczyszczanie gazów

Wieża susząca
(absorpcja w stęż.
kwasie siarkowym)

Kataliza

Absorpcja

Oczyszczone gazy
odlotowe

Instalacja kwasu siarkowego

Kwas siarkowy

Rysunek 2.36: Typowy układ oczyszczania gazów w instalacji kwasu siarkowego
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W procesie wytwarzania kwasu siarkowego usuwany jest cały pył resztkowy oraz metale, które
wprowadzane są do wytwarzanego kwasu. Usuwanie pyłów i metali przed procesem kontaktowym
oznacza, że nie są to istotne składniki w gazach emitowanych do atmosfery. Z kominów mogą być
emitowane kwaśne mgły; do usuwania takich kwaśnych mgieł, gdy jest to konieczne, stosowane są
filtry świecowe. Podaje się, że wysokie poziomy fluorków w gazach zwiększają
prawdopodobieństwo wytwarzania kwaśnych mgieł [tm 106, Ferrell 1998].
Do usuwania dwutlenku siarki wytwarzanego podczas spiekania, prażenia i wytapiania szerokiego
asortymentu rud siarczkowych i koncentratów używane są instalacje kwasu siarkowego.
Wytwarzanymi metalami są miedź, nikiel, ołów, cynk i kilka strumieni z mieszanymi metalami.

Rysunek 2.37: Typowa instalacja kwasu siarkowego z podwójną absorpcją.
2.8.1.5 Węgiel całkowity i lotne związki organiczne (VOC)
Węgiel całkowity i lotne związki organiczne (VOC) wytwarzane są na skutek złego spalania i
podczas różnych operacji, takich jak odtłuszczanie składników wsadowych, procesy ekstrakcji
rozpuszczalnikowej oraz w wyniku „oddychania” zbiorników używanych do przechowywania
rozpuszczalników i paliw. Rozpuszczalniki mogą być aromatyczne, alifatyczne, chlorowane
organiczne lub na bazie wody; eko-toksyczność jest różna dla różnych rozpuszczalników, co brane
jest pod uwagę przy wyborze najbardziej łagodnego rozpuszczalnika i do wyznaczenia stosowanego
lokalnie systemu ograniczania emisji. Dla zapobiegania emisji rozpuszczalników stosuje się w
praktyce hermetyzację; można tu używać mieszalników/osadników, które minimalizują kontakt z
powietrzem. Należy odciągać pary rozpuszczalników i paliw oraz usuwać je z gazów odlotowych.
Technikami stosowanymi do usuwania oraz niszczenia VOC są przedstawione szczegółowo wyżej
dopalacze i płuczki wieżowe; można osiągnąć stężenia < 10 mg/Nm3. Stosowane są również
biofiltry i reaktory [tm 159, VDI 1996]. Używane są absorbery z węglem aktywnym oraz układy
agregatów chłodniczych/skraplaczy dla umożliwienia odzysku materiałów w celu ponownego ich
użycia. W jednym procesie ekstrakcji rozpuszczalnikowej chłodzone jest powietrze wentylacyjne,
które usuwa rozpuszczalnik do poziomu 0,2 kg na tonę wytwarzanego kobaltu. Lotne związki
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organiczne mogą być również emitowane podczas dostawy rozpuszczalników, itp.. Do
zminimalizowania emisji gazów stosowane jest odpowietrzanie wsteczne usuwanych gazów.
2.8.1.6 Dioksyny
Dioksyny związane są z produkcją metali [tm 225, VDI 3460 1997], w szczególności z
wytwarzaniem metali z surowców wtórnych lub w procesach, w których wymagane jest stosowanie
chlorowania, takich jak elektrolityczna produkcja magnezu z wody morskiej i dolomitu. Dioksyny
lub ich prekursory mogą występować w niektórych surowcach; istnieje tu możliwość syntezy denovo w piecach lub w systemach ograniczania emisji. Dioksyny łatwo adsorbują się na ciałach
stałych i mogą być zbierane przez wszystkie media środowiskowe, jako pyły, ciała stałe z płuczki
wieżowej i pył pofiltracyjny.
Prezentowany przemysł opiera się na źródłach surowców wtórnych pochodzących z przemysłu
złomu. Chociaż uzgodnione są gatunki złomu, to występujące zanieczyszczenia mogą również
prowadzić do wytwarzania dioksyn podczas niekompletnego spalania lub w syntezie de-novo.
Potencjalnymi bezpośrednimi źródłami dioksyn jest występowanie dioksyn w pyle z pieca
łukowego oraz występowanie polichlorowanych dwufenyli w złomie transformatorowym.
Oleje oraz inne materiały organiczne w złomie lub inne źródła węgla (częściowo spalone paliwa i
reduktory, takie jak koks) mogą wytwarzać drobne cząsteczki węgla reagujące z chlorkami
nieorganicznymi lub chlorem związanym organicznie, w zakresie temperatur od 250 do 500 °C,
tworząc dioksyny. Proces ten znany jest jako synteza de-novo i jest katalizowany w obecności
metali, takich jak miedź czy żelazo. Z tego względu dla zapobiegania tworzeniu się dioksyn bardzo
ważne jest wstępne dobranie lub przetworzenie materiału wsadowego w celu zminimalizowania
ilości prekursorów lub substancji organicznej.
Chociaż dioksyny niszczone są w wysokich temperaturach (powyżej 850 °C) w obecności tlenu, to
nadal możliwe jest zachodzenie procesu syntezy de-novo, gdyż gazy chłodzone są przez „okienko
reformowania”. Okienko takie może występować w systemach ograniczania emisji oraz w
chłodniejszych częściach pieca, np. w obszarze ładowania wsadu. Dla zapobiegania syntezie denovo, w projekcie systemu chłodzenia zwraca się uwagę na zminimalizowanie czasu przebywania
w takim okienku. W gazach gorących musi występować odpowiednia ilość tlenu; dla zapewnienia
pełnego spalania, można stosować wdmuchiwanie tlenu.
W przypadku pochłaniania dioksyn na powierzchni, do strumienia gazu można wstrzykiwać
aktywny węgiel. Do usuwania pyłów i dioksyn stosuje się następnie wysokoefektywne filtrowanie
pyłów. Dioksyny mogą być również adsorbowane na innych cząstkach stałych i mogą być usuwane
przez wysokoefektywne filtrowanie pyłów. Wychwycone pyły mogą zawierać wysokie stężenia
dioksyn, co może wymagać ich dokładnej likwidacji lub oczyszczenia. Do niszczenia dioksyn
stosuje się również systemy utleniania katalitycznego i informuje się tu o stosowaniu filtrów
tkaninowych zawierających warstwę katalityczną.
Są to techniki, które należy wziąć pod uwagę w zależności od określonego zastosowania; wszystkie
te techniki można zainstalować w istniejących technologiach. Technika najbardziej efektywna i
ekonomiczna zależy od określonego terenu, aspektów bezpieczeństwa oraz stabilizacji pracy; pod
uwagę należy również wziąć aspekty ekonomiczne. Za pomocą jednej lub kilku tych technik
stosowanych do oczyszczania gazowej części systemu mogą być osiągane poziomy emisji poniżej
0,5 ng TEQ na metr sześcienny. Za pomocą jednej z tych technik lub ich układu można uzyskiwać
wartości poniżej 0,1 ng TEQ na metr sześcienny.
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2.8.1.7 Usuwanie innych zanieczyszczeń
Inne metale nieżelazne występujące w rudach i koncentratach, oprócz zakłócania odzyskiwania
kwasu siarkowego oraz dwutlenku siarki, mają niekorzystny wpływ na środowisko. Metale takie
muszą być usunięte, jeżeli nie zostały już usunięte. Metale te mają pewną wartość i z tego względu
odzyskiwane są oddzielnie od metalu będącego podstawowym przedmiotem zainteresowania. Z
tego względu, do ich usuwania i odzyskiwania stosowane są dodatkowe stopnie oczyszczania; są
one przedstawione w rozdziałach dotyczących poszczególnych metali.
2.8.1.7.1 Metale nieżelazne
Procesy pirometalurgiczne stosowane są do usuwania zanieczyszczeń z pożądanego metalu przez
odparowanie i/lub wprowadzanie innych metali do zużlu. Na przykład, w warunkach roboczych w
piecu mogą być przeprowadzone w stan lotny Zn, Bi, Pb, Sn, Cd, As i Ga, które są następnie
odzyskiwane z oparów. Na ten etap procesu wpływa wybrana temperatura pracy; tlenki metali
można wychwycić za pomocą odpowiedniej techniki usuwania pyłów. Metale odzyskiwane są
następnie z wychwyconych pyłów piecowych na wiele różnych sposobów. Do usuwania metali
lotnych wychwyconych w pyłach piecowych stosowane są również piece do oczyszczania żużlu i
procesy przewałowe żużlu. Z tego względu takie pyły piecowe oraz inne pozostałości tworzą
surowce dla różnych metali.
Metale lotne i ich tlenki znajdują się również w pyłach i w pozostałościach pochodzących z innych
procesów, na przykład w pyłach pochodzących z produkcji stali. W procesach tych do przewału
metalu i wzbogacania cynku i ołowiu w tlenek mieszany, który można następnie odzyskiwać w
innych procesach metalurgicznych, stosowane są piece obrotowe (piec Waelza) oraz piece ISA do
wytapiania.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa miejsca pracy, zbiorniki i inne urządzenia stosowane w
instalacjach hydro-metalurgicznych odpowietrzane są przeważnie do atmosfery. Takie powietrze
wentylacyjne może zawierać mgły kwaśne zawierające związki metali pochodzące z roztworu.
Techniki usuwania obejmują tu płuczki mokre lub odmgławiacze (eliminatory mgły). Elementy
odmgławiaczy umieszczane są w strumieniu gazu w kominie wentylacyjnym lub na górze wież
chłodni kominowych; oddzielony roztwór przepływa z powrotem do zbiornika głównego.
2.8.1.7.2 Rtęć
Rtęć jest lotna w temperaturach występujących w większości procesów ograniczania
zanieczyszczeń; do usuwania rtęci konieczne może być tu zastosowanie innych technik [tm 26,
PARCOM 1996; tm 139, Finland Zn 1999 – Finlandia Zn 1999; tm 225, VDI 3460 1997]. W
przypadku usuwania rtęci przed instalacją kwasu siarkowego, w wytwarzanym kwasie występować
będzie cała rtęć resztkowa; rtęć występuje normalnie na poziomie < 0,1 ppm, co jest
odpowiednikiem ~0,02 mg/Nm3 w oczyszczonym gazie; podaje się, że poziom ten osiągany jest we
wszystkich procesach.
•

Proces Boliden/Norzink. Proces ten jest oparty na płuczce mokrej; wykorzystywana jest tu
reakcja między chlorkiem rtęciowym i rtęcią w celu wytworzenia chlorku rtęciowego
(kalomelu), który wytrącany jest z płynu. Proces ten umieszczany jest za etapem płukania i
chłodzenia w instalacji kwasu; w efekcie gaz nie zawiera pyłów i SO3, a jego temperatura jest
na poziomie 30 °C. Gaz jest płukany w wieży z wypełnieniem roztworem zawierającym HgCl2.
Reaguje on z rtęcią metaliczną w gazie i wytrąca ją w postaci kalomelu, Hg2Cl2. Kalomel
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•

•

•

usuwany jest z obiegowego roztworu płuczącego i częściowo regenerowany za pomocą chloru
gazowego na HgCl2, który jest następnie zawracany na etap płukania. Upuszczany produkt rtęci
używany jest do produkcji rtęci lub jest przechowywany. Chlorek rtęciowy jest bardzo
toksycznym związkiem rtęci; z tego względu podczas obsługi tego procesu należy zachować
dużą ostrożność.
Proces Bolchem. Ten etap procesu usytuowany jest w instalacji kwasu, tak jak w procesie
Boliden-Norzink, lecz usuwanie przeprowadzane jest za pomocą 99% kwasu siarkowego. Kwas
ten pochodzi z części absorpcyjnej instalacji kwasu i utlenia rtęć w temperaturze otoczenia.
Powstała rtęć, zawierająca kwas, rozcieńczana jest do 80% i jest wytrącana w postaci siarczku z
tiosiarczanem. Po odfiltrowaniu siarczku miedzi, kwas zawracany jest do absorpcji. Z tego
względu w procesie tym nie jest zużywany żaden kwas.
Proces Outokumpu. W procesie tym rtęć usuwana jest przed etapem wymywania w instalacji
kwasu. Gaz o temperaturze ok. 350 °C przeprowadzany jest przez wieżę z wypełnieniem, gdzie
jest płukany przeciwprądowo za pomocą ok. 90% kwasu siarkowego w temperaturze ok. 190
°C. Kwas wytwarzany jest na miejscu z SO3 zawartego w gazie. Rtęć wytrącana jest w postaci
związku chlorku selenu. Szlam rtęci usuwany jest z ochłodzonego kwasu, filtrowany i płukany
oraz przesyłany do produkcji rtęci metalicznej. Część kwasu jest następnie zawracana na etap
płukania.
Proces tiocyjanianu sodu. Proces ten stosowany jest w piecu prażalniczym cynku. Gaz SO2
płukany jest za pomocą roztworu tiocyjanianu sodu, a Hg usuwana jest w postaci siarczku.
Tiocyjanian sodu jest regenerowany.
3Hg + 8SCN- + 4H+ + SO2 => 2[Hg(SCN)4]2- + HgS + 2H2O

•

Filtr z węglem aktywnym. Do usuwania par rtęci ze strumienia gazu stosowany jest filtr
absorpcyjny z węglem aktywnym.

Do redukcji zawartości rtęci w kwasie siarkowym wytwarzanym podczas produkcji metali
nieżelaznych stosowane są dwa procesy.
•
•

Proces wymiany jonowej Superlig. W procesie tym do usuwania rtęci z kwasu stosuje się
wymianę jonową; osiąga się tu stężenie rtęci na poziomie < 0,5 ppm.
Do kwasu o stężeniu przynajmniej 93% i w temperaturze ok. 0oC dodaje się jodek potasu.
Wytrąca się jodek rtęci HgI2.

Najpowszechniej stosuje się procesy Norzink i Outokumpu; podaje się również stosowanie innych
procesów [tm 26, PARCOM 1996]: •
•
•

Płuczka wieżowa z selenem. Proces ten oparty jest również na płuczce mokrej, w której do
usuwania wysokich stężeń par rtęci wykorzystywana jest reakcja między selenem
bezpostaciowym w kwasie siarkowym i rtęcią: Filtr selenowy. Jest to proces płukania na sucho, w którym selen bezpostaciowy reaguje z
parami rtęci tworząc selenek rtęci: Proces siarczku ołowiu. Jest to proces płukania na sucho, w którym jako środek do usuwania
rtęci ze strumienia gazu wykorzystywane są grudki siarczku ołowiu.

2.8.1.8 Zastosowanie wzbogacania tlenem w systemach spalania
Systemy spalania/utleniania stosowane w produkcji metali nieżelaznych charakteryzują się często
bezpośrednim zastosowaniem tlenu technicznego lub wzbogacania powietrza tlenem lub
wprowadzeniem tlenu w korpusie pieca. Wzbogacanie takie służy do auto-termicznego utleniania
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rud siarczkowych, do zwiększania wydajności lub szybkości wytapiania poszczególnych pieców
oraz do stworzenia w piecu oddzielnych obszarów bogatych w tlen dla umożliwienia pełnego
spalania oddzielnie od strefy redukcji.
Za pomocą tlenu można uzyskać następujące usprawnienia [tm 125, ETSU 1994]: •

•
•
•

•

•

Wzrost ilości ciepła uwalnianego w korpusie pieca umożliwia wzrost wydajności oraz
szybkości wytapiania. Zdolność do auto-termicznej obsługi niektórych procesów oraz do
zmiany zakresu „bezpośredniego” wzbogacania tlenem dla sterowania procesem
metalurgicznym i zapobiegania emisji.
Znaczne zmniejszenie objętości gazów technologicznych będące wynikiem zmniejszonej
zawartości azotu. Pozwala to na znaczne zmniejszenie wielkości kanałów znajdujących się dalej
oraz systemów ograniczania i zapobiega utracie energii służącej do ogrzewania azotu.
Wzrost stężenia dwutlenku siarki (oraz innych produktów) w gazach technologicznych
umożliwia zwiększenie efektywności procesów przemiany i odzyskiwania bez stosowania
specjalnych katalizatorów.
Stosowanie czystego tlenu w palniku prowadzi do zmniejszenia ciśnienia cząstkowego w
płomieniu i dzięki temu można zmniejszyć termiczne wytwarzanie NOx. Sytuacja taka może nie
zaistnieć w przypadku wzbogacania tlenem w lub w pobliżu palnika, gdyż wyższa temperatura
gazu może wspomagać termiczne wytwarzanie NOx. W tym drugim przypadku, w celu
zmniejszenia takiego efektu i podtrzymania szybkości wytapiania, tlen można dodawać za
palnikiem.
Wytwarzanie tlenu technicznego na miejscu związane jest z wytwarzaniem azotu gazowego
otrzymywanego z powietrza [tm 127, ETSU 1994]. Azot jest wykorzystywany czasami na
miejscu, tam gdzie konieczne jest stosowanie gazu obojętnego. Gazy obojętne wykorzystywane
są w systemach ograniczania emisji w przypadku obecności materiałów pirofosforycznych (np.
suche koncentraty Cu), dla odgazowywania roztopionych metali, dla obszarów chłodzenia żużlu
i kożucha oraz kontroli spalin podczas operacji spuszczania i odlewania.
Wdmuchiwanie tlenu w oddzielonych punktach pieca za głównym palnikiem umożliwia
sterowanie warunkami temperatury i utleniania niezależnie od głównej obsługi pieca. W ten
sposób umożliwione jest zwiększenie szybkości wytapiania bez nieakceptowanego wzrostu
temperatury. Przykładem jest istnienie integralnej strefy dopalania w piecu szybowym.

2.8.1.9 Techniki sterowania procesem dla urządzeń wychwytu i ograniczania emisji
W sektorze tym na szeroką skalę stosowana jest obsługa i kontrola procesu. Stosowane są tu
następujące techniki:
•
•

•
•
•

Szeroko stosowane są systemy dozowania odczynników.
Stosowanie mikroprocesorowego sterowania dozowaniem odczynników i wydajnością
instalacji. Bezpośrednie monitorowanie (kontrolowanie) temperatury, spadku ciśnienia, emisji
pyłów i innych zanieczyszczeń, napięcia i prądu elektrofiltra (EP) oraz przepływu roztworu
płuczącego płuczki wieżowej i pH. Do informowania o zakłóceniach roboczych stosowane są
alarmy.
Szkolenie operatorów i ich ocena pod względem stosowania instrukcji obsługi oraz
wykorzystania opisanych nowoczesnych technik sterowania.
Optymalizowanie poziomów nadzoru dla korzystania z powyższych możliwości z
równoczesnym zachowaniem odpowiedzialności operatora.
Stosowane są systemy gospodarki środowiskowej i jakościowej.
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•

Stosowanie niezawodnych systemów konserwacji. Wzrasta zastosowanie wyspecjalizowanych
służb konserwacyjnych tworzących część zespołów operatorskich, uzupełniających
wyspecjalizowane zespoły utrzymania ruchu/konserwacji.
2.8.2 Aktualne poziomy emisji i zużycia

Podstawowe dane dotyczące emisji i zużycia dla HF, HCl, VOC, dioksyn, NOx i CO przedstawione
są w rozdziałach dotyczących odpowiednich metali; dla wielu przykładów ograniczania emisji i
oczyszczania osiągane emisje przedstawione są w poniższej tabeli.
Technika

Wielkość
cząsteczki
µm.

Elektrofiltr
gorący

< 0,1

Elektrofiltr
gorący

0,01

%
Maksymalna
Efektywn temperatura
ość
robocza
wychwytu
°C
przy 1µm.
> 99
450
W
zależności
od
konstrukcj
i.
< 99
80

Zakres
osiąganych
emisji
mg/Nm3
< 5 - 15
(Ograniczani
e wstępne >
50)

Uwagi

4 lub 5 stref.
Zwykłym
zastosowaniem
jest tu wstępne
ograniczanie.

Elektrofiltr z 2
strefami w
szeregu.
Głównie
wytrącanie
mgły.
Cyklon
10
40
1100
100 - 300
Duże cząsteczki.
Używany do
wspomagania
innych metod.
Filtr
0,01
> 99,5
220
<1-5
Dobra
tkaninowy
efektywność
przy
odpowiednim
rodzaju pyłów.
Filtr
0,001
99,5
900
0,1 - 1
Bardzo
dobra
ceramiczny
efektywność
przy
odpowiednim
rodzaju pyłów.
Płuczka
1-3
> 80 - 99
Wlot 1000
< 4 - 50
Dobra
mokra
Wylot 80
efektywność
przy
odpowiednich
pyłach.
Zmniejszenie
ilości gazów
kwaśnych.
Tabela 2.10: Przykład aktualnych emisji pochodzących z niektórych zastosowań ograniczania
emisji pyłów (pył w mg/Nm3).
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Substancja

Jednostka

Zmierzona
wartość

SOx (jako SO2)
SO3
NOx (jako NO2)
Cl- (jako HCl)
F- (jako HF)
Cd
Hg
Tl
As
Se
Sb
Pb
Cu
PCDD/PCDF

mg/Nm³
mg/Nm³
mg/Nm³
mg/Nm³
mg/Nm³
mg/Nm³
mg/Nm³
mg/Nm³
mg/Nm³
mg/Nm³
mg/Nm³
mg/Nm³
mg/Nm³
ng TEQ/m³

100 – 1100
20 – 40
20 – 45
2–7
1–4
0,001 – 0,02
0,001 – 0,07
0,001 – 0,02
< 0,01 – 0,02
< 0,01 – 0,02
< 0,01 - 0,5
< 0,01 – 0,5
< 0,01 – 0,5
0,001 – 0,01

Gazy pochodzące z pieca zawiesinowego i konwertora Pierce
Smitha 290000Nm3/h, wlot SO2 6 – 8,4%, przemiana > 99,6 %,
wytwarzanie kwasu 2000 t/d.

Tabela 2.11: Przykład stężeń głównych składników zawartych w oczyszczonym gazie
pochodzącym z instalacji kwasu siarkowego.
Metoda
Podwójny kontakt –
4 przejścia
Jeden kontakt –
domieszkowanie
Cs2O w końcowym
przejściu
Jeden kontakt –
domieszkowanie
Cs2O + skraplacz
WSA
Podwójny kontakt –
5 przejść

Wejście SO2
%
> 5%

Wyjście SO2
mg/Nm3
450

< 3%

750

< 3%

850 (300 ppm)

15%

500 - 1000

14%

< 285 (100 ppm)

Podwójny kontakt –
5 przejść,
domieszkowanie
katalizatora Cs2O,
wysoka zawartość
O2 w gazie
wejściowym

Uwagi
Przemiana > 99,5%
Przemiana > 99%
Niskie/zmienne wejście
SO2
Przemiana > 99%

Przemiana 99,8%.
Bardzo wysokie
wejście SO2.
Konwersja 99,9%.
Bardzo wysoki, stały
wkład SO2.

Tabela 2.12: Przykład wydajności niektórych działających instalacji kwasu siarkowego

Produkcja metali nieżelaznych

203

Rozdział 2

2.8.3 Techniki, które należy wziąć pod uwagę przy określaniu najlepszych
dostępnych technik BAT
W niniejszej części przedstawiono wiele technik służących do zapobiegania oraz zmniejszania
emisji i pozostałości, jak również techniki służące do zmniejszania całkowitego zużycia energii.
Wszystkie one dostępne są w sprzedaży. Dla przedstawienia technik, za pomocą których uzyskuje
się niskie poziomy emisji do środowiska przedstawiono kilka przykładów. Techniki przedstawione
jako przykłady zależą od informacji dostarczanych przez przemysł, Państwa Członkowskie UE oraz
od ocen Europejskiego Biura IPPC w Sewilli.
2.8.3.1 Podstawowe zasady
Szczególnie ważny jest dobór i konstrukcja odpowiedniej techniki ograniczania zanieczyszczeń.
Istnieje kilka technik i chociaż niektóre mogą sprawiać wrażenie, że posiadają bardzo wysoką
wydajność, można tu napotkać problemy, jeżeli w pełni nie weźmie się pod uwagę takich
charakterystyk jak obciążenie i natura gazów, pyłów i innych składników. Na przykład filtr
tkaninowy, w którym zastosowano nowoczesne materiały uważany jest za efektywniejszy dla
środowiska pod względem emitowania zanieczyszczeń niż inne techniki usuwania pyłów; filtra
takiego nie można jednakże stosować uniwersalnie z powodu występowania takich problemów jak
przyczepność i ścieranie przez niektóre rodzaje pyłów. Kwestie te są charakterystyczne dla
poszczególnych miejsc i materiałów; operator powinien wziąć te czynniki pod uwagę przy
przekazywaniu uwag do projektu.
Ważnymi parametrami są objętość, ciśnienie, temperatura i zawartość wilgoci w gazie; parametry te
mają główny wpływ na stosowane techniki i systemy technik. W szczególności, wszystkie te
parametry wpływają na punkt rosy; pod uwagę należy wziąć ich zmianę w całym cyklu
produkcyjnym.
Dla określenia wszystkich niezwykłych właściwości (higroskopijnych, samozapalnych, lepkości,
ścieralności, itp..) bardzo ważna jest charakterystyka natury pyłów lub spalin. Czynnikami
służącymi do optymalizacji wyboru techniki są tu wielkość i kształt cząsteczek, zdolność do
zawilgocenia i gęstość materiału. Przy opracowywaniu niezawodnego, trwałego projektu, pod
uwagę należy wziąć również stężenie pyłów i ich zróżnicowanie. Kwestie te przedstawiane są
razem z innymi w częściach dotyczących technik, które należy wziąć pod uwagę dla 10 grup metali,
gdy istotne będą zmiany w charakterystyce pyłów.
Wielu operatorów podaje, że wydajność może ulec pogorszeniu wraz z upływem czasu podczas
zużywania się wyposażenia; konieczna jest konserwacja. Do ciągłego monitorowania efektywności
przez bezpośredni pomiar emitowanych gazów (na przykład pyłów, CO, SO2), należy stosować
nowoczesne systemy. Alternatywnie, monitorować (kontrolować) można parametry sterowania o
decydującym znaczeniu. W systemach tych powinny być zainstalowane systemy alarmowe.
2.8.3.2 Usuwanie pyłów
2.8.3.2.1 Filtry elektrostatyczne
Technikami, które należy wziąć tu pod uwagę są filtry elektrostatyczne właściwie zaprojektowane,
skonstruowane i o odpowiedniej wielkości dla określonego zastosowania [tm 75, Theodore 1994;
tm 78, IEA 1997; tm 79, Sound 1995: tm 222, VDI 3678 1998]. Przed usuwaniem dwutlenku siarki
stosowane są filtry elektrostatyczne gorące jako etap wstępnego oczyszczania. Dla gazów mokrych,
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takich jak gazy pochodzące z systemów granulacji oraz końcowego ograniczania, stosowane są
zwłaszcza filtry elektrostatyczne mokre. Z tych względów, dla tych zastosowań wymagane są różne
wydajności, które wpływają na parametry projektowe, takie jak wielkość i ilość pól oraz metoda
oczyszczania.
Za istotne uważa się tu następujące elementy: •

•
•
•

Zastosowanie odpowiedniej ilości pól; ilość zależy od zawartości resztkowych pyłów, oporności
elektrycznej pyłu i kryteriów projektowych, takich jak szybkość i rozprowadzanie gazów i
konstrukcja elektrody. Za ostatni etap ograniczania emisji uznaje się zastosowanie czterech lub
więcej pól.
Zastosowanie materiałów konstrukcyjnych odpowiednich dla oczyszczanego materiału.
Pod uwagę należy wziąć wstępne ładowanie ładunkiem elektrycznym, wzbudzanie impulsów
oraz zasilanie z naprzemienną biegunowością.
Dla trudnych do oczyszczania pyłów i wilgotnych gazów można stosować filtry
elektrostatyczne mokre lub z ruchomą elektrodą.

Powyższe cechy charakterystyczne można rozpatrywać tylko w odniesieniu do nowych
elektrofiltrów.
•

Kondycjonowanie gazu, stosowanie dobrego rozprowadzania przepływającego gazu i pyłu,
stosowanie skutecznego strzepywania, automatyczne (mikroprocesorowe) sterowanie zasilania
elektrycznego dla każdego pola są również właściwościami, które mogą być wcielone.

Elementy te mogą być zastosowane w większości istniejących instalacji.
2.8.3.2.2 Filtry tkaninowe lub workowe
Technikami, które należy wziąć pod uwagę są filtry o właściwym projekcie, konstrukcji i wielkości
dla danego zastosowania [tm 75, Theodore 1994; tm 79, Sound 1995; tm 221, VDI 3677 1997].
Techniki te powinny charakteryzować się:
• Zwróceniem szczególnej uwagi na wybór materiału filtra oraz niezawodność systemu
montowania i uszczelniania. Należy przeprowadzać odpowiednią konserwację. Nowoczesne
materiały filtrujące są zasadniczo mocniejsze i mają dłuższą żywotność. Dodatkowy koszt
nowoczesnych materiałów w większości przypadków zwraca się z nadwyżką dzięki wydłużonej
żywotności.
• Dodawanie wapna lub innych substancji reagujących (np. aktywnego węgla) dla wychwytu
składników gazowych takich jak SOx lub do usuwania dioksyn.
• Temperatura pracy powyżej punktu rosy gazu. W wyższych temperaturach pracy stosowane są
worki i zamocowania odporne na temperaturę.
• Stałe monitorowanie pyłów za pomocą przyrządów udarowych pyłu, urządzeń optycznych lub
tryboelektrycznych do wykrywania zużytych lub uszkodzonych worków. Przyrządy takie
powinny reagować, jeżeli jest to możliwe, z układem oczyszczania filtra w celu
zidentyfikowania poszczególnych sekcji zawierających zużyte lub uszkodzone worki.
• Stosowanie chłodzenia gazów oraz wychwytu iskier, gdzie jest to konieczne; za urządzenia
odpowiednie do wychwytu iskier uznaje się cyklony. Większość nowoczesnych filtrów posiada
konstrukcję wielokomorową; w razie potrzeby, uszkodzone komory można odizolować.
• Do wykrywania ognia można stosować monitorowanie temperatury i iskier; w przypadku
niebezpieczeństwa zapłonu, można stosować systemy z gazem obojętnym lub dodawać do
gazów odlotowych materiały obojętne (np. wapno).
• Do sterowania mechanizmem czyszczenia można monitorować spadek ciśnienia.
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Wszystkie te techniki są odpowiednie dla nowych procesów. Można je stosować do istniejących
filtrów tkaninowych; można je również modernizować przez wprowadzenie nowych elementów. W
szczególności w czasie corocznej konserwacji można poprawić system uszczelniania worków;
worki filtrów można wymienić na bardziej nowoczesne tkaniny podczas normalnego trybu
wymiany, co może zmniejszyć przyszłe koszty.
2.8.3.2.3 Filtry ceramiczne
Technikami, które należy wziąć tu pod uwagę są filtry właściwie zaprojektowane, posiadające
odpowiednią konstrukcję i wielkość dla danego zastosowania [tm 79, Soud 1995]. Powinny się one
charakteryzować następującymi cechami:
•
•
•

•
•

Zwrócenie szczególnej uwagi na dobranie i niezawodność systemów obudowy, zamocowania i
uszczelnienia.
Stosowanie zamocowań i obudowy odpornej na temperaturę.
Stałe monitorowanie pyłów za pomocą przyrządów udarowych pyłu, urządzeń optycznych lub
tryboelektrycznych do wykrywania uszkodzeń worków filtrów. Przyrządy takie powinny
reagować, jeżeli jest to możliwe, z układem czyszczenia filtra w celu zidentyfikowania
poszczególnych sekcji zawierających zużyte lub uszkodzone elementy.
Kondycjonowanie gazów tam, gdzie jest to konieczne.
Zastosowanie spadku ciśnienia do monitorowania i sterowania mechanizmem czyszczenia.

Wszystkie te techniki są odpowiednie dla nowych procesów. Można je również stosować do
istniejących filtrów ceramicznych, które można modernizować przez wprowadzanie nowych
elementów. W szczególności, w normalnych okresach konserwacji można często poprawiać układ
uszczelniania.
2.8.3.2.4 Płuczki mokre
W przypadku, gdy natura pyłów oraz temperatura gazu wyklucza zastosowanie innych technik,
technikami, które należy wziąć pod uwagę są właściwie zaprojektowane płuczki wieżowe, o
odpowiedniej konstrukcji i wielkości; płuczki te należy wziąć również pod uwagę, gdy pyły będą
się szczególnie nadawały do usuwania za ich pomocą [tm 79, Soud 1995]. Zastosowanie takich
płuczek należy wziąć również pod uwagę w przypadku konieczności usuwania gazów jednocześnie
z pyłem lub w przypadku, gdy płuczki stanowią część łańcucha technik ograniczania
zanieczyszczeń, np. w operacji odpylania przed instalacją kwasu siarkowego. Dla zapewnienia
zwilżania i wychwytywania cząsteczek, należy doprowadzać wystarczającą ilość energii.
Płuczki mokre powinny zawierać układ monitorowania spadku ciśnienia, przepływu roztworu
wodnego i (w przypadku ograniczania emisji gazów kwaśnych) pH. Przepłukane gazy należy
wyprowadzać z płuczki wieżowej do eliminatora mgły.
Takie funkcje sterujące płuczki wieżowej mogą być również zastosowane w większości
istniejących instalacji.
2.8.3.2.5 Dopalacze i pochodnie
Technikami, które należy wziąć pod uwagę dla usuwania lotnych związków organicznych (VOC),
dioksyn lub cząsteczek węgla i gazów palnych, takich, jak CO i H2, są instalacje właściwie
zaprojektowane, skonstruowane i o odpowiedniej wielkości dla określonego zastosowania. Tam,
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gdzie jest to możliwe należy stosować odzyskiwanie ciepła. Podstawowymi wymaganiami dla
efektywnego spalania w dopalaczu są:
•

•

•
•
•

Czas przebywania w komorze spalania lub w systemie regeneracji musi być wystarczająco długi
w obecności wystarczającej ilości tlenu dla zapewnienia pełnego spalania. Efektywność
niszczenia na poziomie 99% wymaga zwykle czasu przebywania 2 sekund w odpowiedniej
temperaturze, w zależności od obecności związków chlorowanych. Krótsze czasy przebywania i
niższe temperatury mogą również powodować całkowite zniszczenie lotnych związków
organicznych (VOC) i dioksyn, ale należy to wykazać na lokalnym poziomie w realnych
warunkach roboczych. Gazy należy ochładzać szybko w zakresie temperatury reformacji
dioksyn. Dla zapewnienia efektywnego ciepła i transportu masy w strefie spalania oraz dla
zapobiegania „zimnym miejscom” konieczna jest turbulencja. Osiąga się ją zwykle przez
zastosowanie palników generujących wirujący płomień spalania oraz przez wprowadzenie
przegród w komorze spalania.
Temperatura pracy 200 °C – 400 °C powyżej temperatury samozapłonu najbardziej stabilnych
substancji; minimalne temperatury pracy są powyżej 850 °C. W przypadku, gdy strumienie
gazowe zawierać będą substancje chlorowane, temperatury muszą być podwyższone do 1100
°C – 1200 °C; dla zapobiegania reformacji dioksyn, wymagane jest szybkie chłodzenie gazów
spalania.
Jednostki katalityczne pracują przy niższych temperaturach, a pochodnie wymagają turbulencji,
powietrza oraz źródła zapłonu. W razie potrzeby, można dodawać paliwo uzupełniające.
Dla zoptymalizowania spalania, w palnikach stosunek powietrze/paliwo powinien być
kontrolowany za pomocą mikroprocesora.
Dla wykazania skutecznego niszczenia materiałów występujących w gazie wejściowym, należy
udowodnić skuteczność kombinacji urządzeń do spalania, temperatury pracy i czasu
przebywania.

Właściwości powyższe można również stosować dla większości istniejących instalacji dopalaczy.
Można tu optymalizować temperatury pracy; prawdopodobne jest, że stosowanie powietrza
wzbogaconego tlenem zamiast samego powietrza wydłuży czas przebywania gazu (mniejsze
objętości gazu) jak również spowoduje podwyższenie temperatury pracy [tm 217, VDI 2442 1987;
tm 218, VDI 2443 1995; tm 220, VDI, 3476 1990].
Urządzenie
ograniczające
Filtry tkaninowe

Potencjalne
zastosowania
Większość z
dobrym
uszczelnieniem i
nowoczesnymi
tkaninami.

Potencjalne
problemy
Zatkania,
pożary,
uszczelnienie.

Filtr
elektrostatyczny
mokry

Lepsza
efektywność dla
gazów mokrych.

Pękniecie
przewodów i
zwarcie.

Filtr
elektrostatyczny

Większość z
dobrymi
systemami
sterowania i
rozprowadzanie
m gazu.

Zmiana
cząsteczek,
pękniecie drutu
i zwarcie.

Produkcja metali nieżelaznych

Poziom emisji
Przyczyny wyboru
mg/Nm3
1-5
Efektywność dla
odpowiednich pyłów,
w przypadku dobrego
monitorowania.
Możliwość zawracania
pyłu do procesu.
<5
Efektywność dla
Optycznie
odpowiednich pyłów,
czysta
niski spadek ciśnienia,
lecz wytwarzanie
ścieków.
5 - 10
Niski spadek
(< 50 jako
ciśnienia,
wstępne
niezawodność. Niskie
ograniczanie) koszty konserwacji.

207

Rozdział 2

Płuczki mokre

Filtry ceramiczne

Cyklony

Odpowiednie są
tylko niektóre
pyły.
Czyszczenie
gazów
odlotowych oraz
gazów dla
instalacji kwasu.
Wyższa
temperatura
pracy.

Niższa
efektywność i
blokady.

< 20

Wstępne czyszczenie
gazów przed innymi
metodami. Usuwanie
gazów kwaśnych i
mgieł.

Kruchość,
zatkanie i
uszczelnienie.

<1

Musi być odpowiedni
pył. Materiał obudowy
ogranicza górną
wartość temperatury.
Wstępne czyszczenie
gazów przed innymi
metodami..

Wstępne
ograniczanie
emisji.

Zła
< 50
efektywność.
Ograniczona
efektywność
dla drobnych
pyłów.
Emisje podane w postaci średnich dziennych na podstawie ciągłego monitorowania w okresie
pracy.

Tabela 2.13: Przegląd technik ograniczania emisji
Urządzenie
ograniczające
Filtr tkaninowy
(180000 – 250000
Nm3/h)
Filtr tkaninowy (26000
Nm3/h)
Płuczka kaskadowa

Filtr tkaninowy
Cyklon + EP + Mokry
EP
Filtr tkaninowy
Dopalacz, skraplacz i
filtr tkaninowy.

Zastosowanie
Wtórny ołów –
akumulatory –
usuwanie PE.
Kadm – zawracanie
akumulatorów do
obiegu.
Spiekalnia
żelazochromu.
Destylacja cynku New
Jersey.
Akumulatory
ołowiowe w instalacji
Ausmelt
Produkcja
żelazostopów
Przemysł miedzi
(wtórnej)

Zmierzone emisje
pyłów
mg/Nm3
0,7 do 3,4 (średnia
miesięczna).

Uwagi
Krótki piec
obrotowy, Francja

< 1 (średnia
miesięczna).
<4

Bardzo ścierny pył
– uszkodzenia za
filtrem
tkaninowym.

3 – 10
1–2
1–5
1–5

(PE = polietylen, EP = elektrofiltr)
Tabela 2.14: Zmierzone efektywności systemów usuwania pyłów przy zastosowaniu różnych
technik ograniczania zanieczyszczeń przy odpowiednich pyłach.
Zmierzone poziomy podawane są w postaci zakresów. Poziomy te będą się zmieniać wraz z
upływem czasu w zależności od stanu urządzeń, ich konserwacji i sterowania procesem instalacji
ograniczania emisji. Obsługa procesu źródłowego wpływa również na efektywność usuwania
pyłów, gdyż w całym procesie lub wsadzie prawdopodobne są zmiany temperatury, objętości gazu,
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a nawet charakterystyk pyłów. Z tego względu osiągalne emisje są tylko podstawą, w oparciu o
którą można ocenić rzeczywistą wydajność instalacji; w emisjach osiągalnych i związanych,
przedstawionych w rozdziałach dotyczących poszczególnych metali uwzględniana jest
odpowiedniość spotykanych pyłów oraz koszty/korzyści poszczególnych zastosowań danej
techniki. Na poziomie lokalnym należy wziąć pod uwagę dynamikę procesu oraz inne problemy,
właściwe dla określonego miejsca.
2.8.3.3 Systemy płukania gazów
Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę zastosowanie technik zapobiegania i redukcji. Emisje
gazów można często znacznie zmniejszyć przez odpowiednie sterowanie procesem, dobranie
surowców (np. w celu wyłączenia zanieczyszczeń organicznych), zastosowanie pętli odzyskiwania
oraz wiązanie materiału w żużlu lub w kamieniu. Wytwarzaniu takich gazów można zapobiec przez
zastosowanie palników o niskich NOx oraz stopniowanego powietrza spalania dla pieców i innych
instalacji spalania. Podaje się uzyskiwanie wartości poniżej 100 mg/Nm3 [tm 160, Winter Cu 1999].
2.8.3.3.1 Płuczki mokre
Technikami, które należy wziąć pod uwagę dla usuwania niskich stężeń dwutlenku siarki (poniżej
2%) oraz innych gazów kwaśnych, takich jak HF i HCl, które mogą być wytwarzane, są właściwie
zaprojektowane płuczki wieżowe, posiadające odpowiednią konstrukcję i wielkość dla danego
zastosowania [tm 79, Soud 1995].
•
•
•

Płuczki mokre, jeżeli jest to możliwe, powinny być wyposażone w układ monitorowania spadku
ciśnienia, przepływu roztworu i pH.
Gazy oczyszczone powinny być wyprowadzane z płuczki mokrej do eliminatora mgły.
Słabe roztwory kwasowe wytwarzane przez płuczki mokre powinny być, jeżeli jest to możliwe,
ponownie używane.

Powyższe elementy mogą być również zastosowane do większości istniejących instalacji płuczek
mokrych.
2.8.3.3.2 Płuczki suche oraz półsuche
Technikami, które należy wziąć pod uwagę dla usuwania dwutlenku siarki o niskim stężeniu
(poniżej 2%) oraz innych gazów kwaśnych, takich jak HF i HCl, które mogą być wytwarzane, są
płuczki wieżowe, w których zastosowano właściwe odczynniki, które zostały prawidłowo
zaprojektowane i skonstruowane i które mają odpowiednią wielkość dla określonego zastosowania
[tm 79, Soud 1995; tm 224, VDI 3927 1998]. Technikami, które należy wziąć pod uwagę dla
usuwania substancji organicznych, takich jak dioksyny, lub do usuwania rtęci, są płuczki suche.
•
•
•
•
•

Suche i półsuche płuczki wieżowe powinny posiadać odpowiednie komory mieszania i reakcji.
Pyły wytwarzane w komorze reakcyjnej można usuwać za pomocą filtrów tkaninowych lub
elektrofiltrów.
Środki płuczące, które weszły częściowo w reakcję można zawracać do reaktora.
Jeżeli jest to możliwe, zużyty środek płuczący należy stosować w procesie głównym. Na
przykład, tlenek glinu i tlenek cynku można stosować w odpowiednich dla nich procesach.
W przypadku wytwarzania mgieł, półsuche płuczki wieżowe powinny zawierać eliminator
mgły.
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Elementy te można również stosować w większości istniejących instalacji.
2.8.3.4 Systemy odzyskiwania gazów
Technikami, które należy wziąć pod uwagę dla usuwania składników gazowych o zmiennych
stężeniach są systemy, które zostały odpowiednio zaprojektowane, posiadają odpowiednią
konstrukcję i wielkość dla określonego zastosowania.
2.8.3.5 Wychwyt siarki
Sprawdzone aktualnie techniki to wytwarzanie kwasu siarkowego oraz absorpcja dwutlenku siarki
w zimnej wodzie słodkiej lub w wodzie morskiej, po czym następuje usuwanie próżniowe i
odzyskiwanie dwutlenku siarki w postaci cieczy. Odzyskiwanie w postaci dwutlenku siarki zależy
od istnienia rynku lokalnego na taki produkt.
Instalacje kwasu siarkowego z podwójnym kontaktem pracują z wyższą wydajnością przemiany
(konwersji) niż instalacje z jednym kontaktem. Konwersja z podwójnym kontaktem jest procesem
złożonym i drogim; zastosowanie instalacji z jednym kontaktem z odsiarczaniem gazu resztkowego
dla wytwarzania gipsu na sprzedaż może przynieść oszczędności energetyczne oraz wytwarzanie
mniejszej ilości odpadów.
Poniżej przedstawiono przykłady praktycznie sprawdzonych systemów: PRZYKŁAD 2.01 TECHNOLOGIA MOKREGO GAZOWEGO KWASU SIARKOWEGO (WSA)
DLA PRODUKCJI KWASU SIARKOWEGO Z GAZÓW ODLOTOWYCH O NISKIEJ
ZAWARTOŚCI SO2.
Krótka charakterystyka: - Technologia ta jest odpowiednia szczególnie dla produkcji kwasu
siarkowego z gazów odlotowych o niskiej zawartości SO2. W technologii tej, do 99,3% SO2
przetwarzanych jest katalitycznie na SO3, który reaguje z wodą zawartą w gazie wytwarzając w ten
sposób gazowy kwas siarkowy. Kwas ten skraplany jest w skraplaczu WSA. Zgodnie z
ekonomicznym wykorzystaniem ciepła oraz małą wrażliwością na bilans wodny, nie jest wymagane
żadne dodatkowe spalanie siarki przy jakichkolwiek stężeniach SO2. Na poniższym rysunku
przedstawiono typowy schemat technologiczny instalacji WSA dla prażenia molibdenitu.
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Katalizatorem stosowanym w technologii WSA jest katalizator wanadowy z dodatkiem promotorów
potasu i sodu w 10 i 20 mm wytłaczanych pierścieniach.
Podstawowe korzyści dla środowiska: - Przemiana SO2 w kwas siarkowy powoduje zmniejszenia
emisji SO2 i w konsekwencji zmniejszenie skutków w postaci kwaśnego deszczu.
Dane eksploatacyjne: - W poniższej tabeli przedstawiono dane dotyczące typowej wydajności
instalacji WSA.

3

Przepływ Nm /h
T wlotu ºC
T wylotu ºC
Wlot H2O, obj.%
Wlot O2, obj.%
Zawartość SO2, obj.%
Przemiana %
SO3 w czystym gazie mg/Nm3
Produkt H2SO4, % masy
Temp. produktu ºC
Produkcja kwasu [t/d]
Zużycie energii (elektryczność i
paliwo)
kW
Zużycie wody chłodzącej
Gcal/h/tonę kwasu

Spiekanie ołowiu
100000
30 - 35
105
5,5
14,2
2,0 - 3,5
> 99
< 28
> 97,5
21
~290
850 (przy 2,7%
SO2)
0,25 (∆T = 5 ºC)

Skutki oddziaływania na środowisko: - Sam proces WSA nie powoduje wytwarzania żadnych
produktów odpadowych (z wyjątkiem zużytego katalizatora) ani wód odpadowych; w technologii
tej nie są używane żadne absorbenty ani inne chemikalia. W przypadku wykorzystywania instalacji
WSA do konwersji SO2 z pieca prażalniczego molibdenitu na kwas siarkowy, najpierw należy
oczyścić gazy odlotowe. Oczyszczanie takie można wykonać za pomocą mokrego elektrofiltra lub
mokrej płuczki wieżowej, w których jako pozostałości technologiczne wytwarzane są odpowiednio
pył i szlam.
Aspekty ekonomiczne: - Brak danych.
Zastosowanie: - Technologia WSA stosowana jest dla wszystkich nowych i istniejących instalacji,
w szczególności dla pieców prażalniczych molibdenitu i ołowiu, gdzie zawartość SO2 jest na
poziomie poniżej 5 – 6 %.
Bibliografia: - [tm 165, Bendixen, Haldor Topsøe, 1996], [tm 166, Bendixen, Haldor Topsøe,
1996], [tm 167, Bendixen, Haldor Topsøe, 1997], [tm 205, SADACI 1999].
PRZYKŁAD 2.02 INSTALACJA KWASU SIARKOWEGO PRACUJĄCA W ZMIENNYCH
WARUNKACH GAZOWYCH
Krótka charakterystyka: - Jest to sekcja oczyszczania i płukania gazów. Instalacja kwasu
siarkowego z podwójnym kontaktem, 4 – 5 przejść, nowoczesny katalizator. Słaby kwas do
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zobojętniania ~12 – 15 m3/h przy zastosowaniu 5% H2SO4 oraz rozkładu termicznego upustu kwasu
przy zastosowaniu kwasu o wyższym stężeniu (~50%).
Podstawowe korzyści dla środowiska: - Wysoki stopień przemiany dwutlenku siarki. W
najnowocześniejszych instalacjach osiąga się ponad 99,6%.
Dane eksploatacyjne: Składnik
Objętość gazów odlotowych:
SOx
SO3
NOx (w postaci NO2)
Cl- (w postaci HCl)
F- (w postaci HF)
Średnio – pył resztkowy:
Zakres – pył resztkowy:
Zakres – składniki:
Cd
Hg
Tl
As
Se
Sb
Pb
Cu
PCDD/PCDF

Zmierzone wartości
320000
Nm³/h
100 – 1100
mg/Nm3
20 – 40
mg/Nm3
20 – 45
mg/Nm3
2–7
mg/Nm3
mg/Nm3
1–4
<2
mg/Nm3
1–7
mg/Nm3
< 0,01 – 0,02
< 0,01 – 0,07
< 0,01 – 0,02
< 0,01 – 0,1
< 0,01 – 0,02
< 0,01 – 0,03
< 0,01 – 0,15
< 0,01 – 0,09
0,001 – 0,01

mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
ng
ITE/Nm3

Skutki oddziaływania na środowisko: - Skutek dodatni – Zmniejszenie głównych emisji
dwutlenku siarki przez przemianę na kwas siarkowy, odzyskiwanie ciepła z gazów oraz ciepła
wydzielanego w czasie przemiany.
Aspekty ekonomiczne: - Patrz załącznik dotyczący kosztów.
Zastosowanie: - Gazy odlotowe z pierwotnego pieca do wytapiania (stężenie SOx > 6%; istnieje
możliwość łączenia z gazami odlotowymi z wtórnego pieca do wytapiania). Właściwości te można
również stosować do większości istniejących instalacji.
Przykładowe zakłady: - W Niemczech.
Bibliografia: - [tm 124, DFIU Cu 1999]
PRZYKŁAD 2.03 NOWOCZESNA INSTALACJA KWASU SIARKOWEGO PRACUJĄCA W
WARUNKACH IDEALNYCH
Krótka charakterystyka: - Instalacja kwasu siarkowego z podwójnym kontaktem, z 4 przejściami
z absorpcją pośrednią po 3-cim przejściu, nowoczesny katalizator zaprojektowany przez Monsanto,
system odzyskiwania ciepła (para) po 1-szym przejściu, oczyszczanie gazów odlotowych z pieca
zawiesinowego Outokumpu oraz pieca zawiesinowego konwertorowego przy 30 – 40% SO2.
Główne korzyści dla środowiska: - Maksymalna przemiana dwutlenku siarki.
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Dane eksploatacyjne: - Rozcieńczenie do 14% SO2 na wlocie do wieży suszarniczej; średni
przepływ roczny 171300 Nm3/h. W najnowocześniejszej instalacji osiągana jest przemiana na
poziomie do 99,9%. Średnia roczna zawartość w gazach resztkowych ~150 mg/Nm3. Instalacja
opiera się na stałej wysokiej ilości doprowadzanego dwutlenku siarki; w instalacji tej zastosowano
katalizator z domieszką Cs.
Skutki oddziaływania na środowisko: - Skutek pozytywny – Zmniejszenie głównych emisji
dwutlenku siarki.
Aspekty ekonomiczne: - Brak oceny.
Zastosowanie: - Szczególny przypadek dla idealnych warunków zasilania gazem.
Przykładowe zakłady: - w USA.
Bibliografia: - [tm 140, Finland Cu 1999 – Finlandia Cu 1999]
Emisja dwutlenku siarki z instalacji kwasu siarkowego jest proporcjonalna do zawartości dwutlenku
siarki w gazie zasilającym i do stopnia przemiany. 99,8% przemiana gazu zasilającego, który
zawiera 15% SO2 powoduje emisję SO2 na poziomie ok. 900 mg/Nm3. Z tego względu, dla
rozproszenia gazów w procesach tych stosowane są wysokie kominy; przy projektowaniu
wysokości komina, pod uwagę bierze się również prawdopodobne emisje powstające podczas
uruchamiania i wyłączania instalacji w przypadku nie osiągania pełnej wydajności. W takich
sytuacjach uwzględniane są również czynniki lokalne. W przypadku wytwarzania kwaśnych mgieł
techniką, którą należy wziąć pod uwagę jest zastosowanie filtrów świecowych przed końcowym
kominem.
W przypadku konieczności spełnienia szczególnych wymagań środowiskowych, pod uwagę należy
wziąć zastosowanie mokrej lub półsuchej płuczki wieżowej do dalszego usuwania dwutlenku siarki
z końcowego gazu odlotowego.
2.8.3.6 Dioksyny
Problem dioksyn przedstawiony jest pod odpowiednim nagłówkiem powyżej w rozdziale
dotyczącym stosowanych technik. Techniki przedstawione w tym punkcie są technikami, które
należy wziąć pod uwagę przy określaniu najlepszych dostępnych technik BAT, w zależności od
źródła materiału oraz możliwości syntezy de-novo.
2.8.3.7 Usuwanie innych zanieczyszczeń
Problem ten jest przedstawiony pod odpowiednim nagłówkiem powyżej w rozdziale dotyczącym
stosowanych technik. Przedstawione techniki będą miały zastosowanie w szczególnych obszarach.
Dalsze omówienie przedstawione jest w rozdziałach dotyczących poszczególnych metali.
2.8.3.8 Zastosowanie tlenu w systemach spalania
Jest to technika, którą należy wziąć pod uwagę; technikę tę można stosować dla większości
stosowanych procesów spalania i pirometalurgicznych [tm 125, ETOSU 1994]. Zastosowanie tlenu
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może przynieść korzyści finansowe i korzyści dla środowiska, pod warunkiem zdolności instalacji
do przyjęcia dodatkowego uwolnionego ciepła. Istnieje możliwość wytwarzania wyższych stężeń
tlenków azotu w przypadku wzbogacania tlenem, lecz związane z tym zmniejszenie objętości gazu
oznacza zwykle zmniejszenie masy. Dalsze omówienie przedstawione jest w rozdziałach
dotyczących poszczególnych metali.
2.8.3.9 Techniki sterowania procesami dla instalacji wychwytu i ograniczania emisji
Techniki przedstawione pod powyższym tytułem można łatwo zastosować do istniejących
procesów. Jest wiele przypadków (np. piece szybowe), w których konieczne jest opracowanie i
zastosowanie nowoczesnego sterowania procesem. Dla określenia odpowiednich parametrów
sterowania i systemów konieczne jest wykonanie dodatkowych prac.

2.9 Oczyszczanie ścieków i ponowne użycie wody
2.9.1 Główne źródła powstawania ścieków
W części niniejszej przedstawiono przegląd wytwarzania ścieków w normalnym procesie. Dla
zrozumienia niektórych koncepcji, które stosują się do różnych grup metali, przedstawiono tu
sposoby zmniejszania objętości wód odpadowych, praktykę w zakresie zawracania wody do obiegu
oraz oczyszczanie ścieków w lokalnej lub w centralnej oczyszczalni ścieków [tm 28, WRC 1993].
Z produkcją metali nieżelaznych za pomocą metody pirometalurgicznej i hydrometalurgicznej
wiąże się wytwarzanie różnych ścieków. Podstawowe źródła najważniejszych strumieni ścieków
można sklasyfikować w sposób przedstawiony na poniższym rysunku.
mokre oczyszczanie gazów
odlotowych
granulacja żużla
proces produkcji

woda chłodząca
odpływ powierzchniowy

różne źródła (np.
woda sanitarna)

wody z procesu hydrometalurgicznego i z innych
procesów technologicznych

Rysunek 2.38: Klasyfikacja ścieków
Powyższe strumienie wód odpadowych mogą być zanieczyszczone związkami metali
pochodzącymi z procesów produkcji i mogą mieć duży wpływ na środowisko. Niektóre metale,
takie jak rtęć oraz kadm, są bardzo toksyczne nawet przy małych stężeniach. Stan ten można
zilustrować przez fakt, że rtęć i kadm znajdują się na początku wykazu podstawowych
niebezpiecznych substancji, opracowanego przez Konferencję nt. Morza Północnego w roku 1984,
w której wymaga się zmniejszenia emisji o 50% do Morza Północnego. Efekt toksyczności
niektórych związków metali spowodowany jest również faktem, że w sprzyjających warunkach
chemicznych metale te mogą łatwo wnikać do naturalnych cieków wodnych w postaci
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rozpuszczalnych związków i szybko i nieodwracalnie asymilować się w łańcuchu pokarmowym [tm
169, J.H. Clark 1995].
W części niniejszej przedstawiono najpierw przegląd różnych źródeł ścieków występujących w
zakładach produkcyjnych metali nieżelaznych. W drugiej części niniejszego rozdziału
przedstawiono techniki używane normalnie do oczyszczania zanieczyszczonych strumieni wód
odpadowych.
2.9.1.1 Ścieki pochodzące z oczyszczania gazów odlotowych
Sprzęt do mokrego ograniczania zanieczyszczenia powietrza zastępowany jest stopniowo suchymi
technikami ograniczania. Suche techniki ograniczania zanieczyszczeń, takie jak filtry workowe,
mają tę zaletę, że nie ma konieczności oczyszczania żadnych szlamów ani wód odpadowych, a
wychwycony pył można często zawracać bezpośrednio do głównego procesu, co oznacza, że z tego
względu skutki oddziaływania na środowisko są mniejsze w porównaniu do systemów mokrych.
Istnieją jednak przypadki, w których konieczne jest stosowanie mokrych technik oczyszczania
powietrza, np. stosowanie mokrych płuczek wieżowych oraz mokrych elektrofiltrów. Techniki te
stosowane są w szczególności, gdy inne systemy ograniczania emisji nie są odpowiednie, gdy
istnieje ryzyko wybuchu i zapalenia od palnych cząsteczek oraz w przypadku konieczności
usunięcia substancji gazowych (np. dwutlenku lub trójtlenku siarki) i cząsteczek ze strumienia
gazów odlotowych. W przypadkach, w których istnieje konieczność oczyszczania wilgotnych,
nasyconych gazów o dużej zawartości pyłów konieczne jest zastosowanie elektrofiltrów mokrych.
Na przykład, podczas produkcji pierwotnej miedzi i cynku, gazy odlotowe pochodzące z tego
procesu i zawierające pyły i dwutlenek siarki oczyszczane są za pomocą płuczki wieżowej i
elektrofiltru mokrego. Odpylacze mokre stosowane są również do wychwytu mgieł smołowych w
gazach odlotowych pochodzących z pieca z elektrodą samospiekającą. W mokrych płuczkach
wieżowych, przyspieszanie i zwalnianie strumienia gazu oraz rozpylana ciecz płucząca powodują
wytwarzanie dużej turbulencji między gazami, pyłem i kropelkami cieczy. Cząsteczki pyłu bardzo
szybko zwilżają się, co powoduje przyspieszenie reakcji chemicznych. Pochodzące ze strumienia
gazów kropelki cieczy i mokry pył usuwane są za pomocą zamontowanego kolektora.
Zanieczyszczone ścieki można następnie usunąć w celu ich dalszego oczyszczenia. W przypadku
braku wzbogacania rozpuszczalnych składników w roztworze płuczącym, usunięcie zawiesiny
stałej za pomocą koncentratora ułatwia ponowne użycie wody płuczącej. W niektórych
przypadkach, w celu ponownego użycia płynu płuczącego, konieczne jest wytrącenie
rozpuszczalnych związków.
Ścieki wymagają zasadniczo dalszego oczyszczania, np. przez zobojętnienie i/lub sedymentację dla
oddzielenia części stałych od ciekłych. Czasami do usuwania bardzo szkodliwych i wartościowych
związków metali stosowane są specjalne techniki oczyszczania, np. przez wymianę jonową.
Wymiana jonowa stosowana jest np. do odzyskiwania renu ze ścieków pochodzących z płuczek
wieżowych, wytwarzanego w wyniku oczyszczania gazów odlotowych pochodzących z pieca
prażalniczego molibdenitu. Proces ten stosowany jest do usuwania związków metali i wód
odpadowych oraz służy jako najważniejsze źródło produkcji renu metalicznego.
Oczyszczone ścieki można zwykle zawracać do systemu oczyszczania na mokro; wymagany jest tu
upust w celu sprawdzenia składu roztworu. Pochodzące z tego procesu słabe kwasy można również
ponownie stosować w innych procesach, w przypadku ich istnienia i dostępności.
Podaje się, że w kilku przypadkach woda technologiczna pochodząca z systemu płukania na mokro
z pieca do wytapiania zawiera cyjanki powstałe wskutek reakcji węgla z azotem atmosferycznym.
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Poziom cyjanków można obniżyć przez zastosowanie wody płuczącej do granulacji żużlu, co
prowadzi do odparowania i utlenienia większości cyjanków.
Inny podstawowy strumień ścieków pochodzi z usuwania rtęci z niektórych gazów odlotowych
pochodzących z pieców prażalniczych. Na etapie usuwania rtęci występuje zbiornik kontaktowy
gaz-ciecz z roztworem chlorku rtęci (HgCl2). Ten chlorek rtęci reaguje z rtęcią metaliczną
pochodzącą z gazu tworząc stały osad (kalomel). Wytrącony szlam jest usuwany i utleniany za
pomocą Cl2 w celu utworzenia roztworu płuczącego HgCl2. Część szlamu jest odwadniana za
pomocą prasy filtracyjnej i sprzedawana jako Hg2Cl2 w celu odzyskania rtęci, lub też usuwana jako
odpad specjalny.
Ścieki pochodzące z procesów są wstępnie oczyszczane lokalnie w celu usunięcia rtęci przez
reakcję z pyłem cynku lub przez wytrącenie w postaci HgS przed obróbką w końcowej oczyszczalni
ścieków.
2.9.1.2 Ścieki pochodzące z granulacji żużla i wytwarzania śrutu metalowego i oddzielania
grawitacyjnego
Podczas produkcji metali nieżelaznych, z pieców spuszcza się żużel oraz wytwarzany metal.
Roztopiony metal i żużel mogą być granulowane osobno przez wlewanie do wody, przez
zastosowanie strumienia wody pod wysokim ciśnieniem oraz innych systemów szybkiego
chłodzenia dla utworzenia granulek równej wielkości. Granulowany metal można sprzedawać w
postaci śrutu metalowego. Granulowany żużel można stosować do innych celów. Typowy stopień
granulacji przedstawiony jest na poniższym rysunku.
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Rysunek 2.39: Granulacja roztopionego metalu
[tm 152, Schei, Tupet, Tveit, 1998]
Ścieki powstające na etapie granulacji są zwykle zawracane do obiegu w obwodzie zamkniętym. W
celu zapobiegania narastaniu zawiesiny stałej i związków metali, z obiegu należy w sposób ciągły
dokonywać zrzutów. Zrzucane ścieki można przesyłać do centralnej oczyszczalni lub oczyszczać
osobno.
Do oddzielania metali i związków od zanieczyszczeń lekkich, np. usuwania elementów tworzyw
sztucznych po rozdrobnieniu surowców wtórnych, stosowane jest również oddzielanie grawitacyjne
(tonięcie i pływanie). Powstające ścieki zawracane są zwykle do obiegu, a materiał pływający jest
usuwany. W celu zapobiegania narostowi zawiesiny stałej i metali, z obiegu wody w sposób ciągły
należy dokonywać zrzutów. Zrzuty lub ścieki są przesyłane zwykle do centralnej oczyszczalni
ścieków.
2.9.1.3 Woda chłodząca
W przemysłach wytwarzania metali woda chłodząca używana jest na dużą skalę dla różnych
wymagań z zakresu chłodzenia. Wodę tę można podzielić na wodę chłodzącą bezkontaktową i
wodę chłodzącą z bezpośrednim kontaktem.
•

•

Bezkontaktowa woda chłodząca wykorzystywana jest do chłodzenia pieców, okapów pieców,
maszyn odlewniczych, itp.. W zależności od położenia instalacji, chłodzenie można wykonywać
za pomocą jednego systemu przelotowego lub systemu recyrkulacyjnego z chłodniami
kominowymi. Woda z systemu przelotowego odprowadzana jest normalnie z powrotem do
naturalnego źródła, np. do rzeki lub basenu chłodzącego. W takim przypadku, przed
odprowadzeniem wody do jej naturalnego źródła, pod uwagę należy wziąć wzrost temperatury.
Wodę chłodzącą bezkontaktową można również zawracać do obiegu przez chłodnie kominowe.
Bezpośrednie chłodzenie kontaktowe stosowane jest w czasie niektórych operacji odlewania.
Woda chłodząca jest zwykle zanieczyszczona metalami i zawiesiną stałą i często wytwarzane są
duże jej ilości. Z powodu szczególnego składu i w celu uniknięcia skutków rozcieńczenia, wodę
chłodzącą bezpośredniego kontaktu należy zasadniczo oczyszczać oddzielnie od innych wód
odpadowych.

W celu zminimalizowania wpływu chłodzenia na środowisko jako całość, należy stosować
dokument referencyjny najlepszych dostępnych technik dla przemysłowych systemów chłodzenia.
2.9.1.4 Powierzchniowe wody odpływowe
Powierzchniowe wody odpływowe powstają z zanieczyszczenia wody deszczowej zbieranej z
powierzchni dachów budynków oraz chodników w zakładach produkcyjnych. Zanieczyszczenie
wody deszczowej występuje, gdy materiały takie jak pyły zawierające metale, pochodzące z
obszarów składowania, osadów powierzchniowych, itp.. oraz oleje wypłukiwane są do systemu
odwadniającego. Zanieczyszczeniu wody powierzchniowej można zapobiec lub można je
zminimalizować przez zastosowanie odpowiednich technik składowania surowców oraz przez
właściwą konserwację i czyszczenie całego zakładu produkcyjnego.
Powierzchniowe wody odpływowe można zbierać osobno. Po etapie sedymentacji oraz obróbce
chemicznej można je wykorzystywać do innych celów w procesie produkcji, np. jako wodę
chłodzącą oraz do natrysków wodnych dla zapobiegania powstawaniu pyłów.
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2.9.1.5 Ścieki pochodzące z procesów hydrometalurgicznych
Podstawowe ścieki pochodzące z produkcji hydrometalurgicznej metali nieżelaznych przedstawione
są w poniższej tabeli.
Proces
technologiczny
Oczyszczanie
gazów
pochodzących z
prażenia
Ługowanie

Oczyszczanie
Elektroliza

Operacja/źródło
Czyszczenie na
mokro gazów
pochodzących z
operacji prażenia.
Podstawowe
operacje, włączając
w to oczyszczanie
gazów na mokro.
Podstawowe
operacje.
Czyszczenie
elektrolizerów,
anod i katod.
Zużyty elektrolit.
Upust elektrolitu.

Możliwości wykorzystania
Oczyszczalnia ścieków
zawierająca etapy wytrącania
czasami z usuwaniem metali
ciężkich za pomocą
wymienników jonowych.
Zawracanie do ługowania.

Zawracanie na etap ługowania
lub na następny etap
technologiczny.
Zawracanie do ługowania.
Zawracanie do elektrolizy po
oczyszczeniu.

Tabela 2.15: Potencjalne źródła ścieków pochodzących z produkcji elektrolitycznej metali
nieżelaznych.
Hydrometalurgiczny proces produkcji rozpoczyna się zwykle od operacji ługowania. W operacji
ługowania, odpowiedni metal i inne składniki są uwalniane z minerałów i przechodzą do roztworu.
Typowe odczynniki ługowania i reakcje przedstawione są niżej [tm 107, Ullmans 1996].
•
•
•
•
•

woda dla związków rozpuszczalnych w wodzie (siarczan miedzi);
kwas siarkowy, chlorowodorowy i azotowy lub wodorotlenek sodu dla tlenków metali;
czynniki kompleksotwórcze, np. cyjanek (złoto, srebro) lub amoniak (minerały miedzi i niklu);
redukcja minerałów za pomocą odpowiedniego gazu lub utleniania, np. dwutlenku manganu za
pomocą dwutlenku siarki lub kamienia niklowego za pomocą chloru;
reakcje na bazie kwasu, np. odzyskiwanie kompleksu wolframu z wolframu przy wysokim pH.

Do zwiększenia ilości pożądanego metalu w roztworze ługującym można stosować wiele technik
oczyszczania hydrometalurgicznego i wzbogacania. Metal docelowy można odzyskiwać z
oczyszczonego roztworu przez zastosowanie różnych technik, takich jak cementowanie, reakcje
gazowe, wytrącanie selektywne, wymiana jonowa, ekstrakcja rozpuszczalnikowa, krystalizacja,
stężanie wyparkowe oraz elektroliza. Dla zapewnienia właściwego zbilansowania w niektórych z
tych procesów, normalnie konieczne jest stałe usuwanie części roztworu.
Podczas produkcji np. cynku, dla kontroli narastania magnezu, który może mieć szkodliwy wpływ
na pracę elektrolizerów, można upuszczać elektrolit. Przepływy w elektrolizerach należą do tego
samego obiegu (zamkniętego) wody co etapy ługowania i oczyszczania: kwas siarkowy
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wytwarzany podczas elektrolizy doprowadzany jest do procesu ługowania, pozostała ciecz jest
oczyszczana i doprowadzana do elektrolizy.
Ściek upuszczony (zrzucony) z obiegu elektrolitycznego-ługowania-oczyszczania jest silnie kwaśny
i zawiera duże stężenia cynku i zawiesiny stałej. Ilość upustu (zrzutu) zależy w znacznym stopniu
od składu koncentratów cynku, używanych w prażeniu. Przepływ upustu wyznaczają składniki
mające tendencję do kumulacji w układzie (tj. te, które nie są w wystarczającym stopniu usuwane z
roztworu), w szczególności magnez.
W wielu zakładach wykazano, że ścieki wytwarzane w postaci upustu elektrolitu mogą być
zawracane do operacji ługowania w zależności od występujących substancji zanieczyszczających.
Upust elektrolitu może być również zawracany do elektrolizy po usunięciu substancji
zanieczyszczających oraz składników o mniejszej wartości.
2.9.1.6 Inne ścieki technologiczne
Podczas produkcji metali nieżelaznych występuje kilka bezpośrednich ścieków technologicznych,
które nie zostały przedstawione w powyższych punktach. Najważniejsze są tu roztwory wytwarzane
w procesie Bayera dla wytwarzania tlenku glinu, kwaśne wody odpadowe wytwarzane podczas
przetwarzania akumulatorów ołowiowych zawierających kwas solny lub podczas przetwarzania
metali szlachetnych, słaby kwas siarkowy z instalacji kwasu siarkowego i wody odpadowe
pochodzące z rafinacji germanu, galu, itp.. Tego rodzaju wody odpadowe przedstawione są bardziej
szczegółowo w rozdziałach dotyczących poszczególnych metali; stosowane procesy mają czasami
zdolność do zawracania roztworów z powrotem do swojego procesu lub wartość kwasu może być
wykorzystywana w innych procesach.
Źródłem ścieków technologicznych jest również trawienie kwasem; w poniższych przykładach
przedstawiono sposób stosowania trawienia bezkwasowego oraz sposób zminimalizowania wpływu
trawienia kwasem.
a) Trawienie bezkwasowe
Proces ten wykonywany jest w obiegu zamkniętym. Walcówkę można wytrawiać w systemie
bezpośrednim składającym się z podzielonej na komory stalowej rury poziomej. Stosowany jest
roztwór 2,5% do 3,5% alkoholu izopropanolowego (IPA). W przypadku miedzi, proces
przetwarzania zgorzeliny tlenku miedzi na fazę parową dla utworzenia miedzi (pozostawianej na
walcówce) znany jest jako proces Burnsa [tm 92, Copper Expert Group 1998 - Grupa Ekspertów ds.
Miedzi 1998]. IPA odzyskuje się ze zużytych roztworów w celu ponownego wykorzystania;
odzyskiwane są szlamy zawierające metale. Woda z etapu odzyskiwania IPA przesyłana jest
zwykle do oczyszczalni ścieków.
b) Trawienie kwasem
W procesie trawienia kwasem stosowany jest poziomy system komorowy [tm 92, Copper Expert
Group 1998 - Grupa Ekspertów ds. Miedzi 1998]. Na pierwszym etapie, materiał trawiony jest za
pomocą rozcieńczonego kwasu siarkowego; następnie kwas resztkowy wypłukiwany jest w kilku
etapach z powierzchni metali za pomocą natrysków wody, po których następuje suszenie za pomocą
sprężonego powietrza. Trawienie powierzchniowe wykonywane jest zwykle za pomocą kwasu
siarkowego; w przypadku niektórych stopów i metali, takich jak tytan, w liniach ciągłych oraz w
systemach automatycznych stosowany jest kwas azotowy, czasami w postaci mieszaniny z kwasem
siarkowym. Do odzyskiwania i usuwania oparów kwasu azotowego stosuje się oczyszczanie gazów;
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co pewien czas wymieniany jest kwas. Zużyty kwas przesyłany jest do oczyszczania i odzyskiwania
metalu. Dla ochrony pracowników, systemy trawienia są wentylowane.
Produkty są płukane; woda płucząca przesyłana jest do oczyszczania; jeżeli jest to możliwe, szlam
zawracany jest do obiegu. Do odtłuszczania powierzchni produktów walcowanych stosowane są
detergenty zawierające wodę. Zużyta woda oczyszczana jest za pomocą ultra filtrowania. W
przypadku używania rozpuszczalników organicznych do odtłuszczania powierzchni, stosowany jest
parowy system odtłuszczania. W takim przypadku, w każdym wytwarzanym szlamie pochodzącym
z oczyszczania wody odpadowej mogą występować węglowodory chlorowane.
Niekiedy do produkcji walcówki miedzianej stosowany jest proces alternatywny. Po częściowym
ochłodzeniu w długiej, napełnionej wodą rurze, walcówka formowana jest na zwoje odpowiadające
średnicy kręgu. Zwoje takie kładzione są na samotoku, gdzie ich temperatura obniżana jest do 20
°C za pomocą tryskaczy wodnych. Zwoje te przenoszone są za pomocą przenośnika ze stopu
kwasoodpornego do zbiorników trawienia, w których walcówka trawiona jest za pomocą 20%
roztworu kwasu siarkowego. System trawienia kwasowego zapewnia doskonałe usuwanie
wszystkich tlenków z powierzchni walcówki. Pętle są następnie wymywane za pomocą wody
płuczącej i na końcu zabezpieczane roztworem wosku.
Do odzyskiwania metali rozpuszczonych przez kwas trawiący można stosować technikę
elektrolitycznego otrzymywania metali. Roztwór płuczący można również oczyszczać przez
wymianę jonową.
2.9.1.7 Różne źródła
W zakładzie przemysłowym do wytwarzania metali nieżelaznych istnieje duża ilość innych źródeł
ścieków. Przykładami mogą być tu ścieki pochodzące ze stacji oczyszczania samochodów
ciężarowych dostarczających surowce; woda uszczelniająca z pomp; ścieki z podstawowych
operacji, włączając w to czyszczenie urządzeń, podłóg, itp.. Takie ścieki są normalnie zbierane i
oczyszczane. Woda pochodząca z systemu sanitarnego jest zwykle odprowadzana do kanalizacji
publicznej (komunalnej).
2.9.2 Stosowane techniki oczyszczania
Stosowane metody oczyszczania, które będą przedstawione w niniejszej części są również
technikami, które należy wziąć pod uwagę przy określaniu BAT. W przypadku środków
oczyszczania wód odpadowych i oczyszczalni, w tej części dokumentu bardzo trudno jest
wyznaczyć poziom BAT. Metody oczyszczania i w konsekwencji osiągalne poziomy emisji są w
dużym stopniu uzależnione od poszczególnych procesów i metali [tm 211, Notes 1993]. Z tego
powodu techniki w niniejszej części przedstawione zostaną tylko w sposób ogólny przez ukazanie
ich zalet i wad. Bardziej szczegółowe informacje, dotyczące w szczególności osiąganych poziomów
emisji, przedstawione są w rozdziałach dotyczących poszczególnych metali nieżelaznych.
2.9.2.1 Środki związane z technologią
Dla zminimalizowania ilości ścieków płynnych, które muszą być odprowadzane w postaci wody
odpadowej, w przemyśle metali nieżelaznych stosowane są już skutecznie techniki i metody
ponownego wykorzystania wody. Zmniejszenie ilości wód odpadowych jest również czasami
ekonomicznie istotne, gdyż zmniejszenie ilości odprowadzanych wód odpadowych powoduje
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również zmniejszenie ilości świeżej wody, która musi być pobrana ze środowiska wodnego. Ma to
również korzystny wpływ na skutki dla środowiska.
W poniższej tabeli przedstawiono przykład dla kilku metali nieżelaznych, etapy technologiczne, z
których ścieki są już szeroko zawracane do obiegu i ponownie używane.

Źródło

Granulacja żużla
Mokre
ograniczanie
zanieczyszczania
powietrza
Ścieki z płukania
gazów
prażalniczych
Woda chłodząca
Woda do
przemywania
anody i katody
Zużyty elektrolit
Rozbijanie
akumulatorów
Klasyfikacja
akumulatorów
Odsiarczanie pasty
ołowianej

Recykling i/lub ponowne wykorzystanie ścieków
w przemyśle metali nieżelaznych
Proces produkcji
Miedź
Miedź
Ołów
Ołów
Cynk
pierwotna wtórna
pierwotny wtórny
pierwotny
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■

■

■
■

■
■

■

■

■

Żelazostopy

■
■

■
■

■
■

■
nie zawracana

■

nie zawracany

■
■
■

Tabela 2.16: Przegląd recyklingu i ponownego użycia
Recykling i techniki ponownego użycia są zintegrowane z określonym procesem. Recykling
oznacza ponowne zawracanie cieczy do procesu, w którym została wytworzona. Ponowne
wykorzystanie ścieków oznacza ponowne użycie jednego źródła wody do innego celu, np.
odpływowa woda powierzchniowa może być ponownie użyta jako woda chłodząca.
Zwykle w systemie zawracania do obiegu wymagane jest zastosowanie podstawowej techniki
oczyszczania lub zrzucania ok. 10% obiegowej cieczy w celu zapobiegania narastaniu zawiesiny
stałej, metali i soli w układzie obiegowym. Na przykład woda chłodząca jest normalnie zawracana
do obiegu i wprowadzana do systemu obiegowego w niżej pokazany sposób. Wsad biocydów musi
być brany pod uwagę.

Produkcja metali nieżelaznych

221

Rozdział 2

Straty wskutek parowania

Powrót
System
technologiczny
(Chłodzenie
Zasilanie
pieca)

Uzupełnianie wody
Chłodnia
kominowa

Oczyszczanie za pomocą
biocydów

Zbiornik ściekowy

Rysunek 2.40: Przykład systemu recyrkulacji wody chłodzącej
W przypadku dostępności dużych ilości wody, np. na terenach nadbrzeżnych, pod warunkiem
nieistotnego wpływu na środowisko, można stosować przepływowy system chłodzenia wodą. Tym
niemniej, pod uwagę należy wziąć skutki dla środowiska morskiego w obszarze zasysania
przepływowego systemu chłodzenia wodą. Ponieważ koszty energii systemów pompowania i
chłodzenia muszą być zbilansowane, problem ten należy rozwiązać na miejscu.
Zminimalizowanie wód odpadowych można również wspomóc przez właściwą gospodarkę, którą z
korzyścią można oprzeć na planie gospodarki wodnej.
2.9.2.2 Techniki oczyszczania na wyjściu
W celu zminimalizowania stężeń substancji zanieczyszczających, takich jak metale ciężkie,
substancje kwaśne i części stałe w końcowych ściekach odprowadzanych do środowiska wodnego,
wszystkie nie zawracane do obiegu ani ponownie nie używane ilości wody muszą być oczyszczane.
W celu zmniejszenia stężeń substancji zanieczyszczających wodę, można stosować techniki
oczyszczania na wyjściu, np. wytrącanie chemiczne, sedymentację oraz flotację i filtrowanie.
Techniki te stosowane są normalnie razem w końcowej lub środkowej części oczyszczalni ścieków;
można również próbować wytrącać metale przed zmieszaniem strumienia technologicznego z
innymi ściekami.
2.9.2.2.1 Wytrącanie chemiczne
Do usuwania rozpuszczonych jonów metali ze ścieków stosuje się głównie wytrącanie chemiczne.
Rozpuszczone metale można wytrącać z wód odpadowych przez ustawienie wartości pH. W celu
utworzenia osadu, do ścieku dodaje się odczynnik, taki jak wapno, wodorotlenek sodu, siarczek
sodu lub układ odczynników i wytwarza się nierozpuszczalny związek z metalem. Takie
nierozpuszczalne związki można usuwać z wody za pomocą filtrowania i sedymentacji. Dla
poprawienia wydajności systemu, stosuje się często dodatek w postaci koagulantu lub flokulanta
wspomagającego wytwarzanie większych kłaczków, które można łatwiej oddzielić.
Wytrącanie stosuje się zwykle do usuwania metali ciężkich ze strumienia wód odpadowych, takich
jak żelazo, ołów, cynk, chrom, mangan, molibden, itp.. Wodorotlenki metali ciężkich są zwykle
nierozpuszczalne; do ich wytrącania powszechnie stosuje się wapno. Podobnie, nierozpuszczalne są
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również siarczki metali; w warunkach alkalicznych stosuje się odczynniki, takie jak siarczek sodu,
siarkowodór i tri-merkapto-sulfo-triazin (TMS). W celu usunięcia nadmiaru siarczku, po wytrąceniu
można dodawać siarczan żelaza. W zależności od pH i temperatury, wytrącanie siarczku może
spowodować znacznie niższe stężenia w oczyszczonym ścieku. W niektórych przypadkach,
wytrącanie mieszaniny metali można przeprowadzać na dwóch etapach; najpierw za pomocą
wodorotlenku i następnie przez wytrącenie siarczku [tm 171, Steil&Hahre 1999].
W celu maksymalizowania efektywności usuwania metali, proces musi być prowadzony przy
różnych wartościach pH za pomocą różnych substancji reagujących. Dla wytrącania metali ciężkich
pod uwagę należy wziąć przede wszystkim dobranie odpowiednich substancji reagujących i
wartości pH. Na rozpuszczalność wpływa również temperatura, którą należy wziąć pod uwagę.
Innym istotnym czynnikiem jest stopień utlenienia metalu w roztworze wodnym. Na przykład
chrom, którego postać sześciowartościowa, chromian, jest znacznie bardziej rozpuszczalna niż
postać trójwartościowa. W takim przypadku, w celu usunięcia chromu w procesie wytrącania, musi
być zredukowany chromian, zwykle za pomocą SO2, przy niskim pH.
Końcowym aspektem jest możliwość tworzenia się jonów kompleksowych, które są zasadniczo
bardziej rozpuszczalne. Jest to powszechne podczas oczyszczania wód odpadowych zawierających
amoniak, chlorki, fluorki lub cyjanki wraz z metalami ciężkimi [tm 149, Kemmer 1987].
W wielu instalacjach, w których usuwane są metale ciężkie, jednym z zasadniczych problemów w
osiągnięciu pożądanych wartości granicznych ścieków jest stan koloidalny wytrąconych
materiałów. Stan taki może wynikać z niewłaściwego zobojętnienia i flokulacji. Do poprawienia
stanu wytrącanego materiału można stosować różne flokulanty lub koagulanty; dostawcy tych
materiałów mogą przetestować osady i podać odpowiedni koagulant.
Na skuteczność oczyszczania wód odpadowych za pomocą wytrącania chemicznego wpływają
głównie poniższe czynniki: •
•
•
•
•
•

dobór chemicznego środka strącającego,
ilość dodanego środka strącającego,
skuteczność, z jaką wytrącany metal jest usuwany z roztworu,
utrzymanie właściwego pH w całym procesie oczyszczania,
zastosowanie soli żelaza do usuwania określonych metali,
zastosowanie flokulantów i koagulantów.

Składnik

Woda technologiczna z
procesu miedzi
pierwotnej i wtórnej po
oczyszczeniu za pomocą
wapna i siarczanu żelaza
i sedymentacji

pH
Cu mg/l
Pb mg/l
Ni mg/l
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9,5
0,2 – 0,5
0,2
0,5

Woda technologiczna z
procesu miedzi wtórnej
oraz wody
powierzchniowej po
oczyszczaniu za pomocą
NaHS, sedymentacji i
filtrowaniu za pomocą
piasku
0,04
0,04
0,07
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Zn mg/l
As mg/l
0,1
Cd mg/l
0,1
Hg mg/l
0,05
Pod uwagę bierze się zmienność składu ścieków.

0,13
< 0,01
0,004

Tabela 2.17: Stężenia niektórych metali po oczyszczeniu wody odpadowej za pomocą wapna
lub NaOH.
Dla zapewnienia maksymalnej efektywności usuwania metali ciężkich, najistotniejszym
czynnikiem jest podtrzymanie zawartości środka strącającego; z powyższej tabeli wynika, że przy
zastosowaniu odczynników na bazie siarczków można osiągnąć niższe stężenia niektórych metali.
Ponieważ niektóre sole metali są nierozpuszczalne tylko w bardzo wąskim zakresie wartości pH,
podstawowe znaczenie posiada również właściwe pH w całym procesie oczyszczania ścieków. Poza
takimi granicami, gwałtownie spada skuteczność usuwania metali, np. przy wysokich wartościach
pH cynk tworzy rozpuszczalny anion, cynkan [tm 12, HMIP (Inspektorat ds. Zanieczyszczeń
Środowiska JKM) Zn 1993].
2.9.2.2.2 Sedymentacja
Sedymentacja jest techniką oddzielania zawiesiny stałej w cieczy, w której do oddzielania
nierozpuszczalnych kompleksów metali i części stałych ze ścieków wykorzystuje się grawitację.
Sedymentacja może odbywać się w różnych zbiornikach, takich jak basen sedymentacyjny, laguny
osadowe lub specjalne zbiorniki osadowe (zagęszczacze, odstojniki), przy czym szlam usuwany jest
za pomocą urządzenia do usuwania szlamu znajdującego się na dnie zbiornika. Powszechnie
stosowane baseny sedymentacyjne mają kształt prostokątów, kwadratów i kół. Szlam usuwany na
etapie sedymentacji może być odwodniony za pomocą np. próżniowej prasy filtracyjnej. W
zależności od technologii oczyszczania, wytwarzany filtrat można przesłać z powrotem na początek
procesu oczyszczania ścieków lub na etap technologiczny, na którym został wytworzony.
Sedymentację można stosować do oddzielania części stałych od wód odpadowych, używanych do
granulacji żużla lub do produkcji śrutu metalowego.
Alternatywą dla sedymentacji może być flotacja. Techniki flotacyjne stosowane są do oddzielania
ze ścieków dużych kłaczków lub pływających elementów, takich jak części tworzyw sztucznych,
przez wyprowadzenie ich na powierzchnię zawiesiny. Flotację można przeprowadzić za pomocą
flotacji rozpuszczonego powietrza (DAF). Powietrze rozpuszczane jest w ośrodku pod ciśnieniem i
opuszcza roztwór, po wyłączeniu ciśnienia, w postaci drobnych pęcherzyków powietrza
przyczepionych do zwieszonych cząsteczek. W ten sposób uzyskuje się wypływanie cząsteczek na
powierzchnię, umożliwiając łatwe odciągnięcie kłaczków z powierzchni cieczy.
2.9.2.2.3 Filtrowanie
Techniki filtrowania stosowane są normalnie do oddzielania części stałych/płynów i jako końcowy
etap oczyszczania w procesie oczyszczania wód odpadowych. Celem usuwania części stałych
przenoszonych z poprzedniego etapu oczyszczania, zespół filtracyjny ustawiony jest zwykle między
etapem sedymentacji i końcowym ograniczaniem. Filtrowanie, w zależności od części stałych, które
mają być usuwane, można wykonywać w różnorodnych systemach filtrujących.
Normalny zespół filtrujący składa się ze złoża materiału lub materiałów, przez które przepływa
ściek. Drobne cząsteczki, które nie mogą przejść przez środek filtrujący tworzą placek filtracyjny,
który należy usuwać w sposób ciągły lub co pewien czas, np. przez przepłukiwanie wsteczne w celu
utrzymania niskiej straty ciśnienia. Niska strata ciśnienia umożliwia zasilanie złoża filtrującego
grawitacyjnym przepływem wód odpadowych.
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Do mechanicznego usuwania zawiesiny stałej lub półstałej materiałów, np. osadów lub
wodorotlenków metali, służą filtry piaskowe. Oczyszczanie wód odpadowych za pomocą
filtrowania piaskowego odbywa się wskutek połączonych efektów filtrowania, sorpcji chemicznej i
asymilacji. Filtry piaskowe pracują czasami jako naczynia ciśnieniowe wypełnione piaskiem
ułożonym w warstwach, co zwiększa stopień filtracji wraz z głębokością. Początkowo placek
filtracyjny prowadzi do wzmocnienia efektywności filtrowania, szczególnie mniejszych cząsteczek.
Po upływie określonego okresu czasu, złoże piasku należy ponownie przepłukać. Filtry piaskowe
używane są często do oczyszczania upustów (zrzutów) z zamkniętego obiegu wody oraz dla
umożliwiania wykorzystywania ścieków jako wody technologicznej.
Dla uzyskania odpowiedniego wyniku dla bardzo drobnych cząsteczek, stosuje się hiper-filtrowanie
lub odwróconą osmozę. Hiper-filtrowanie umożliwia przejście cząsteczek o masie cząsteczkowej
od ok. 100 do 500, a w przypadku ultrafitrowania zakres ten wynosi od 500 do 100000.
Ultrafiltrowanie jest prostą i skuteczną metodą oczyszczania wód odpadowych, lecz występuje tu
duże zużycie energii. Ściek wprowadzany jest w kontakt z membraną ultrafiltrującą. Membrana ta
ma małe pory umożliwiające przejście cząsteczek molekularnych takich jak woda, a zatrzymujące
większe cząsteczki. Za pomocą bardzo drobnej membrany można filtrować nawet tak drobne
substancje rozpuszczone jak metale. Za pomocą procesów filtracyjnych opartych na membranach
uzyskuje się czysty przesącz oraz koncentrat, który może wymagać dalszego oczyszczania.
2.9.2.2.4 Elektroliza
Do usuwania takich metali jak miedź, metale szlachetne, chrom, mangan, kadm, itp.. ze strumieni
wody technologicznej, stosowane są techniki elektrolityczne. Ponieważ stężenia metali są zwykle
niskie, elektroliza jest najbardziej skuteczna dla strumienia ścieków przed ich rozcieńczeniem
innymi ściekami. Dla poprawienia efektywności można tu stosować elektrody specjalne, takie jak
elektrody fluidyzacyjne oraz elektrody trójwymiarowe [tm 148, EA Technology 1998].
Maksymalną wydajność elektrolizera uzyskuje się przy zmianie gęstości prądu wraz ze stężeniem
substancji rozpuszczonej i przy przenikaniu masy przy prawie granicznej gęstości prądu. Innymi
słowy, do katody muszą być zawsze doprowadzane świeże jony dla wykonania redukcji.
Alternatywnym i bardzo udanym zastosowaniem metod elektrochemicznych do oczyszczania
ścieków z metali jest utlenianie metali w ściekach, w celu umożliwienia ponownego ich
wprowadzenia do obiegu. Jednym z przykładów jest tu oczyszczanie ścieków zawierających chrom
(III). Najszerszym zastosowaniem chromu jest użycie go jako czynnika utleniającego, gdy chrom
znajduje się na (VI) stopniu utlenienia. Produktem ubocznym utlenienia jest chrom (III), który jest
normalnie odprowadzany wraz ze ściekami. Do regeneracji chromu (VI), który można ponownie
wykorzystywać, stosuje się utlenianie anodowe ścieków chromowych (III) [tm 169, J.H. Clark
1995].
Można tu również wykorzystywać różnicę w położeniu względnym w szeregu elektrochemicznym
lub potencjał utleniająco-redukujący pierwiastków przez sterowanie prądem i napięciem
elektrolizera w celu odzyskania bardziej szlachetnych metali. Właściwości te można
wykorzystywać również przez zastosowanie cementacji, gdy np. miedź można będzie wytrącać
przez dodanie żelaza.
Inną elektrochemiczną metodą oczyszczania jest elektro-dializa. Elektrolizer służący do elektrodializy składa się z dwóch elektrod rozdzielonych membraną służącą do wymiany jonowej. Teoria
jest tu prosta - kationy pod wpływem potencjału elektrody wędrują przez membranę wymiany
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kationowej, gdzie są wymieniane na kationy o mniejszej toksyczności (na przykład, wymiana
kadmu na sód). Celem tej metody jest połączenie zalet wymiany jonowej z zaletami przetwarzania
elektrochemicznego [tm 169, J.H. Clark 1995].
2.9.2.2.5 Osmoza odwrócona
Osmoza odwrócona jest stosowana szeroko do usuwania rozpuszczonych metali, szczególnie w
przemyśle galwanotechnicznym. Osmoza oznacza naturalną dyfuzję rozpuszczalnika, takiego jak
woda, wywoływaną różnicą stężenia dwóch roztworów rozdzielonych membraną. Rozpuszczalnik
przepływa w kierunku powodującym zmniejszenie stężenia mocniejszego roztworu. W odwróconej
osmozie, cała siła skierowana jest na odwrócenie przepływu rozpuszczalnika. Różnica ciśnień
wytwarzana między komorami rozdzielonymi membraną powoduje przepływ wody z roztworu
mocniejszego do słabszego. Wymagane ciśnienie musi być wyższe od ciśnienia osmotycznego.
Typowe dane dotyczące przejścia jonów przez membranę osmozy odwróconej przedstawione są w
poniższej tabeli. Osmoza odwrócona wykorzystywana jest czasami do odzyskiwania metali
szlachetnych w przemyśle galwanotechnicznym.
Jony
Amoniak
Sód
Potas
Magnez
Stront
Wapń
Azotan
Dwukrzemian
Chlorek
Fluorek
Wodorowęglan
Siarczan
Fosforan

% przejścia

% odrzucenia

8
5
5
3
3
2
15
10
5
5
5
3
1

92
95
95
97
97
98
85
90
95
95
95
97
99

Tabela 2.18: Typowe przejścia jonów przez membranę osmozy odwróconej
[tm 149, Kemmer 1987]
2.9.2.2.6 Wymiana jonowa
Jako końcowy etap oczyszczania w usuwaniu metali ciężkich z technologicznej wody odpadowej
czasami stosuje się wymianę jonową. Za pomocą wymiany jonowej, ze strumienia wód
odpadowych można usunąć niepożądane jony metalowe przez przekazywanie ich do litej osnowy
przy równoczesnym oddaniu odpowiedniej ilości innych jonów znajdujących się na szkielecie
wymiennika jonowego. Proces wymiany jonów stosuje się zwykle, gdy stężenie metali jest poniżej
500 mg/l.
Proces wymiany jonowej zachodzi normalnie w kolumnie jonitowej wypełnionej kulkami żywicy
do wymiany jonowej. Wymiana rozpoczyna się na górze kolumny i przechodzi przez kolumnę w
celu podtrzymania równowagi warunków wymiany. W zależności od ilości przechowywanych
jonów na szkielecie, pojemność wymiennika jonowego jest ograniczona. Z tego względu
wymiennik jonów powinien być regenerowany za pomocą kwasu chlorowodorowego lub sody
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kaustycznej. W niektórych przypadkach, takich jak usuwanie selenu i renu z gazów odlotowych z
pieca prażalniczego molibdenitowego, wymienniki jonowe wymieniane są okresowo w celu
umożliwienia odzyskiwania metalu przez nie same lub w wyspecjalizowanych instalacjach.
Za pomocą niektórych podanych kolumn jonitowych, z wód odpadowych można usuwać określone
metale. Taki selektywny proces wymiany jonowej jest znacznie bardziej skuteczny w przypadku
usuwania metali toksycznych ze ścieków. Ponadto kolumna posiada zdolności do oczyszczania na
bardzo wysokim poziomie oraz do wydajnej pracy w ściekach o zróżnicowanej zawartości.
2.9.2.2.7 Węgiel aktywny
Węgiel aktywny jako substancja zawierająca węgiel o wysokim stopniu porowatości używany jest
zwykle do usuwania materiałów organicznych z wód odpadowych; stosowany jest również do
usuwania rtęci i metali szlachetnych. Filtry takie stosowane są zwykle w postaci złóż lub wkładów
pracujących w układzie wielokrotnym, co oznacza, że przebicie przez jeden filtr oczyszczane jest w
drugim filtrze. Zużyty filtr jest wymieniany i staje się filtrem dalszym. Operacja ta zależy od
odpowiedniej metody wykrywania przebić w filtrach.
2.9.2.3 Techniki sterowania procesami oczyszczania ścieków
W sektorze tym nastąpił ostatnio rozwój obsługi i sterowania procesem. Stosuje się tu następujące
techniki [tm 106, Farrell F 1998]: •
•
•
•
•
•

szeroko stosowane są systemy dozowania odczynników;
stosuje się mikroprocesorowe sterowanie dozowaniem odczynników i wydajnością instalacji.
Stosuje się bezpośrednie monitorowanie temperatury, mętności, pH, przewodności, REDOX,
TOC, poszczególnych metali i przepływu;
szkolenie operatorów i ich ocena pod względem postępowania zgodnie z instrukcjami obsługi
oraz stosowania przedstawionych nowoczesnych technik sterowania;
optymalizowanie poziomów nadzoru w celu odnoszenia korzyści z powyższego z
równoczesnym zachowaniem odpowiedzialności operatora;
stosowanie systemów gospodarki środowiskowej i jakościowej;
stosowanie niezawodnych systemów konserwacji. Coraz większe wykorzystanie
wyspecjalizowanego personelu konserwacyjnego tworzącego część zespołów operatora.
2.9.3 Aktualne poziomy zużycia i emisji

Skład ścieków pochodzących z metod pirometalurgicznych i hydrometalurgicznych zależy w
bardzo dużym stopniu od wytwarzanego metalu, technologii produkcji oraz używanych surowców.
Ścieki pochodzące z zakładów produkcji metali nieżelaznych zawierają zwykle metale ciężkie, np.
miedź, ołów, cynk, cynę, nikiel, kadm, chrom, arsen, molibden i rtęć oraz zawiesinę stałą.
W poniższych tabelach przedstawiono kilka przykładów skuteczności oczyszczania dla różnych
strumieni wód odpadowych i procesów produkcji. Zużycie wody, ilość i skład ścieków oraz
osiągane wartości emisji przedstawione są bardziej szczegółowo w rozdziałach dotyczących
poszczególnych metali nieżelaznych.
Źródło
Cu
Produkcja metali nieżelaznych

Pb

Podstawowe składniki [mg/l]
As
Ni

Cd

Zn
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Woda ścieku
technologicznego
(100000 m³/r)
Przed
oczyszczeniem.
Po oczyszczeniu.
Woda
wytrąceniowa
Przed
oczyszczeniem.
Po oczyszczeniu.
Woda do
chłodzenia
bezpośredniego
(16000000 m³/r)
Przed
oczyszczeniem.
Po oczyszczeniu.
Ogólna wielkość
substancji
zanieczyszczającej
(g/t wytwarzanej
Cu)

2000
0,01-0,2

500
0,001-0,04

10000
001-0,1

1000
0,004-0,15

500
0,0001-0,1

1000
0,01-0,2

15 – 30
0,01-0,4

<5
0,005-0,2

<2
0,003-0,007

<2
0,002-0,4

< 0,5
0,0002-0,1

<2
0,03-0,4

<3
0,01-0,25

< 0,5
0,001-0,1

< 0,1
0,001-0,1

< 0,1
0,002-0,6

< 0,05
0,0001-0,003

< 0,5
0,2–0,5

2,3

0,3

0,23

0,1

0,05

0,8

Tabela 2.19: Przykład zawartości metali w wodach odpadowych przed i po oczyszczeniu w
odniesieniu do zespołu pieca do wytapiania miedzi/rafinerii
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Składnik

pH
Cu mg/l
Pb mg/l
Ni mg/l
Zn mg/l
As mg/l
Cd mg/l
Hg mg/l
Olej lub
węglowodór mg/l
Zawiesina stała
mg/l

Źródła i metody oczyszczania
Woda
technologiczna z
procesu miedzi
pierwotnej i
wtórnej.
Oczyszczanie
wapna i
siarczku żelaza,
osadzanie
9,5
0,2 – 0,5
0,2
0,5
0,1
0,1
0,05

Woda
powierzchniowa
i technologiczna
miedzi wtórnej
po oczyszczeniu
NaHS,
osadzeniu i
filtrowaniu
przez piasek
0,04
0,04
0,07
0,13
< 0,01
0,004

Bezpośrednia
woda chłodząca
po
wyregulowaniu
pH i osadzeniu

Odpływowa
woda
powierzchniowa
po
wyregulowaniu
pH i osadzeniu

Woda
technologiczna z
walcowni miedzi
po oczyszczeniu

Woda
technologiczna z
półwyrobów
miedzi po
oczyszczeniu

Woda
technologiczna
półwyrobów ze
stopów miedzi
po oczyszczeniu

8,5 – 9,5
0,01 – 0,25
0,001 – 0,1
0,002 – 0,06
0,02 – 0,5
0,001 – 0,1
0,0001 – 0,003

6,5 – 8,5
0,01 – 0,4
0,005 – 0,2
0,002 – 0,4
0,03 – 0,4
0,003 – 0,07
0,0002 – 0,1

6,5 – 95
0,2 – 0,3

6,5 - 9,5
0,3 - 0,4
0,02 – 0,03
0,09 – 0,1
0,7 – 0,8
0,01 - 0,03
0,001

< 10

< 10

6,5 - 9,5
0,2 - 0,4
0,2 - 0,3
0,3 - 0,4
0,8 - 1,0
< 0,1
< 0,2
< 0,05
< 10

<5

< 100

< 100

We wskaźnikach uwzględniono zmienność składu ścieków

Tabela 2.20: Oczyszczanie niektórych strumieni wód odpadowych pochodzących z procesów technologicznych miedzi
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W poniższej tabeli przedstawiono niektóre źródła wód odpadowych oraz metody ich minimalizacji i
oczyszczania.
Źródło wody
Wytwarzane
Metody
Metody
odpadowej
związane metale
minimalizacji
oczyszczania
Woda
• Produkcja tlenku • Zawracanie do
• Zobojętnianie i
technologiczna
glinu
procesu w takim
wytrącanie.
zakresie
jak
to
• Rozbijanie
• Elektroliza.
jest możliwe.
akumulatorów
kwasowoołowiowych.
• Trawienie.
Pośrednia woda • Chłodzenie pieca • Zastosowanie
• Sedymentacja.
chłodząca
dla większości
zamkniętego
metali.
obiegu
chłodzenia.
• Chłodzenie
elektrolitu dla Zn • Monitorowanie
obiegu w celu
wykrywania
wycieków.
Bezpośrednia
• Odlewanie Cu &
• Sedymentacja lub • Sedymentacja.
woda chłodząca
Al
inne
• Wytrącanie w
oczyszczanie.
• Elektrody
razie potrzeby.
węglowe
• Zamknięty obieg
chłodzenia.
• Żelazostopy
• Chrom
metaliczny
Granulacja żużlu • Cu, Ni, Pb,
• Ponowne użycie
• Sedymentacja.
metale szlachetne,
w zamkniętym
• Wytrącanie w
żelazostopy
obiegu.
razie potrzeby.
Elektroliza
• Cu, Ni, Zn Mg
• Zamknięty
• Zobojętnianie i
system.
wytrącanie.
• Elektrolityczne
otrzymywanie
metali z upustu
elektrolitu.
Hydrometalurgia • Zn, Cd
• Zamknięty
• Sedymentacja.
(zrzut)
system.
• Wytrącanie w
• Oczyszczanie
razie potrzeby.
zrzutu.
System
• Płuczki mokre.
• Oczyszczanie
• Sedymentacja.
ograniczania
zrzutu.
• Filtry
• Wytrącanie w
(zrzut)
elektrostatyczne
razie potrzeby.
• Ponowne użycie,
mokre i płuczki
jeżeli będzie to
dla instalacji
możliwe,
kwasowych.
strumieni słabego
kwasu.
Woda
• Wszystkie
• Właściwe
• Sedymentacja.
powierzchniowa
składowanie
• Wytrącanie w
surowców.
razie potrzeby.
Produkcja metali nieżelaznych
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•

Filtrowanie.

Tabela 2.21: Przegląd strumieni wód odpadowych.
2.9.4 Techniki, które należy wziąć pod uwagę przy określaniu najlepszych
dostępnych technik BAT
Jak już wyjaśniono, wszystkie metody oczyszczania wód odpadowych są również technikami, które
należy wziąć pod uwagę przy określaniu BAT. Najlepszą dostępną technikę oczyszczania oraz
układ różnych metod oczyszczania można dobrać tylko lokalnie, biorąc pod uwagę czynniki
właściwe dla danego miejsca. Najważniejszymi czynnikami decydującymi o najlepszym
rozwiązaniu w określonym przypadku dla zminimalizowania ilości wód odpadowych i stężenia
substancji zanieczyszczających są:
•
•
•
•
•

proces, w którym wytwarzane są wody odpadowe,
ilość wody,
substancje zanieczyszczające i ich stężenia,
wymagany poziom czystości, tj. lokalne lub regionalne normy jakości wody,
dostępność zasobów wodnych.

W poniższej tabeli przedstawiono zalety i wady najpowszechniej stosowanych technik oczyszczania
[tm 169, J.H.Clark, 1995].
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Technika
oczyszczania
Wytrącanie

Zalety
•
•
•
•

Wady

•
•
•
•

Tania i prosta technika.
Skuteczne stosowanie sprawdzone w długim okresie czasu.
Nie wymaga dużych nakładów w nowej instalacji.
Zdolna do oczyszczania szerokiego zakresu zanieczyszczeń
metalowych, w szczególności w przypadku stosowania strącania
dwustopniowego za pomocą wodorotlenków i następnie przez
zastosowanie odczynników siarczkowych.
W odpowiednich warunkach może znakomicie usuwać metale.
Dostępne w sprzedaży środki strącające.
Umożliwia wytrącanie absorpcyjne.
Osady można często zawracać do surowca wsadowego.

Sedymentacja

•
•

Tania i prosta technika.
Skuteczne stosowanie sprawdzone w długim okresie czasu.

Filtrowanie

•
•
•

Tania i prosta technika
Skuteczne stosowanie sprawdzone w długim okresie czasu
Filtrowanie, np. za pomocą filtrów piaskowych,
najodpowiedniejsze dla znanych cząsteczek stałych.

•
•

Tania i prosta technika
Skuteczne stosowanie sprawdzone w długim okresie czasu

•
•

Prosta technika
Z wód odpadowych można usuwać bardzo drobne cząsteczki,
nawet molekuły.
Membrany o bardzo drobnych porach filtrują również
rozpuszczone substancje tak drobne jak metale.
Nie ma prawie żadnych emisji pyłów.
Może być stosowana do odzyskiwania i recyklingu metali
Może być stosowana do oczyszczania zagęszczonych ścieków
zawierających metale (ca. 2 g/l) na jednym etapie.
Najpowszechniej dostępna technologia.

Flotacja

Ultrafiltrowanie

•
Elektroliza

•
•
•
•

Produkcja metali nieżelaznych

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

jest

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trudne do oczyszczenia mogą być kwaśne ścieki.
Nieselektywna: powstaje szlam o dużej zawartości wody
zawierający
mieszaninę
metali
toksycznych
i
nietoksycznych.
Konieczne może okazać się składowanie szlamu na
składowisku odpadów, czasami przy dużych kosztach.
Obecność
innych
soli,
organicznych
czynników
kompleksotwórczych i rozpuszczalników może w
poważnym stopniu pogarszać efektywność wytrącania.
Nie zawsze może być stosowane do oczyszczania niskich
stężeń metali.
Niewystarczające wytrącanie niektórych wodorotlenków.
Można usuwać tylko cząsteczki stałe.
Dla cząsteczek o małej różnicy gęstości w stosunku do
wody sedymentacja trwa długo i wymagane są duże baseny.
Może usuwać tylko cząsteczki stałe.
W przypadku bardzo małych cząsteczek, zmniejsza się
skuteczność filtrowania.
Wraz ze wzrostem szybkości zmniejsza się skuteczność
filtrowania.
Może usuwać tylko kompleksy pływających cząsteczek
stałych.
Najpierw konieczne jest rozpuszczenie powietrza w wodzie
pod ciśnieniem w celu rozproszenia w wodzie.
Ograniczone natężenie przepływu i szybkości filtrowania.
Membrany mogą ulegać szybkiemu rozkładowi w ściekach
korozyjnych.
Brak oddzielania metali
Stare membrany mogą przeciekać
Membrany mogą zostać łatwo zatkane.
Trudno uzyskać poziom oczyszczenia lepszy od ppm.
Nieefektywne elektrolizery są drogie w utrzymaniu i
obsłudze.
Wysokie napięcia stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa.
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•
•
•
•

Sprawdzona i przetestowana z dobrą efektywnością w przemyśle •
galwanicznym.
•
Może być jednocześnie używana do usuwania zanieczyszczeń •
organicznych.
Może być stosowana w technologiach przepływów okresowych i
ciągłych.
•

Nieselektywna elektroliza.
Wymaga ciągłego monitorowania.
Słaba w oczyszczaniu przy zmieniającej się zawartości
zanieczyszczeń ścieków o dużej objętości.

Tabela: 2.22: a) Zalety i wady powszechnie stosowanych technik oczyszczania wód odpadowych
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Technika
oczyszczania
Elektrodializa

Odwrócona
osmoza

Zalety
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wymiana
jonowa

•
•
•
•
•
•
•
•

Aktywny
węgiel

•

Wady

Może być używana do odzyskiwania i recyklingu metali
Elektrodializa może być selektywna.
Elektrodializa wykorzystywana jest już w przemyśle odsalania
wody i galwanotechnicznym.
Elektrodializa jest zdolna do oczyszczania do poziomu poniżej ppm.
Nie ma prawie żadnych emisji pyłów.
Istnieje technologia, dla której wyposażenie znajduje się w
sprzedaży.
Może być stosowana do recyklingu metali.
Może być stosowana dla ciągłego lub okresowego przepływu.
Może obsługiwać duży zakres stężenia metali.
Może być stosowana do usuwania substancji organicznych w
ściekach.
Skuteczność nie jest silnie uzależniona od stężenia zanieczyszczeń
niekorozyjnych w ściekach.

•

Stosunkowo droga.
Dostępne produkty handlowe.
Sprawdzona i przetestowana w zastosowaniach przemysłowych (np.
usuwanie i odzyskiwanie renu i selenu).
Zdolna do oczyszczania do poziomu ppb (selektywna wymiana
jonowa o zdolności do poziomu ppt).
Można ją łatwo stosować w połączeniu z innymi technikami (np.
wytrącania) jako część zintegrowanego oczyszczania wody.
Może być selektywna dla metali ciężkich.
Może być stosowana dla wielu typów przepływów: okresowych,
ciągłych, o stosunkowo dużej objętości.
Selektywna wymiana jonów wykorzystywana w izolowanych
przypadkach, takich jak oczyszczanie ścieków pochodzących z
przemysłu nuklearnego.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
Może być wykorzystywany w szerokim zakresie zastosowań (np. •
usuwanie rtęci lub dioksyn ze ścieków).
•

Produkcja metali nieżelaznych

Elektrodializa ma takie same wady jak metody wymiany
jonowej (np. zanieczyszczenie membrany).
Wymaga stałego monitorowania.
Słaba przy oczyszczaniu ścieków o zmieniającej się
zawartości i dużej objętości.
Ograniczone natężenie przepływu i szybkość filtrowania.
Membrany mogą szybko ulegać rozkładowi w ściekach
korozyjnych.
Brak oddzielania metali.
Stare membrany mogą przeciekać.
Membrany mogą się łatwo zatkać.
Membrany wymagają częstej kontroli i wymiany.
Urządzenia są wyspecjalizowane i drogie.
W osmozie odwróconej stosuje się wysokie ciśnienie.
Ograniczenie minimalnego natężenia przepływu na
poziomie ca. 200 l/min.
Nie może obsługiwać dużych stężeń metali.
Osnowa łatwo zanieczyszczająca się ciałami stałymi i
niektórymi substancjami organicznymi.
Nieselektywna tradycyjna wymiana jonów.
Zużyty wymiennik (jonit) musi być zwykle zlikwidowany
jako odpad toksyczny.
Wraz z upływem czasu rozkładowi mogą ulec osnowy.
Efektywność czuła na pH ścieków.
Duże objętości ścieków wymagają bardzo dużych kolumn
jonitowych.
Selektywna wymiana jonowa nie ma do dziś szerokiego
zastosowania w przemyśle.
Czasochłonna
regeneracja
selektywnych
kolumn
jonitowych.
Mogą być konieczne długie czasy kontaktu ze ściekami.
Węgiel aktywny jest drogi.
Węgiel aktywny może stać się pożywką dla
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•
•

Może być dodawany po koagulacji i sedymentacji jako warstwa w
filtrach piaskowych.
•
Istnieje technologia, a w sprzedaży dostępne jest wyposażenie.

mikroorganizmów.
Wysokie poziomy emisji SO2 wytwarzane w procesie
ogrzewania przy wytwarzaniu węgla z węgla naturalnego.

Tabela 2.23: b) Zalety i wady powszechnie stosowanych technik oczyszczania wód odpadowych
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2.10 Transport i minimalizacja odpadów
2.10.1 Pozostałości i odpady z produkcji metali nieżelaznych
Z produkcją metali nieżelaznych z surowców pierwotnych i wtórnych wiąże się wytwarzanie wielu
produktów ubocznych, produktów pośrednich i pozostałości. Pozostałości powstają na różnych
etapach procesu produkcji, takich jak operacje metalurgiczne, procesy wytapiania oraz z
oczyszczania gazów odlotowych i wód odpadowych [tm 85, MURL Düsseldorf 1997]. Skład i
wartość składników zawartych w pozostałościach wpływa na ich potencjalne ponowne
wykorzystanie, np. szlam anodowy jest istotnym surowcem dla odzyskiwania metali szlachetnych.
Bierze się to pod uwagę przy każdym oznaczaniu pozostałości jako odpadów do likwidacji.
Obecnie jako produkt uboczny zaleca się również niektóre pyły pofiltracyjne, takie jak opary
krzemionki pochodzące z procesu wytapiania żelazokrzemu i krzemometalu.
Zgodnie z aktualnym prawem UE, wiele z tego rodzaju pozostałości uznaje się za odpady. Jednakże
w przemyśle metali nieżelaznych przez wiele dziesięcioleci wielu pozostałości używano jako
surowców dla innych procesów; w okresie wielu lat utworzono rozległą sieć operatorów (zakładów)
metalurgicznych dla zwiększenia odzysku metali i zmniejszenia ilości odpadów przeznaczonych do
składowania na składowiskach. Stwierdza się, że niektóre środki prawne służące do regulacji
ruchów odpadów hamują recykling pozostałości z operacji metalurgicznych [tm 99, Bontoux 1997].
Ponadto dobrze wiadomo, że w przemysłach produkcji metali uzyskuje się jeden z najwyższych
stopni recyklingu ze wszystkich sektorów przemysłowych. W ten sposób wspomaga się
minimalizację skutków oddziaływania na środowisko. Tym niemniej, problem pozostałości z
zakładów produkcyjnych oraz przeznaczenie niektórych z tych materiałów ogrywać będzie również
ważną rolę w przyszłych pozwoleniach; na tym aspekcie koncentrują się techniki.
W poniższych tabelach przedstawiono przykłady potencjalnych odpadów wg Europejskiego
Katalogu Odpadów (EWC) (decyzja Rady 94/3/EWG)12 i Wykazu Odpadów Niebezpiecznych
(HWL) (decyzja Rady 94/904/EWG). Odpady w kategoriach ogólnych określa dyrektywa ramowa
dotycząca odpadów (dyrektywa 75/442 EWG zmieniona dyrektywą 91/156/EWG) jako „wszystkie
substancje oraz przedmioty wg kategorii ustalonych w załączniku I, które właściciel odrzuca lub
zamierza odrzucić albo odrzucenie których jest od niego wymagane”. Z przedstawioną wyżej
definicją współistnieje druga definicja odpadów. Definicją tą jest definicja Konwencji Bazylejskiej,
przyjęta przez Unię Europejską w roku 1993: „Odpady są to substancje oraz przedmioty, które są
likwidowane lub są przeznaczone do likwidacji lub ich likwidacja wymagana jest przepisami prawa
obowiązującego w danym kraju [tm 99, Bontoux 1997].
Odpady pochodzące z produkcji metali nieżelaznych
Kod
EWC

Nazwa

Niebezpieczny
odpad

01 03 03 Masa Bayera z produkcji tlenku glinu
10 03 00

12

Odpady z
aluminium

metalurgii

Pochodzenie

Proces
przetwarzania
boksytów

ogniowej

EWC jest uzgodnionym, niewyczerpującym wykazem odpadów, tj. wykazem, który jest co pewien czas
przeglądany i w razie potrzeby korygowany zgodnie z procedurami komisji. Umieszczenie materiału w
wykazie EWC nie oznacza, że materiał taki stanowi odpad we wszystkich okolicznościach. Umieszczenie
takie jest właściwe tylko przy spełnieniu wymagań definicji odpadów [tm 99, Definition of Waste 1997].
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Odpady pochodzące z produkcji metali nieżelaznych
Kod
EWC

Nazwa

10 03 01

Smoły i inne odpady zawierające
węgiel z produkcji anod
Złom anodowy
Kożuchy
Żużle/biały kożuch z wytapiania
pierwotnego
Pył tlenku glinu
Zużyte taśmy węglowe i materiały
ognioodporne z produkcji anod
Zużyte wykładziny tygli
Żużel solny z wytapiania wtórnego
Czarny kożuch z wytapiania wtórnego
Odpady z przetwarzania żużlu solnego
oraz przetwarzania czarnego żużlu

10 03 02
10 03 03
10 03 04
10 03 05
10 03 06
10 03 07
10 03 08
10.03 09
10 03 10
10 03 11

Niebezpieczny
odpad

•
•
•

•
•
•
•

Pył gazów spalania

10 03 12 Inne cząsteczki i pył (włączając w to
pył z młyna kulowego)
10 03 13 Odpady stałe z oczyszczania gazów
10 03 14

Szlam z oczyszczania gazów

10 03 99 Odpady niewymienione w inny
sposób
10 04 00 Odpady z metalurgii ogniowej ołowiu
10 04 01 Żużle (z pierwotnego i wtórnego •
wytapiania)
10 04 02 Żużle i szumowiny (z pierwszego i
•
wtórnego wytapiania)
10 04 03 Arsenian wapnia
•
Pyły z gazów spalania

•

10 04 05 Inne cząsteczki i pyły

•

10 04 06 Odpady stałe z oczyszczania gazów

•

10 04 04

Produkcja metali nieżelaznych

Pochodzenie

Instalacja
spiekania anody
Hala tygli
Wytapianie
Wytapianie
Wytapianie
Instalacja
spiekania anody
Hala tygli
Wytapianie
Wytapianie
Instalacja do
odzyskiwania
żużlu solnego
System
ograniczania
emisji
Rozdrabnianie,
przechowywani
e
System
ograniczania
emisji
System
ograniczania
emisji

Wytapianie
Wytapianie
System
ograniczania
emisji
System
ograniczania
emisji
System
ograniczania
emisji
System
ograniczania
emisji
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Odpady pochodzące z produkcji metali nieżelaznych
Kod
EWC

Nazwa

Niebezpieczny
odpad

•

10 04 07 Szlam z oczyszczania gazów
10 04 08
10 04 99
10 05 00
10 05 01
10 05 02
10 05 03

Zużyte wykładziny i materiały
ogniotrwałe
Odpady niewymienione w inny
sposób
Odpady z metalurgii ogniowej cynku
Żużle (wytapianie pierwotne i wtórne) •
Kożuchy i szumowiny (wytapianie •
pierwotne i wtórne)
Pył z gazów spalania
•

10 05 04 Inne cząsteczki i pył
10 05 05 Odpady stałe z oczyszczania gazów

•

10 05 06 Szlam z oczyszczania gazów

•

10 05 07
10 05 99
10 06 00
10 06 01
10 06 02
10 06 03

Zużyte wykładziny i materiały
ogniotrwałe
Odpady niewymienione w inny
sposób
Odpady z metalurgii ogniowej miedzi
Żużle (wytapianie pierwotne i wtórne)
Kożuchy i szumowiny (z wytapiania
pierwotnego i wtórnego)
Pył z gazów spalania
•

10 06 04 Inne cząsteczki i pyły
10 06 05 Odpady z rafinacji elektrolitycznej
10 06 06 Odpady stałe z oczyszczania gazów

•
•

10 06 07 Szlam z oczyszczania gazów

•

10 06 08

Zużyte wykładziny
ogniotrwałe

Produkcja metali nieżelaznych

i

materiały

Pochodzenie

System
ograniczania
emisji
Piec

Wytapianie
Wytapianie
System
ograniczania
emisji
Składowanie,
transport,
obsługa
System
ograniczania
emisji
System
ograniczania
emisji
Piec

Wytapianie
Wytapianie
System
ograniczania
emisji
Składowanie,
transport,
obsługa
Elektrolizernia
System
ograniczania
emisji
System
ograniczania
emisji
Piec
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Odpady pochodzące z produkcji metali nieżelaznych
Kod
EWC

Nazwa

10 06 99 Odpady niewymienione w inny
sposób
10 07 00 Odpady z metalurgii ogniowej srebra,
złota i platyny
10 07 01 Żużle (z wytapiania pierwotnego i
wtórnego)
10 07 02 Kożuchy i szumowiny (z wytapiania
pierwotnego i wtórnego)
10 07 03 Odpady stałe z oczyszczania gazów
10 07 04 Inne cząsteczki i pyły
10 07 05

Szlam z oczyszczania gazów

10 07 06

Zużyte wykładziny i materiały
ogniotrwałe
Odpady niewymienione w inny
sposób
Odpady z metalurgii ogniowej innych
metali nieżelaznych
Żużle (z wytapiania pierwotnego i
wtórnego)
Kożuchy i szumowiny (wytapianie
pierwotne i wtórne)
Odpady stałe z oczyszczania gazów

10 07 99
10 08 00
10 08 01
10 08 02
10 08 03

10 08 04 Inne cząsteczki i pyły

10 08 05

Szlamy z przetwarzania

10 08 06

Zużyte wykładziny i materiały
ogniotrwałe
10 08 99 Odpady nie wymienione w inny
sposób
11 02 00 Odpady i szlamy z technologii
hydrometalurgicznych metali
nieżelaznych

Produkcja metali nieżelaznych

Niebezpieczny
odpad

Pochodzenie

Wytapianie
Wytapianie
System
ograniczania
emisji
Składowanie,
transport,
obsługa
System
ograniczania
emisji
Piec

Wytapianie
Wytapianie
System
ograniczania
emisji
Składowanie,
transport,
obsługa,
metalurgia
proszków
System
ograniczania
emisji
Piec
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Odpady pochodzące z produkcji metali nieżelaznych
Kod
EWC

Nazwa

06 05 01

Szlam z oczyszczania ścieków na
miejscu

11 02 01

Szlam z hydrometalurgii miedzi

11 02 02

Szlam z hydrometalurgii cynku
(włączając w to jarozyt, geotyt)
Odpady z produkcji anod dla wodnych
procesów elektrolitycznych)
Szlamy niewymienione w inny sposób
Odpadowe leje hydrauliczne i płyny
hamulcowe
Odpady
w
postaci
olejów
hydraulicznych zawierające PCP lub
PCT
Inne chlorowane oleje hydrauliczne
(nie emulsje)
Nie chlorowane oleje hydrauliczne
(nie emulsje)
Oleje hydrauliczne zawierające tylko
oleje mineralne
Oleje izolacyjne i termiczne oraz inne
płyny odpadowe
Oleje izolacyjne i termiczne i inne
ciecze
Inne chlorowane oleje izolacyjne i
inne ciecze zawierające PCB lub PCT.
Nie chlorowane oleje izolacyjne i
termiczne i inne ciecze.
Oleje syntetyczne izolacyjne i
termiczne oraz ciecze.
Mineralne
oleje
izolacyjne
i
termiczne.
Absorbenty,
materiały
filtrujące,
oczyściwa szmaciane i ubrania
ochronne
Absorbenty,
materiały
filtrujące,
oczyściwa szmaciane i ubrania
ochronne

11 02 03
11 02 04
13 01 00
13 01 01
13 01 02
13 01 03
13 01 06
13 03 00
13 03 01
13 03 02
13 03 03
13 03 04
13 03 05
15 02 00
15 02 01

Niebezpieczny
odpad

•

Pochodzenie

Oczyszczanie
wód
odpadowych
Proces
ługowania
Proces
ługowania
Zakład
produkcji anod

•

Transformator

•

Transformator

•

Transformator

•

Transformator

•

Transformator
Transformator

•

Transformator

•

Transformator

•

Transformator

System
ograniczania
emisji
(odpylanie
suche)

Tabela 2.24: Materiały pochodzące z produkcji metali nieżelaznych.
Większość z wyżej wymienionych materiałów zawracana jest z powrotem do obiegu lub używana
jest w przemyśle metali nieżelaznych oraz w innych przemysłach, np. produkcji cementu,
materiałów ściernych i w przemyśle budowlanym. Zamiarem nie jest tu złomowanie ani likwidacja
Produkcja metali nieżelaznych

240

Rozdział 2

takich materiałów. Są one wynikiem oddzielania metali, które jest konieczne dla ich odzysku oraz
produkcji czystych metali ze złożonych źródeł. Poniżej przedstawiono kilka przykładów.
2.10.2 Stosowane procesy i techniki
2.10.2.1 Pozostałości z procesów wytapiania
Głównymi pozostałościami pochodzącymi z wytapiania metali nieżelaznych są: żużel, kożuchy i
szumowiny usuwane w procesach pirometalurgicznych. Żużel wytwarzany jest w reakcji
składników towarzyszących tworzeniu się żużlu (np. Fe) z dodawanymi topnikami. W procesie
wytapiania żużel ma postać ciekłą i posiada różną gęstość w stosunku do roztopionego metalu i
dlatego może być spuszczany oddzielnie.
Większość żużlu wytwarzanego w operacjach piecowych lub rafinacyjnych w procesach produkcji
metali nieżelaznych można zwykle zawracać do obiegu lub wykorzystywać dla dalszego odzysku
metali. Na poniższym rysunku przedstawiono wewnętrzne zawracanie do obiegu żużlu
wytwarzanego podczas produkcji miedzi pierwotnej. W tym przykładzie, do pieca do wytapiania
zawracany jest roztopiony żużel konwertorowy o dużej zawartości miedzi. Miedź z żużla
wyprowadzanego z pieca do wytapiania usuwana jest w elektrycznym piecu do oczyszczania żużla.
Piec taki pracuje w sposób ciągły przy prawie ciągłym przepływie żużla. W zależności od
lokalnych urządzeń powstający czysty żużel poddawany jest granulacji dla wytwarzania materiałów
ściernych lub jest wolno chłodzony i łamany na duże kawałki służące do wypełniania lub jako
materiał budowlany.

Żużel (10 % Cu)
Konwertor
Pierce-Smitha
piec
zawiesinowy
Outokumpu

Miedź
konwertorowa
do rafinacji

Kamień

żużel (1-1.5 % Cu)

Kamień
Elektryczny piec
do oczyszczania
żużla

żużel
(<1 % Cu)

Rysunek 2.41: Piec do elektrycznego oczyszczania żużli miedzi
Wprowadza się tu rozróżnienie między żużlem o dużej zawartości metalu, który jest zawracany do
obiegu i żużlem końcowym, o niskiej zawartości metalu. Na podstawie kilku zakładów pracujących
w przemysłach metali nieżelaznych wykazano, że istnieje rynek, na którym można z zyskiem
sprzedawać żużel dla dalszego wykorzystania. Wykorzystanie żużla jako materiału budowlanego
możliwe jest tylko wtedy, gdy mała jest ilość związków metali zdolnych do ługowania. Dla
sprawdzenia takiego stanu istnieją różne testy. Żużel, który nie może być wykorzystany ani jako
materiał ścierny, ani w budownictwie lądowym czy wodnym, przesyłany jest do ostatecznej
likwidacji na wysypisko odpadów.
Przy wytapianiu metali lekkich (aluminium, magnez) wytwarzany jest żużel solny. Do zapobiegania
utlenianiu roztopionego metalu i do wiązania zanieczyszczeń pochodzących z procesu, stosuje się
topniki solne. Istnieją tu różne dostępne sposoby minimalizowania ilości używanych topników
solnych oraz różne techniki oczyszczania dla odzyskiwania soli i metalu; są one przedstawione w
sposób bardziej szczegółowy w rozdziale 4 niniejszego dokumentu.
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Przez utlenianie metali na powierzchni kąpieli oraz w wyniku reakcji z materiałem ogniotrwałym
stosowanym na wykładziny pieca wytwarzane są kożuchy i szumowiny. Zawartość metalu w
kożuchach jest stosunkowo wysoka (między 20 i 80%), co oznacza, że można je normalnie
zawracać do głównego procesu lub dostarczać jako surowiec wtórny do innych zakładów produkcji
metali nieżelaznych.
Innym źródłem pozostałości są zużyte wykładziny i materiały ogniotrwałe. Pozostałości takie
powstają przy odpadaniu materiałów ogniotrwałych z wykładzin pieca oraz przy wymianie na nową
całej wykładziny pieca. Trwałość wykładziny pieca, w zależności od technologii i metalu, mieści
się w zakresie od kilku tygodni do kilku lat (np. dla pieców zawiesinowych Outokumpu, przy
wytwarzaniu miedzi pierwotnej, żywotność wykładziny wynosi od 6 do 10 lat). Ilość materiału
wykładzinowego pieca może sięgać do 5 kg/t metalu wytwarzanego z roztopionego metalu [tm 85,
MURL Düsseldorf 1997]. Dla wykładzin piecowych stosuje się następujące techniki: przetwarzanie w piecu do wytapiania w celu wytworzenia żużlu obojętnego, np. wykładziny z
procesu wytapiania mosiądzu przesyłane są bezpośrednio do lokalnego pieca do wytapiania miedzi
wtórnej; - użycie jako składnika masy do zatykania otworu spustowego; - składowanie na
wysypisku wykładzin obojętnych. W poniższej tabeli przedstawiono ilości pozostałości
zawracanych do obiegu, używanych ponownie i odprowadzanych z niektórych pieców do
wytapiania metali nieżelaznych w Niemczech. W tym znaczeniu, recykling oznacza zawracanie
pozostałości do procesu, w którym zostały wytworzone. Ponownie użycie oznacza, że pozostałości
używane są do innych celów, np. żużel można ponownie używać jako materiał budowlany.
Pozostałość

Odpady materiałów
ogniotrwałych
(krzemionka)
Odpady materiałów
ogniotrwałych
Odpady materiałów
ogniotrwałych ze
szkodliwymi składnikami
Żużel
Kożuchy z wytapiania
ołowiu
Kożuchy zawierające
aluminium
Kożuchy zawierające
magnez
Żużel solny z wytapiania
aluminium
Inne pozostałości

Ilość pozostałości w tonach podana dla roku 1996
Zawracane do
Odprowadzane
Ilość całkowita
obiegu lub
na wysypisko
ponownie
używane
21
188
209
1655

1145

2800

637

728

1365

16869
1903

3
0

16871
1903

45904

927

46831

615

81

696

112438

0

112438

348

0

348

Tabela 2.25: Ilość pozostałości zawracanych do obiegu, ponownie używanych i
odprowadzanych, podanych dla roku 1996 w niektórych zakładach produkcji metali
nieżelaznych w Północnej Nadrenii -Westfalii.
[tm 83, MURL Düsseldorf 1999]
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2.10.2.2 Pozostałości z systemu ograniczania emisji
Innym istotnym źródłem materiałów stałych jest system ograniczania zanieczyszczeń. Są to pyły
gazów odlotowych i szlam odzyskiwane z urządzeń służących do ograniczania zanieczyszczenia
powietrza oraz z innych odpadów części stałych, takich jak zużyty materiał filtrów.
Pył pochodzący ze składowania i obsługi surowców oraz z pracy urządzenia do wstępnego
przetwarzania wychwytywany jest za pomocą systemu odpylania (zwykle filtra workowego) i
przesyłany jest z powrotem do procesu głównego lub innego pieca do wytapiania. W niektórych
przypadkach, przed zawróceniem na składowiska surowców i stację obsługi, pył należy zbrylić.
Zapylone gazy odlotowe pochodzące z urządzeń do wytapiania i rafinacji można oczyszczać (tak
jak przedstawiono w punkcie 2.8) za pomocą różnych technik ograniczania emisji. Materiał zebrany
jako pył w wyniku oczyszczania gazów odlotowych można aglomerować i przesłać z powrotem do
pieca do wytapiania lub dostarczać w postaci surowca dla dalszego odzysku metalu w innych
zakładach. Przykładem jest tu pył bogaty w cynk pochodzący z konwertora lub elektrycznego pieca
do oczyszczania żużlu w procesie wytapiania miedzi pierwotnej, który można przetwarzać jako
produkt uboczny i używać ponownie jako surowiec w instalacji do odzyskiwania cynku [tm 92,
Copper Expert Group - Grupa Ekspertów ds. Miedzi]. Innym przykładem jest tu wykorzystywanie
oparów krzemionkowych (mikrokrzemionki), wychwytywanych za pomocą filtra workowego, przy
wytapianiu krzemometalu lub żelazokrzemu i ich sprzedawanie przemysłowi budowlanemu jako
wartościowego produktu ubocznego.
Szlam pochodzący z płuczki wieżowej i zawierający metal jest normalnie spuszczany np. w
komorowej prasie filtracyjnej i odsyłany z powrotem do pieca do wytapiania w postaci placka
pofiltracyjnego.
Podczas oczyszczania gazów odlotowych w suchym systemie do odpylania, co pewien czas należy
wymieniać materiał filtracyjny. Filtry zawierają związki metali i cząsteczki pochodzące z procesu.
Można tu przedstawić wiele przykładów wykorzystywania materiału filtra w procesie
pirometalurgicznym. Jeżeli wykorzystanie takie nie jest możliwe, związki takie przesyłane są do
ostatecznej likwidacji w piecu do spopielania lub na wysypisko odpadów. W poniższej tabeli
przedstawiono niektóre dane dotyczące ilości pozostałości pochodzących z systemu do ograniczania
emisji, które są ponownie zawracane do obiegu, wykorzystywane ponownie lub odprowadzane na
wysypisko w niektórych zakładach produkcji metali nieżelaznych w Niemczech.
Pozostałość

Ilość pozostałości w tonach podana dla roku 1996
Zawracane do
Odprowadzan
Ilość ogółem
obiegu lub
e na wysypisko
ponownie używane
6550
1886
8436

Pyły zawierające metale
nieżelazne
Pył
201
13
214
Pozostałości mineralne
2638
1752
4390
pochodzące z systemu do
ograniczania emisji
Szlam
508
4
511
Pył zawierający aluminium
1477
66
1543
Tabela 2.26: Ilości pozostałości zawracanych do obiegu, ponownie używanych i
odprowadzanych podanych dla roku 1996 w niektórych zakładach produkcji metali
nieżelaznych w Północnej Nadrenii –Westfalii
[tm 84, MURL Düsseldorf 1999]
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2.10.2.3 Pozostałości pochodzące z oczyszczania ścieków
W procesach pirometalurgicznych produkcji metali nieżelaznych normalnie nie są wytwarzane
szkodliwe wody odpadowe. Wody te używane są do bezpośredniego lub pośredniego chłodzenia
pieca, lanc tlenowych i urządzeń do odlewania, np. odlewania anod miedzianych oraz odlewania
ciągłego. Woda ta nagrzewa się w wyniku chłodzenia urządzeń, lecz normalnie nie jest
zanieczyszczona zanieczyszczeniami chemicznymi ani cząsteczkami metalu. Z tego względu woda
chłodząca odprowadzana jest zwykle bezpośrednio po osadniku lub po kolejnym etapie
oczyszczania, z powrotem do źródła odbioru. Usuwany materiał stały zawracany jest do pieca do
wytapiania.
W przypadku używania wieżowej płuczki mokrej do czyszczenia gazów odlotowych, wytwarzane
są wody odpadowe. Taki strumień wód odpadowych musi być oczyszczany w celu zmniejszenia
ilości związków chemicznych. W wyniku oczyszczania wytwarzany jest szlam, który może być
bogaty w metal i czasami może być zawracany do procesu, gdy wystarczająco duża będzie w nim
zawartość metalu.
Woda technologiczna pozostająca z operacji hydrometalurgicznych stwarza duże ryzyko
zanieczyszczenia środowiska wodnego. Z tego względu musi być oczyszczana w oczyszczalni
ścieków. Oczyszczanie odbywa się przez zobojętnienie lub wytrącanie określonych jonów. Główną
pozostałością z takich systemów oczyszczania ścieków jest gips (CaSO4) oraz wodorotlenki i
siarczki metalu. Szlam czasami zawracany jest z powrotem do głównego procesu produkcji, gdy
zobojętnianie nie powoduje zrzutu składników ubocznych; częściej jest likwidowany.
2.10.2.4 Pozostałości pochodzące z procesów hydrometalurgicznych metali nieżelaznych
Innym istotnym źródłem pozostałości części stałych jest produkcja metali nieżelaznych w procesie
hydrometalurgicznym. W procesie trawienia mogą być wytwarzane stosunkowo duże ilości szlamu
(np. w zależności od jakości koncentratu, ok. 0,3 do 0,5 ton części stałych na bazie żelaza na tonę
cynku). Pozostałości takie są normalnie deponowane w specjalnie uszczelnionych basenach.
Inne części stałe bogate w metal mogą być wytwarzane również w procesie ługowania i
oczyszczania oraz w procesie elektrolizy. Są one zwykle bogate w określony metal i można je
czasami zawracać do procesu produkcyjnego lub przesyłać do odzyskiwania metalu w innych
zakładach produkcji metali nieżelaznych (np. dla produkcji metali szlachetnych, ołowiu, miedzi i
kadmu). Jednym z najważniejszych surowców dla odzyskiwania metali szlachetnych jest szlam
anodowy pochodzący z elektrolizerni; z tego względu, surowiec ten uważany jest za wartościowy
produkt uboczny w produkcji miedzi. Sprawy te przedstawione są w rozdziałach dotyczących
poszczególnych grup metali.
2.10.2.5 Inne pozostałości z produkcji metali nieżelaznych
Istnieje kilka innych rodzajów pozostałości, takich jak oleje izolacyjne, hydrauliczne oraz termiczne
pochodzące z regularnej konserwacji urządzeń, np. transformatora dla pieców elektrycznych. Są
one zwykle dostarczane do rafinerii zużytych olejów (lub, w niektórych krajach, np. we Włoszech,
do prawnie nakazanego konsorcjum lub agencji). W niektórych warunkach można je stosować na
miejscu jako źródło energii.
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2.10.3 Techniki, które należy wziąć pod uwagę przy określaniu najlepszych
dostępnych technik BAT
W części niniejszej przedstawiono wiele technik służących do zapobiegania oraz zmniejszania
emisji i pozostałości oraz techniki służące do zmniejszania ogólnego zużycia energii. Wszystkie
one są dostępne w handlu. Celem ukazania technik zapewniających wysoki poziom ochrony
środowiska przedstawiono kilka przykładów. Techniki przedstawione jako przykłady oparte są na
informacjach dostarczanych przez przemysł i Europejskie Państwa Członkowskie oraz na ocenach
Europejskiego Biura IPPC w Sewilli.
2.10.3.1 Minimalizacja pozostałości pochodzących z procesów metalurgicznych
Jak stwierdzono w punkcie 2.10.2.1, na ilość żużlu i kożuchów wytwarzanych przez wytapiane
metale wpływają głównie zanieczyszczenia pochodzące z surowców, co oznacza, że czystsze
materiały prowadzą do wytwarzania mniejszej ilości części stałych. W niektórych przypadkach
można to zapewnić przez dobranie materiału, który będzie używany. Na przykład, niektóre
koncentraty cynku mogą zawierać mniejsze ilości żelaza [tm 101, NL Zn 1998]; procesy
opracowane do wykorzystywania tych technik mogą zminimalizować produkcję pozostałości na
bazie żelaza. Ograniczona dostępność i wyższe koszty takich koncentratów oznaczają, że nie jest to
rozwiązanie globalne. Dla aluminium wtórnego, wstępne przetworzenie złomu oraz zastosowanie
czystszych materiałów powoduje zmniejszenie lub wyeliminowanie, w zależności od używanego
pieca, stosowanego topnika solnego. Należy zbilansować ekonomiczną efektywność przetwarzania
wstępnego.
Z drugiej strony, niewłaściwe składowanie i obsługa mogą prowadzić do zwilżenia materiałów. Na
przykład w procesie ponownego wytapiania aluminium paruje woda, co może doprowadzić do
wybuchu.
Wytwarzanie kożuchów można zminimalizować przez zoptymalizowanie pracy pieca, np. przez
zmniejszenie wypalenia przez unikanie przegrzania wytopu. Dla zapewnienia optymalnych
warunków pracy stosowane są nowoczesne techniki sterowania procesem.
W celu uniknięcia utleniania powierzchni kąpieli wytopu, piec może pracować w układzie
zamkniętym. Na przykład, przez stopienie aluminium w atmosferze redukcyjnej (płukanie pieca
gazem obojętnym), zmniejsza się ilość wytwarzanych kożuchów. Inne rozwiązania mogące
zmniejszyć utlenianie to zastosowanie systemu pompowania oraz bocznej studzienki (odstojnika).
Praktycznie wykazano, że popioły ołowiu i duże ilości żużlu wytwarzane w procesie wytapiania
można w szerokim zakresie zawracać do obiegu lub ponownie wykorzystywać.
Nie ma możliwości całkowitego uniknięcia zużytych wykładzin; zmniejszenie ich ilości można
uzyskać w następujący sposób:
•
•
•
•
•
•

wykonanie dokładnej wykładziny pieca z cegieł;
ciągłe używanie pieca i w ten sposób zmniejszenie zmian temperatury;
krótki czas oddziaływania topników;
unikanie żrących topników;
dokładne czyszczenie pieców i tygli;
zmniejszenie mieszania w piecu (obrotów).

W określonych warunkach, w zależności od składu zużytych wykładzin i materiałów
ogniotrwałych, możliwe jest ich ponowne użycie. Na przykład, materiały ogniotrwałe używane są
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ponownie do wytapiania miedzi pierwotnej i wtórnej po rozdrobnieniu jako masa lejna lub
spustowa lub też jako topnik do regulacji składu żużlu. Alternatywnie, zawartość metali można
oddzielić od materiału przez zmielenie i rozdrobnienie a zużyte wykładziny i materiały ogniotrwałe
można wykorzystywać do celów budowlanych. Materiały zawierające metale można z powrotem
wprowadzać do pieca do wytapiania lub dostarczać do innych zakładów metali nieżelaznych.
2.10.3.2 Minimalizacja pozostałości pochodzących z systemu ograniczania emisji
Tak, jak przedstawiono wyżej, głównym źródłem pozostałości wytwarzanych w systemie
ograniczania emisji jest, w zależności od techniki ograniczania emisji, pył piecowy oraz szlam.
Objętość gazów technologicznych, które należy oczyszczać, w dużym stopniu zależy od typu pieca.
Na przykład całkowicie uszczelniony piec wytwarza znacznie mniej pyłów piecowych niż piec półzamknięty lub otwarty.
Jak już wspomniano, pył zawierający metale można zwykle zawracać do pieca do wytapiania lub
sprzedawać innym zakładom metali nieżelaznych dla dalszego zyskownego wykorzystania. W
przypadku bezpośredniego ponownego wykorzystywania pyłów jako surowca, często wymagany
jest etap aglomeracji jako proces wstępnego przetworzenia. Pył piecowy i szlam można przetwarzać
w wielu procesach pirometalurgicznych i hydrometalurgicznych.
Osuszenie surowca wsadowego do pieca do wytapiania może prowadzić do uwalniania SO2,
szczególnie w przypadku używania jako surowca rud siarczkowych lub koncentratów (innym
źródłem jest zawartość siarki w paliwie). W zależności od zastosowanego procesu, gips (CaSO4)
wytwarzany w płuczce wieżowej SO2 można czasami zawracać do suszarki jako część wsadu
topnikowego dla pieca.
Ilość zużytych worków filtrów można zmniejszyć przez zastosowanie nowoczesnych, mocniejszych
materiałów filtrujących. Filtry workowe zaliczane są do technik ograniczania emisji nie
wymagających bardzo dużej konserwacji. W przypadku uszkodzenia worka, do momentu
wykonania bezpiecznej naprawy, odpowiednią komorę filtra można odizolować za pomocą płyt
pokrywowych. Wymiana filtra jest zwykle konieczna tylko wtedy, gdy z eksploatacji wyłączono od
10 do 20% komór filtra.
Wymiana worków filtra na nowoczesne, niezawodne filtry tkaninowe jest często łatwa, lecz należy
tu wziąć pod uwagę wymagania techniczne i związane z tym koszty inwestycyjne w określonych
przypadkach. Zużyte worki filtrów można zawracać do pieca do wytapiania. W przypadku zmiany
lub odnawiania systemu filtracyjnego, większa żywotność i sprawność worków może owocować
mniejszym ich zużyciem. W przypadku, gdy pociągnie to za sobą dodatkowe koszty instalacji,
można je zwykle skompensować zmniejszeniem ilości uszkodzeń worków.
2.10.3.3 Zmniejszenie pozostałości wytwarzanych przez oczyszczanie ścieków
Zmniejszenie oddziaływania ciepłej wody chłodzącej na środowisko można osiągnąć przez
zastosowanie różnych rodzajów systemów chłodzenia, takich jak zamknięte obiegi chłodzenia, pół
zamknięte obiegi chłodzenia oraz techniki chłodzenia w cyklu otwartym (chłodnie kominowe). W
przypadku używania zamkniętego obiegu chłodzenia (np. chłodnice powietrzne), można
zminimalizować ilości uwalnianej wody chłodzącej; dla uniknięcia kumulacji soli może być
wymagany pewien zrzut. Należy zauważyć, że dobranie najlepszego sytemu chłodzenia zależy od
wielu parametrów charakterystycznych dla określonego terenu. W celu zminimalizowania wpływu
chłodzenia na środowisko jako całości należy zapoznać się z dokumentem referencyjnym BAT dla
systemów chłodzenia.
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W przypadku zawracania wody oczyszczonej z powrotem do płuczki wieżowej, można zmniejszyć
ilość wody odpadowej wytwarzanej przez płuczkę mokrą. W celu uniknięcia wzrastającej ilości soli
w obiegu wody płuczącej, z systemu należy w sposób ciągły spuszczać małą ilość wody i
uzupełniać ją wodą świeżą.
2.10.3.4 Zmniejszenie innych pozostałości powstających przy produkcji metali nieżelaznych
We wszystkich maszynach pracujących w instalacjach przemysłowych jako środek smarny
stosowany jest olej. Olej ten musi być wymieniany z powodu przechwytywania metali oraz
wchodzenia w reakcje chemiczne. Straty oleju wskutek wycieków można zminimalizować i
wydłużyć przerwy między wymianami oleju przeprowadzając regularną konserwację, naprawy i
konserwację profilaktyczną. Zmniejszenie ilości zużytego oleju uzyskuje się również przez
zastosowanie filtrowania wydłużającego żywotność. Na przykład, dla ciągłego oczyszczania małej
ilości oleju można zainstalować filtry bocznikowe. W ten sposób, w zależności od określonego
systemu filtracyjnego, można wydłużyć żywotność do 10 razy. W przypadku, gdy zużyte filtry
oleju zbierane są osobno, można je rozkruszyć w rozdrabniaczu. Metal można ponownie użyć w
piecu do wytapiania jako surowiec wtórny, olej można odwirować i następnie przesłać do rafinerii
oleju zużytego.
2.10.3.5 Zawracanie i ponowne użycie pozostałości z procesów wytapiania metali
nieżelaznych
Jak już wykazano w tej części, pozostałości z produkcji metali nieżelaznych można zawracać do
obiegu i ponownie wykorzystywać w szerokim zakresie. W poniższej tabeli przedstawiono różne
możliwości recyklingu i ponownego użycia takich pozostałości.
Źródło
pozostałości
Transport
surowców, itp..
Piec do
wytapiania

Metale,
których to
dotyczy
Wszystkie
metale
Wszystkie
metale

Produkt
pośredni lub
pozostałość
Pył, zmiotki
Żużel

Opcje recyklingu i ponownego
użycia
•
•
•
•
•

Żelazostopy

Bogaty żużel

•

Konwertor

Cu

Żużel

•

Piece do
rafinowania

Cu

Żużel

•

Pb

Kożuchy

•

Produkcja metali nieżelaznych

Materiał wsadowy dla
głównego procesu
Zawracanie do wytapiania
Materiał budowlany po
przetworzeniu żużlu
Przemysł materiałów
ściernych
Części żużlu mogą być
używane jako materiały
ogniotrwałe, np. żużel z
produkcji chromu
metalicznego.
Surowiec dla innych
procesów żelazostopów
Zawracanie do pieca do
wytapiania
Zawracanie do pieca do
wytapiania
Odzyskwianie innych
cennych metali
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Przetwarzanie
żużlu
Piec do
wytapiania

Metale
szlachetne
(PMs)
Cu i Ni

Wszystkie
metale
Wtórne Al

Rafinacja
elektrolityczna

Elektrolityczne
otrzymywanie
metali
Elektroliza soli
stopionych

i •
•

Materiał budowlany

•
•

Żużel
Żużel solny

•
•

Odzyskiwanie metali
Zawracanie do procesu po
przetworzeniu.
Odzyskiwanie metali
Odzyskiwanie metali, soli i
tlenków
Odzyskiwanie Ni.

Upust
elektrolitu
Resztki anod
Szlam
anodowy
Zn, Ni, Co, Zużyty
PMs
elektrolit
Al

Destylacja

Hg

Ługowanie

Zn, Cd
Zn
Cu
Ni

Instalacja kwasu
siarkowego

Wszystkie
metale
Węgiel

•
•
•
•

Zawracanie do konwertora
Odzyskiwanie metali
szlachetnych
Ponowne użycie w procesie
ługowania

SPL

•

Nadmiar
kąpieli
Pręty
anodowe
Materiał
elektrolizerów
Pozostałości

•

Substancja do nawęglania
lub likwidacja
Sprzedaż jako elektrolitu

•

Odzyskiwanie

•

Pozostałości
Pozostałości
ferrytowe
Pozostałości
Pozostałości
Cu/Fe
Katalizator
Szlam
kwasowy
Słaby kwas

•
•
•
•

Złom żeliwny po
oczyszczeniu
Ponowne użycie jako
materiał wsadowy procesu
Zawracanie do ISF
Likwidacja, ponowne użycie
roztworu.
Likwidacja
Odzyskiwanie, likwidacja.

•
•

Regeneracja
Likwidacja

•

Ługowanie, rozkład,
zobojętnianie.
Użycie jako środka
żużlotwórczego, likwidacja.
Użycie jako surowca w
innych procesach.
Odzyskiwanie
Zawracanie do procesu
Odzyskiwanie innych metali

Materiały
ogniotrwałe
Pył węglowy i
grafitowy
Cu ,Ti
Zużyty kwas
Większość – Pył
stosowanie
pofiltracyjny
filtrów
tkaninowych
lub

Produkcja metali nieżelaznych

Wewnętrzne zawracanie do
obiegu

Oczyszczony
żużel
Kamień
Kożuchy

Cu

Na i Li

Wykładziny
pieca
Mielenie,
rozdrabnianie
Trawienie
Suche systemy
ograniczania
emisji

Kożuchy
żużel

•

•
•
•
•
•
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elektrofiltrów
Większość – Szlam
•
płuczki
pofiltracyjny
wieżowe lub
mokre
elektrofiltry.
Większość
Wodorotlenek •
lub
szlamy •
siarczkowe.

Mokre systemy
ograniczania
emisji
Oczyszczanie
wód
odpadowych,
szlamu
Trawienie

Tlenek glinu

Masa Bayera.

•

Zawracanie do procesu lub
odzyskiwanie innych metali
(np. Hg). Likwidacja.
Likwidacja, ponowne użycie
Ponowne użycie
Likwidacja, ponowne użycie
roztworu.

Tabela 2.27: Pozostałości i ich potencjalne zastosowanie
Zgodnie z projektem badawczym dotyczącym unikania i recyklingu odpadów z dużej ilości
zakładów do wytapiania metali nieżelaznych w Północnej Nadrenii-Westfalii, znaczenie różnych
tras recyklingu można przedstawić w poniższym rozbiciu [tm 83, MURL Düsseldorf 1999] [tm 168,
W. Neuhaus 1999].
R ec yklin g w pro d u kc ji m e tali n ieżelazn yc h

8
6%

7
13%

1 O d zyskiw a nie żu żla s oln e
2 T opnik

6
2%

3 P rzem ysł bud o w lan y
4 P rzem ysł że la za i sta li
1
54%

5
16%

5 P rzeta pianie m etali
nie że la zn yc h
6 Z as yp yw a n ie k opalń w ę gla

4
1%

7 O d zysk m etali
3
7%

2
1%

8 Inn e

Rysunek 2.42: Różne trasy recyklingowe według ilości pozostałości wytwarzanych przez
niektóre zakłady produkcyjne metali nieżelaznych w Północnej Nadrenii-Westfalii.
Dla uzyskania efektywnego zmniejszenia ilości odpadów i recyklingu, pod uwagę można wziąć:
•
•
•
•

programowe, okresowe kontrole minimalizacji odpadów;
zachęcanie personelu do uczestniczenia w takich inicjatywach;
dostępność czynnego monitorowania przerobu materiałów oraz odpowiedniego bilansowania
masy. Monitorowanie powinno obejmować wodę, prąd i ciepło;
konieczność zrozumienia kosztów związanych z produkcją odpadów w zakresie procesu.
Można to osiągnąć przez odpowiednie księgowanie zapewniające przypisanie likwidacji
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odpadów i innych istotnych kosztów środowiskowych do odpowiednich procesów i nie
traktowanie ich jako lokalnych kosztów ogólnych.

2.11 Odzysk energii
Artykuł 3 ust. d dyrektywy IPPC wymaga efektywnego wykorzystywania energii; uwaga ta zawiera
komentarz dotyczący użycia energii i jej miejsca w ocenie BAT w ramach każdego rozdziału
dotyczącego produkcji metali. Zużycie energii w przemyśle metali nieżelaznych przedstawione jest
w wielu sprawozdaniach przygotowanych przez Ośrodek Analiz i Rozpowszechniania
Demonstracyjnych Technik Energetycznych (CADDET). Sprawozdania takie wykorzystywane są
szeroko przy porównywaniu technik.
2.11.1 Stosowane techniki
W produkcji i odlewaniu metali nieżelaznych szeroko stosuje się odzyskiwanie energii i ciepła.
Procesy pirometalurgiczne charakteryzują się wysoką intensywnością cieplną, a gazy
technologiczne zawierają dużo energii cieplnej. W rezultacie, do odzyskiwania ciepła wykorzystuje
się tu palniki rekuperacyjne, wymienniki ciepła i kotły. Można wytwarzać parę i elektryczność w
celu ich wykorzystania na miejscu lub gdzie indziej albo do wstępnego podgrzania gazów
technologicznych lub paliwa gazowego [tm 118, ETSU 1996]. Techniki stosowane do
odzyskiwania ciepła różnią się w zależności od miejsca. Na techniki te wpływ ma wiele czynników,
takich jak potencjalne możliwości wykorzystania ciepła i energii w danym miejscu lub w jego
pobliżu, zakres pracy oraz potencjał gazów lub ich składników do zatykania lub pokrycia
wymienników ciepła.
Poniżej przedstawiono typowe przykłady stanowiące techniki, które należy wziąć pod uwagę dla
zastosowania w procesach wytwarzania metali nieżelaznych [tm 118, ETSU 1996]. Przedstawione
tu techniki można wprowadzić do wielu z istniejących procesów:
•

•

•

Gorące gazy wytwarzane podczas wytapiania lub prażenia rud siarczkowych przeprowadzane są
prawie zawsze przez kotły wytwarzające parę. Wytwarzaną parę można wykorzystywać do
produkcji elektryczności i/lub do celów ogrzewania. Przykładem może być tu wytwarzanie
przez piec do wytapiania miedzi 25% zapotrzebowania energii elektrycznej (10,5 MVA) z pary
wytwarzanej przez kocioł ciepła odpadowego z pieca zawiesinowego. Oprócz wytwarzania
elektryczności, para wykorzystywana jest jako para technologiczna w suszarce koncentratów a
resztkowe ciepło odpadowe używane jest do wstępnego podgrzewania powietrza spalania.
Inne procesy pirometalurgiczne są również silnie egzotermiczne, w szczególności w przypadku
stosowania powietrza spalania wzbogaconego tlenem. W wielu procesach, nadwyżka ciepła
wytwarzana na etapach wytapiania lub procesu konwertorowego wykorzystywana jest do
topienia materiałów wtórnych bez zastosowania dodatkowego paliwa. Na przykład, ciepło
wydzielane w konwertorze Pierce-Smitha wykorzystywane jest to topienia złomu anodowego.
W takim przypadku, materiał złomowy wykorzystywany jest do chłodzenia procesu przy
dokładnym sterowaniu dodatkami; w ten sposób unika się konieczności chłodzenia konwertora
za pomocą innych środków w różnym okresie cyklu. W wielu innych konwertorach, do
chłodzenia można wykorzystywać dodatki złomu; konwertory niezdolne do takiego
wykorzystywania są dostosowywane do takich możliwości.
Zastosowanie powietrza wzbogaconego tlenem lub tlenu w palnikach powoduje zmniejszenie
zużycia energii przez umożliwienie wytapiania samorodnego lub kompletnego spalania
materiałów zawierających węgiel. Znacznie zmniejszone są objętości gazów odpadowych,
umożliwiając w ten sposób stosowanie mniejszych wentylatorów.
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•

•

•

•

•

•

•

•

Na bilans energii w operacji wytapiania może również wpływać materiał wykładziny pieców.
W takim przypadku, stwierdza się, że materiały ogniotrwałe o małej masie mogą mieć
korzystny wpływ przez zmniejszenie pojemności cieplnej i magazynowania ciepła w instalacji
[tm 106, Farrell 1998]. Czynnik ten musi być zrównoważony z trwałością wykładziny pieca i
przenikania metalu do wykładziny i może nie być odpowiedni we wszystkich przypadkach.
Osobne osuszanie koncentratów w niskich temperaturach zmniejsza zapotrzebowanie energii.
W przeciwnym przypadku, wymagana jest energia do przegrzania pary w piecu do wytapiania i
następuje istotny wzrost ogólnej objętości gazów powodujący konieczność zastosowania
większych wentylatorów.
Produkcja kwasu siarkowego z dwutlenku siarki emitowanego na etapach prażenia i wytapiania
jest procesem egzotermicznym, obejmującym wiele etapów chłodzenia gazów. Ciepło
generowane w gazach podczas procesu konwertorowego i ciepło zawarte w wytwarzanym
kwasie może być wykorzystywane do wytwarzania pary i/lub gorącej wody.
Ciepło jest odzyskiwane przez wykorzystanie gorących gazów z etapów wytapiania do
wstępnego podgrzania wsadu piecowego. W podobny sposób można wstępnie podgrzewać
paliwo gazowe i powietrze spalania lub stosować w piecu palnik rekuperacyjny. W takich
przypadkach poprawia się sprawność cieplną. Na przykład, prawie wszystkie piece szybowe do
wytapiania złomu katodowego/miedzi opalane są gazem ziemnym; w zależności od średnicy i
wysokości pieca, konstrukcja umożliwia uzyskanie sprawności cieplnej (wykorzystanie paliwa)
na poziomie od 58% do 60%. Zużycie gazu jest na poziomie ok. 330 kWh/tonę metalu.
Sprawność pieca szybowego jest wysoka, zasadniczo wskutek wstępnego podgrzewania wsadu
w piecu. W gazach odlotowych może występować wystarczająca ilość ciepła resztkowego dla
odzyskania i ponownego użycia do podgrzania powietrza spalania i gazu. Układ odzyskiwania
ciepła wymaga zmiany kierunku piecowych gazów kominowych przez odpowiedniej wielkości
wymiennik ciepła, wentylator przenoszący i układ kanałów. Odzyskiwane ciepło jest na
poziomie ok. od 4% do 6% zużycia paliwa piecowego.
Istotną techniką jest tu chłodzenie przed instalacją filtrów workowych, gdyż w ten sposób
chroni się filtry przed oddziaływaniem wysokich temperatur umożliwiając w ten sposób szersze
możliwości doboru tkanin. Czasami na tym etapie można odzyskiwać ciepło. Na przykład, w
typowym układzie stosowanym dla pieca szybowego do wytapiania metali, gazy z górnej części
pieca doprowadzane są kanałami do pierwszego z dwóch wymienników ciepła, wytwarzającego
wstępnie podgrzane powietrza spalania w piecu. Temperatura gazów za takim wymiennikiem
ciepła może być w zakresie od 200 do 450 oC. Drugi wymiennik ciepła obniża temperaturę gazu
do 130oC przed filtrem workowym. Za wymiennikami ciepła występuje zwykle cyklon służący
do usuwania większych cząsteczek, który pracuje również jako chwytacz iskier.
Tlenek węgla wytwarzany w piecu elektrycznym lub w piecu szybowym jest wychwytywany i
spalany jako paliwo dla kilku różnych procesów lub dla wytwarzania pary albo innej energii.
Mogą tu być wytwarzane znaczne ilości gazów; istnieją przykłady, gdzie podstawowa część
energii zużywanej w instalacji wytwarzana jest z CO zbieranego z instalacji elektrycznego pieca
łukowego. W innych przypadkach, CO wytworzony w piecu elektrycznym spalany jest w piecu
w celu wytworzenia części ciepła wymaganego dla procesu wytapiania.
Recyrkulacja zanieczyszczonego gazu odpadowego z powrotem przez palnik tlenowo-paliwowy
powoduje znaczne oszczędności energetyczne. Palnik odzyskuje ciepło odpadowe w gazie,
wykorzystuje zawartość energetyczną zanieczyszczeń i usuwa je [tm 116, Alfed 1998]. Proces
taki może zmniejszyć również ilość tlenków azotu.
Często wykorzystuje się zawartość cieplną gazów technologicznych lub pary do podwyższenia
temperatury roztworów do ługowania. W niektórych przypadkach część przepływu gazów
można skierować do płuczki wieżowej w celu odzyskania ciepła w wodzie, wykorzystywanej
następnie do celów ługowania. Ochłodzony gaz zawracany jest następnie do głównego
przepływu dla dalszego oczyszczenia.
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•

Podczas przetapiania złomu elektronicznego lub akumulatorów w zbiornikach metalurgicznych,
zawartość cieplna tworzyw sztucznych wykorzystywana jest do topienia zawartości metali oraz
innego dodatkowego złomu oraz składników żużlotwórczych.

Zalety wstępnego podgrzewania powietrza spalania używanego w palnikach są dobrze
udokumentowane. W przypadku używania powietrza podgrzanego wstępnie do 400oC, następuje
wzrost temperatury płomienia o około 200oC a przy wstępnym podgrzaniu do 500oC, temperatura
płomienia wzrasta o 300oC. Wzrost temperatury płomienia powoduje wzrost efektywności
wytapiania i zmniejszenie zużycia energii.
Alternatywą dla wstępnego podgrzewania powietrza spalania jest wstępne podgrzewanie materiału
ładowanego do pieca. Teoria wskazuje, że przy każdym wstępnym podgrzaniu o 100oC uzyskuje się
oszczędność energii na poziomie 8%; w praktyce stwierdza się, że wstępne podgrzanie do 400oC
prowadzi do 25% oszczędności energii, a wstępne podgrzanie do 500oC do oszczędności energii na
poziomie 30%. Wstępne podgrzanie wykonuje się w różnych procesach, np. wstępne podgrzanie
wsadu piecowego za pomocą gorących piecowych gazów odlotowych podczas produkcji
żelazochromu.
Na poniższym rysunku przedstawiono bilans energii w procesie Contimelt, w którym do wstępnego
podgrzewania wsadu w piecu szybowym wykorzystuje się gorące gazy.
Piec do żerdziowania kąpieli
0,06 Gcal/t
19%

Piec szybowy do wytapiania anod
0,27 Gcal/t
79%

Ciepło tworzenia
tlenków żużla
2%
Piec do żerdziowania
kąpieli

100 %
Piec szybowy

Miedź

Przegrzana miedź
2%
Promieniowanie i
konwekcja
1%

53 %
4,5 %

Podgrzewacz
powietrza

Żużel

Promieniowanie, konwekcja
i woda chłodząca

5%

5%

Kocioł na ciepło odpadowe
Podgrzewacz
powietrza

Para

15 %

Straty kominowe
19 %

Rysunek 2.43: Bilans energii w procesie Contimelt
[tm 124, DFIU Cu 1999]
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Z tych względów odzyskiwanie ciepła i energii jest istotnym czynnikiem w tym przemyśle,
odzwierciedlającym dużą część kosztów przypadających na energię. Stosunkowo łatwo jest tu
zmodernizować wiele technik dla odzyskiwania energii [tm 118, ETSU 1996]; jednak czasami
występują pewne problemy polegające na osadzaniu się związków metali w wymiennikach ciepła.
Odpowiednia konstrukcja opiera się na gruntownym poznaniu uwalnianych związków i ich
zachowaniu w różnych temperaturach. Dla utrzymania sprawności cieplnej stosuje się również
mechanizmy czyszczenia wymienników ciepła.
Oszczędności te będące przykładami dla poszczególnych składników instalacji, są w sposób
decydujący uzależnione od określonego terenu i szczególnych warunków procesu, włączając w to
efektywność ekonomiczną.

2.12 Skutki oddziaływania na środowisko
Skutki dla środowiska wynikają z tego, że ograniczenie emisji do jednego komponentu środowiska
naturalnego skutkuje wzrostem emisji do innego komponentu. Zintegrowane zapobieganie i
ograniczanie zanieczyszczeń wspomaga zapobieganie emisjom przez odpowiednie
zaprojektowanie, obsługę i konserwację procesów. Czynnik ten minimalizuje ogólny wpływ na
wszystkie komponenty środowiska naturalnego. Niewiele procesów można prowadzić przy emisji
zerowej, ale niektóre „czyste techniki” proponuje się jako techniki, które należy wziąć pod uwagę
przy określaniu BAT. Podstawowymi przykładami są tu przedstawione wyżej zasady minimalizacji
oraz ponownego wykorzystania pozostałości i wody oraz techniki odzyskiwania energii.
Dla zminimalizowania skutków oddziaływania na środowisko, istotnymi czynnikami są również:
wykorzystanie tlenu, zminimalizowanie transportu roztopionego materiału w kadziach oraz
wychwyt i recyrkulacja lub konwersja gazów. Powszechnymi przykładami są: wychwyt chloru z
elektrolizy i jego ponowne użycie na etapie ługowania oraz odzyskiwanie dwutlenku siarki.
Istotnym czynnikiem jest również dobór procesu ograniczania emisji; podstawowym przykładem
jest porównanie mokrej płuczki wieżowej z filtrem tkaninowym. Mokra płuczka wieżowa wytwarza
ściek z upustu roztworu oraz mokry szlam. Mokry szlam może być trudniejszy do ponownego
użycia i może stwarzać problemy w miejscu likwidacji, lecz nie wytwarza on pyłów w czasie
składowania. Z tego powodu mokra płuczka wieżowa jest mniej atrakcyjna od filtra tkaninowego, a
ponadto w większości instalacji ma gorszy poziom usuwania cząsteczek odpadowych. Mokre
płuczki wieżowe stosuje się jednak do usuwania pyłów o dużych zdolnościach ściernych i gęstych
oraz bardzo higroskopijnych. W takich przypadkach, szybkie zużycie lub zatkanie worka może
bardzo utrudnić pracę filtra tkaninowego i spowodować znaczne emisje w przypadku pęknięcia.
Płukanie na mokro za pomocą regulacji pH może być bardzo skuteczne dla absorpcji SO2 z gazów o
małych stężeniach SO2. Czynniki te należy wziąć pod uwagę i zbilansować w określonym miejscu.
Innym skutkiem dla środowiska są koszty środowiskowe wytwarzania energii dla procesów i
ograniczania emisji. Czynnik ten brany jest pod uwagę w przykładach przedstawionych w
niniejszym dokumencie. Istnieją jednak pewne trudności dla sporządzenia bezpośrednich porównań
a problemy takie jak źródło energii dla danej okolicy mogą skomplikować dokonanie oceny.
Ocena wpływu na środowisko jest istotnym czynnikiem, który został przedstawiony w rozdziałach
dotyczących poszczególnych metali, w których zilustrowano aspekty charakterystyczne dla
określonego miejsca i techniki.
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2.13 Hałas i drgania
Hałas i drgania są powszechnie występującymi problemami w tym sektorze; ich źródła spotyka się
we wszystkich sektorach przemysłu. Hałas technologiczny emitowany z instalacji do otoczenia jest
czynnikiem powodującym w przeszłości wiele skarg; uzyskano tu pewne informacje dotyczące
przyczyn i sposobu podejścia dla zapobiegania i minimalizowania hałasu i drgań. Przedmiotem
niniejszego dokumentu nie są skutki wpływu hałasu na operatorów instalacji.
Istotnymi źródłami hałasu są transport i obsługa surowców i wyrobów, procesy produkcji
obejmujące pirometalugię, kruszenie i mielenie, zastosowanie pomp i wentylatorów, upuszczanie
pary i istnienie nienadzorowanych systemów alarmowych. Hałas i drgania można mierzyć na wiele
sposobów, lecz zasadniczo ich źródła są charakterystyczne dla danego miejsca; w pomiarach
uwzględnia się częstotliwość dźwięku oraz położenie skupisk ludności.
Nowy zakład może charakteryzować się niskim poziomem hałasu i drgań. Właściwa konserwacja
może zapobiec brakowi wyważenia wentylatorów i pomp. Dla zapobiegania lub zminimalizowania
przenoszenia hałasu, można zaprojektować połączenia między urządzeniami. Powszechnie
stosowanymi technikami ograniczania hałasu są: • zastosowanie wałów dla osłonięcia źródeł hałasu,
• obudowanie instalacji wytwarzającej hałas lub jej elementów za pomocą konstrukcji
dźwiękochłonnej,
• zastosowanie podpór przeciwdrganiowych i połączeń urządzeń,
• odpowiednie skierowanie urządzeń emitujących hałas,
• zmiana częstotliwości dźwięku.

2.14 Zapach
W przemyśle metali nieżelaznych istnieje kilka potencjalnych źródeł zapachów. Najistotniejsze są:
opary metalowe, oleje organiczne i rozpuszczalniki, siarczki z chłodzenia żużlu i oczyszczania wód
odpadowych, odczynniki chemiczne używane w hydrometalurgii oraz procesy oczyszczania
ścieków (np. amoniak) i kwaśne gazy. Zapachom można zapobiec przez wykonanie dokładnego
projektu, doboru odczynników oraz przez właściwe posługiwanie się materiałami. Na przykład,
wytwarzaniu amoniaku z kożuchów aluminium można zapobiec przez utrzymanie suchego
materiału.
Wszystkie techniki ograniczania emisji, przedstawione wcześniej w niniejszym rozdziale,
przyczyniają się do zapobiegania i eliminacji zapachów. Dla zapobiegania i ograniczania
podstawowe znaczenie ma również ogólna zasada „gospodarności” i właściwej konserwacji.
Podstawowa hierarchia zasad ograniczania zapachów jest następująca: •
•
•

zapobieganie lub minimalizowanie użycia cuchnących materiałów,
ograniczenie i usuwanie materiałów wydzielających zapachy i gazy przed ich rozproszeniem i
rozcieńczeniem,
oczyszczanie przed dopalanie lub filtrowanie.

Zastosowanie środków biologicznych, takich jak torf lub podobnych, działających jako podłoże dla
odpowiednich gatunków biologicznych przynosi efekty w usuwaniu zapachów [tm 159, VDI 1996].
W przypadku rozcieńczenia materiałów o silnym zapachu, usunięcie zapachów może być procesem
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bardzo złożonym i kosztownym. Do oczyszczenia bardzo dużych objętości gazów przy małych
stężeniach materiałów z zapachami wymagana jest duża instalacja technologiczna.
POWIETRZE POZBAWIONE ZAPACHU
NIEPRZEPUSZCZALNA KONSTRUKCJA

KOMPOST - WILGOTNY

POWIERZCHNIA WYPEŁNIONA I
PODPORA ZŁOŻA

Powietrze z zapachem
WENTYLATOR

Rysunek 2.44: Układ prostego bio-filtra.

2.15 Aspekty bezpieczeństwa
Podstawowa polityka zapobiegania, przygotowania i reagowania na wypadki występujące w
przemyśle opiera się na poniższych zasadach:
2.15.1 Zasada zapobiegania
•
•
•

Budowa i obsługa instalacji w sposób zapobiegający niekontrolowanemu rozwojowi
nieprawidłowej pracy.
Budowa i obsługa instalacji w sposób zmniejszający skutki wypadków.
Budowa i obsługa instalacji zgodnie z najlepszymi dostępnymi technikami bezpieczeństwa
(najnowocześniejsze techniki bezpieczeństwa).
2.15.2 Wzięcie pod uwagę złożonych systemów w przemysłach przetwórczych

Skomplikowane, złożone systemy można odpowiednio sprawdzić tylko
systematycznych, logicznych metod. Sposób taki realizuje się przez stosowanie:
•
•

za

pomocą

systematycznych, analitycznych metod badań, takich jak badania z zakresu zagrożeń i zdolności
do pracy (HAZOP),
szczegółowej analizy bezpieczeństwa biorąc pod uwagę warunki indywidualnych przypadków.
2.15.3 Odpowiednie środki

Wymagania z zakresu bezpieczeństwa klasyfikowane są według „typu i zakresu przewidywanych
zagrożeń”. W tym celu, w Państwach Członkowskich ustanawia się zwykle zasady:
•

substancje związane z wypadkami (kryteria substancji, wykaz substancji),
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•

działalność przemysłowa związana z wypadkami (wykaz instalacji).

Obiektywna zależność potencjalnej katastrofy od ilości niebezpiecznych substancji brana jest pod
uwagę w koncepcji wartości progowej; koncepcja ta definiuje etapowe wymagania z zakresu
bezpieczeństwa jako funkcję ilości.

2.16 Eksploatacja i wycofanie instalacji z eksploatacji
W celu uniknięcia ryzyka zanieczyszczenia oraz przywrócenia miejsca pracy do właściwego stanu,
zgodnie z wymaganiami artykułu 3 ust. f dyrektywy IPPC, przy definitywnym wycofywaniu
instalacji z eksploatacji, należy przedsięwziąć niezbędne środki. Podstawowe znaczenie ma tu
ochrona gruntu i wód oraz zapobieganie ponownemu zawieszeniu cząstek gruntu i pyłów w
powietrzu. Zintegrowane podejście oznacza, że pod uwagę należy wziąć co najmniej poniższe
środki:
•
•
•

zminimalizowanie ilości gruntu, który należy wykopać lub wymienić z powodu budowy oraz
zapewnienie dokładnego oczyszczenia wykopanego gruntu (w celu uniknięcia szkodliwych
zmian właściwości gruntu);
zminimalizowanie ilości substancji wprowadzanych do gruntu na skutek wycieków, osadzania
atmosferycznego oraz niewłaściwego składowania surowców, wyrobów lub pozostałości
powstających podczas eksploatacji instalacji;
ocena zanieczyszczenia w przeszłości w celu wzięcia pod uwagę warunków przed
uregulowaniem, dla zapewnienia czystego zamknięcia przy wyłączeniu urządzenia, np.
oczyszczenie i rekultywacja w odniesieniu do przyszłego wykorzystania danego terenu. Jeżeli
jest to wykonalne, należy chronić naturalne funkcje gruntu.

2.17 Najlepsze dostępne techniki BAT
W celu lepszego zrozumienia treści tego rozdziału czytelnik powinien zapoznać się ze wstępem do
niniejszego dokumentu, a w szczególności z jego piątą częścią: „Jak rozumieć i stosować niniejszy
dokument”. Techniki oraz związane z nimi poziomy emisji i/lub zużycia, jak również zakresy
poziomów, jakie przedstawiono w niniejszym rozdziale, zostały ocenione w toku procesu
iteracyjnego obejmującego następujące etapy:
• określenie kluczowych zagadnień dotyczących ochrony środowiska w obrębie danego sektora,
w tym przypadku emisji do powietrza z pieców;
• zbadanie technik najistotniejszych z punktu widzenia tych kluczowych zagadnień;
• określenie poziomów emisji optymalnych dla środowiska na podstawie danych dostępnych w
Unii Europejskiej i na świecie;
• zbadanie warunków, w których te poziomy emisji zostały uzyskane takich, jak koszty,
oddziaływanie na środowisko, główne cele i motywacja dla wprowadzania tych technik;
• wybór najlepszych dostępnych technik BAT oraz związanych z nimi poziomów emisji i/lub
zużycia dla tego sektora w ogóle, zgodnie z art. 2 ust. 11 oraz załącznikiem 4 do dyrektywy.
Europejskie Biuro IPPC i odpowiednia Techniczna Grupa Robocza (TWG) pełniły główną rolę
przy fachowej ocenie każdego z tych działań, jak również miały wpływ na sposób przedstawienia
ich wyników w niniejszym opracowaniu.
Na podstawie tej oceny w niniejszym rozdziale przedstawiono konkretne techniki oraz – w miarę
możliwości – poziomy emisji i zużycia związane ze stosowaniem najlepszych dostępnych technik
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BAT, które są uważane za odpowiednie dla sektora jako całości i w wielu przypadkach
odzwierciedlają aktualną charakterystykę eksploatacyjną niektórych instalacji w obrębie sektora.
Tam gdzie prezentowane są poziomy emisji lub zużycia „związane z najlepszymi dostępnymi
technikami BAT” oznacza to, że poziomy te odzwierciedlają skutki oddziaływania na środowisko,
jakie można przewidzieć w wyniku zastosowania w tym sektorze opisanych technik, mając na
uwadze bilans kosztów i korzyści stanowiących nieodłączny element definicji BAT. Jednakże nie
są to graniczne wielkości emisji czy zużycia i nie powinny być tak rozumiane. W niektórych
przypadkach uzyskanie lepszych poziomów emisji lub zużycia może być technicznie możliwe,
jednak ze względu na związane z tym koszty lub skutki oddziaływania na środowisko nie są one
uważane za właściwe jako BAT dla całego sektora. Poziomy takie mogą jednak być uznane za
uzasadnione w bliżej określonych przypadkach, w których występują szczególne okoliczności
przemawiające za wdrożeniem danych technik.
Poziomy emisji i zużycia związane z zastosowaniem BAT muszą być rozpatrywane z
uwzględnieniem szczególnych warunków odniesienia (np.: okresów uśredniania).
Należy odróżnić opisane powyżej pojęcie „poziomów związanych z zastosowaniem BAT” od
określenia „osiągalny poziom” stosowanego gdzie indziej w tym dokumencie. W przypadku, gdy
poziom jest opisany jako „osiągalny” przy zastosowaniu danej techniki lub kombinacji technik,
oznacza to, że można go uzyskać stosując te techniki po pewnym czasie w dobrze utrzymywanej i
obsługiwanej instalacji lub procesie.
Tam, gdzie było to możliwe dane dotyczące kosztów wraz z opisem technik omówionych w
poprzednim rozdziale zostały przedstawione łącznie. Wskazują one przybliżoną wielkość
przewidywanych kosztów. Jednak rzeczywisty koszt zastosowania danej techniki będzie w dużym
stopniu zależał od konkretnej sytuacji z uwzględnieniem, na przykład, wysokości podatków, opłat
oraz specyfikacji technicznej dla danej instalacji. Dokładna ocena tych specyficznych dla danego
miejsca czynników nie jest w tym dokumencie możliwa. W przypadku braku danych dotyczących
kosztów, wnioski odnoszące się do ekonomicznej użyteczności technik zostały sformułowane na
podstawie obserwacji istniejących instalacji.
Najlepsze dostępne techniki BAT przedstawione ogólnie w niniejszym rozdziale mają stanowić
punkt odniesienia ułatwiający ocenę aktualnych wyników osiągniętych w ramach istniejącej
instalacji lub propozycję dla nowej instalacji. Może to się okazać pomocne przy określaniu
właściwych warunków „w oparciu o najlepsze dostępne techniki BAT” dla danej instalacji lub w
ustaleniu ogólnych, wiążących przepisów zgodnie z art. 9 ust. 8. Przewiduje się, że nowe instalacje
mogą być projektowane tak, aby osiągać lub nawet przekraczać ogólne przedstawione tu poziomy
właściwe dla BAT. Uważa się również, że istniejące instalacje mogłyby zbliżyć się do ogólnych
poziomów właściwych dla BAT bądź osiągać lepsze wyniki, w zależności od technicznych i
ekonomicznych możliwości zastosowania technik w poszczególnych przypadkach.
Dokumenty referencyjne BAT wprawdzie nie ustalają prawnie wiążących norm, lecz mają za
zadanie dostarczać informacji stanowiących wskazówki dla przemysłu, Państw Członkowskich i
społeczeństwa na temat osiągalnych poziomów emisji i zużycia przy stosowaniu konkretnych
technik. Odpowiednie wartości dopuszczalne dla każdego konkretnego przypadku będą musiały
zostać określone z uwzględnieniem celów dyrektywy dotyczącej zintegrowanego zapobiegania i
ograniczania zanieczyszczeń (IPPC) oraz lokalnych uwarunkowań.
Wskutek oddziaływania określonych grup metali, nie jest możliwe zawarcie najlepszych
dostępnych technik dla wszystkich powszechnie występujących etapów procesów
technologicznych. Na przykład, doboru procesu produkcji można dokonać tylko na podstawie
określonych metali, po wzięciu pod uwagę różnego oddziaływania dostępnych surowców, itp..
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Najlepszymi dostępnymi technikami przedstawionymi w niniejszej części dla powszechnie
występujących procesów są: •
•
•
•
•
•

transport i składowanie materiałów;
sterowanie procesem;
wychwyt spalin i gazów;
usuwanie siarki;
zapobieganie powstawaniu dioksyn i ich niszczenie; oraz
usuwanie rtęci z gazów technologicznych.
2.17.1 Transport i składowanie materiałów

Stosowane techniki zależą w dużym stopniu od typu używanego materiału. Na przykład, duże,
ciężkie elementy przetwarzane są za pomocą technik całkowicie innych niż techniki stosowane do
miałkich, pylastych materiałów. Problemy te są charakterystyczne dla określonego miejsca i
materiałów. Istnieje jednak kilka technik, które uważane są za BAT dla zapobiegania emisjom
pochodzącym ze składowania i obsługi materiałów.
Techniki te wymienione zostały wcześniej w niniejszym rozdziale, w ramach technik, które należy
wziąć pod uwagę przy określaniu BAT. Istnieje jednak kilka technik, które uważane są za bardziej
efektywne dla zapobiegania emisjom pochodzącym z obsługi/transportu surowców. Są to:
•

•

•

•
•

•

Zastosowanie systemów przechowywania płynów zawartych w nieprzepuszczalnych
obwałowaniach posiadających pojemność do pomieszczenia przynajmniej objętości
największego zbiornika magazynowego w obrębie obwałowania. W każdym Państwie
Członkowskim istnieją różne wytyczne, których należy przestrzegać, jeżeli będzie to właściwe.
Obszary magazynowania należy zaprojektować w taki sposób, aby wycieki z górnych części
zbiorników i z układów doprowadzających były przechwytywane i zawarte w obwałowaniu.
Zawartości zbiorników powinny być wyświetlane, należy używać odpowiednich alarmów. Dla
zapobiegania przepełnieniu zbiorników należy stosować planowane dostawy i automatyczne
układy sterowania.
Kwas siarkowy i inne materiały aktywne należy również przechowywać w zbiornikach z
podwójnymi ściankami lub w zbiornikach ustawionych w obwałowaniach odpornych
chemicznie, o tej samej pojemności. Za uzasadnione uważa się stosowanie układów
wykrywania wycieków i alarmów. W przypadku istnienia ryzyka zanieczyszczenia wód
gruntowych, powierzchnia magazynowania powinna być nieprzepuszczalna i odporna na
oddziaływanie przechowywanego materiału.
W celu zbierania rozlanego materiału, punkty doprowadzania powinny znajdować się w obrębie
obwałowań. W celu zmniejszenia emisji lotnych związków organicznych (VOC) należy
stosować wentylację wsteczną wypartych gazów do pojazdu dostawczego. W celu zapobiegania
rozlewom należy wziąć pod uwagę zastosowanie automatycznego ponownego uszczelnienia
złączy doprowadzających.
Materiały niezgodne (np. materiały ulegające utlenieniu i organiczne) należy posegregować i
zastosować gazy obojętne w zbiornikach lub pomieszczeniach magazynowych, jeżeli jest to
konieczne.
W razie potrzeby, do spuszczania z obszarów otwartego przechowywania należy stosować
kolektory olejowe lub stałe. Materiały, które mogą uwalniać olej, należy składować na
powierzchniach betonowych posiadających krawężniki lub inne wyposażenie ograniczające.
Należy stosować metody oczyszczania ścieków dla przechowywanych substancji chemicznych.
W celu szybkiego wykrycia wycieków i zapobiegania uszkodzeniu przez pojazdy i inne
urządzenia, przenośniki przesypowe i rurociągi powinny znajdować się na bezpiecznych,

Produkcja metali nieżelaznych

258

Rozdział 2

•

•

•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

otwartych powierzchniach, powyżej gruntu. W przypadku istnienia rurociągów podziemnych,
można udokumentować ich przebieg i oznaczyć oraz przyjąć bezpieczny system wykopów.
W celu zapobiegania rozerwaniu i powstaniu wycieków, należy stosować właściwie
zaprojektowane, mocne zbiorniki ciśnieniowe dla gazów (włączając w to LPG) wraz z
monitorowaniem ciśnienia w zbiornikach i rurociągach. Przyrządy monitorujące gazy należy
stosować na ograniczonych obszarach i w pobliżu zbiorników zasobnikowych.
Tam, gdzie będzie to wymagane, dla materiałów pylistych można stosować uszczelnione
systemy doprowadzania, przechowywania i odzyskiwania, a do przechowywania ilości
zużywanej przez 1 dzień można stosować silosy. Materiały pyliste należy przechowywać w
całkowicie zamkniętych budynkach, w których mogą nie być wymagane specjalne urządzenia
filtrujące.
Tam, gdzie będzie to właściwe i pomoże w obniżeniu skłonności materiału do tworzenia pyłów,
można stosować środki uszczelniające (takie jak melasy i polialkohol winylowy).
W celu zapobiegania emisji pyłów, w punktach dostawy, silosach, pneumatycznych systemach
transportowych i w punktach przesypowych przenośników, jeżeli jest to wymagane, należy
stosować obudowane przenośniki z właściwie zaprojektowanymi, wydajnymi urządzeniami
wyciągowymi i filtrującymi.
Materiały niepyliste i nierozpuszczalne można przechowywać na uszczelnionych
powierzchniach ze spustem i kolektorem ścieków.
Opiłki, wióry oraz inne materiały zawierające oleje rozpuszczalne lub emulsje olejowe należy
przechowywać pod przykryciem w celu zapobiegania wymywaniu przez wodę deszczową.
Celem zminimalizowania wytwarzania i przenoszenia pyłów na określonym terenie można
stosować usprawnione układy transportowe. Przed odprowadzeniem należy zebrać i oczyścić
wodę deszczową wymywającą pyły.
Do czyszczenia pojazdów używanych do dostawy i transportu materiałów pylistych należy
używać myjni przejezdnych i strumieni wody lub innych urządzeń do czyszczenia. Na dobór
metody wpływać będą lokalne warunki, np. tworzenie się lodu. Można wykorzystywać
planowane kampanie oczyszczania dróg.
Dla zapobiegania rozlewom i do wykrywania wycieków można zastosować systemy
inwentaryzacji i kontroli.
Dla określania jakości surowców i planowania metod technologicznych, w systemie obsługi i
przechowywania materiałów można zainstalować systemy pobierania próbek materiałów i
analiz. Systemy takie należy zaprojektować i obsługiwać na takim samym poziomie jak systemy
obsługi i przechowywania.
Powierzchnie przechowywania reduktorów takich jak węgiel, koks lub zręby drewna należy
nadzorować pod kątem możliwości powstania pożaru wskutek samozapłonu.
Należy stosować właściwe zasady projektowe i konstrukcyjne oraz odpowiednią konserwację.

W poniższej tabeli zestawiono techniki na podstawie typów i charakterystyki materiałów.
Surowiec

Grupa metali

Koncentraty: Wytwarzające pyły

Wszystkie

Nie wytwarzające
pyłu
Materiał
drobnoziarnisty jak
proszek metalowy
Surowce wtórne: -

Metale
ogniotrwałe

Wszystkie

Produkcja metali nieżelaznych

Sposób transportu

Obudowane
przenośniki lub
pneumatyczny.
Zakryte przenośniki.
Obudowane
przenośniki lub
pneumatyczny.
Zakryte przenośniki.

Sposób
przechowywania
Zamknięty budynek.

Zakryte miejsce
przechowywania.
Zamknięte beczki,
zasobniki i leje
samowyładowcze.

Uwagi

Zapobieganie
zanieczyszczaniu
wody.
Zapobieganie
zanieczyszczeniu
wody oraz emisjom
niezorganizowany
m do atmosfery.
Zapobieganie
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Duże pozycje

Ładowarka
mechaniczna.
Kubły załadowcze.

Małe pozycje
Miały

Obudowany lub
pneumatyczny.

Drobne wióry
Topniki: Tworzące pył

Otwarte.
Zakryte nawy
magazynowe.
Obudowane, jeżeli
pylące.
Zakryte.

Wszystkie
Obudowane
przenośniki lub
pneumatyczne.
Zakryte przenośniki.

Nie tworzące pyłu

Zamknięty budynek.
Zakryte miejsce
przechowywania.
Zakryte miejsce
przechowywania.
Magazyn
zalegalizowany
Rejony obwałowane

Paliwo stałe i koks: -

Wszystkie

Zakryte przenośniki.

Paliwa ciekłe i LPG

Wszystkie

Rurociągi nadziemne.

Wszystkie
Al, metale
szlachetne, Ni

Rurociągi nadziemne.
Rurociągi ze
zmniejszonym
ciśnieniem.
Rurociągi nadziemne.
Ręczne.

Magazyn
zalegalizowany

W zależności od
warunków.

Otwarte
powierzchnie
betonowe lub zakryte
miejsce
przechowywania.
W zależności od
tworzenia pyłów i
reakcji z wodą otwarte, zakryte lub
obudowane
W zależności od
materiału – otwarte,
zakryte lub
obudowane nawy
magazynowe lub
uszczelnione
(beczki).

Gazy technologiczne:
Tlen
Chlor, CO
Rozpuszczalniki

Wyroby – Katody,
walcówka, kęsy,
wlewki, placki itp..

Grupa Cu, Ni,
Zn. Metale
szlachetne.
Węgiel.
Wszystkie

Pozostałości
technologiczne do
odzyskania.

Wszystkie

W zależności od
warunków.

Odpady do likwidacji.
(np. wykładziny
pieca)

Wszystkie

W zależności od
warunków.

Beczki, zbiorniki.

zanieczyszczeniu
wody. Reakcje z
wodą.

Odprowadzanie
olejów.
Zapobieganie
zanieczyszczeniu
wody.

Jeżeli nie
wytwarzają pyłów.
Odpowietrzanie
wsteczne
przewodów
doprowadzających.
Monitorowanie
spadku ciśnienia.
Alarmy dla gazów
toksycznych.
Odpowietrzanie
wsteczne
przewodów
doprowadzających.
Odpowiedni
system
odwadniania.
Odpowiedni
system
odwadniania.
Odpowiedni
system
odwadniania.

Tabela 2.28: Podsumowanie technik obsługi, transportu i magazynowania
2.17.2 Sterowanie procesem
Zasady najlepszych dostępnych technik obejmują koncepcje projektowania, obsługi, sterowania,
obsadzenia personelem i konserwacji. Czynniki te umożliwiają uzyskanie dobrych efektów w
zakresie zapobiegania i minimalizacji emisji, wydajności technologicznej i oszczędności. Dla
uzyskania powyższych celów i dla zachowania bezpiecznych warunków stosuje się odpowiednie
sterowanie procesem.
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W sektorze tym opracowano ostatnio sterowanie i obsługę procesów, które są stosowane dla wielu
technologii. Stosuje się tu następujące techniki: Pobieranie próbek i analizę surowców dla sterowania warunkami instalacji. Dla uzyskania
optymalnego stopnia przemiany i w celu zmniejszenia emisji oraz odrzutów, należy dobrze
wymieszać różne materiały wsadowe.
Stosuje się systemy odważania i dozowania materiałów wsadowych.
Do sterowania szybkością zasilania materiałami wsadowymi, krytycznymi warunkami procesu,
spalania i dodawaniem gazów stosowane są mikroprocesory. Dla sterowania procesem można
mierzyć kilka parametrów; dla parametrów krytycznych stosowane są alarmy:•
•
•
•
•

Stosuje się bezpośrednie monitorowanie (kontrolowanie) temperatury, ciśnienia (podciśnienia)
w piecu oraz objętości gazów lub przepływu.
Monitoruje się składniki gazów (O2, SO2, CO).
Stosuje się bezpośrednie monitorowanie drgań w celu wykrycia blokad oraz możliwych
uszkodzeń urządzeń.
Bezpośrednie monitorowanie prądu i napięcia w procesie elektrolitycznym.
Bezpośrednie monitorowanie emisji dla sterowania krytycznymi parametrami procesu.

Dla zapobiegania wytwarzaniu oparów metali i tlenków metali wskutek przegrzania stosuje się
monitorowanie i sterowanie temperaturą pieców do wytapiania.
Operatorzy, inżynierowie i pozostały personel powinien być stale szkolony i oceniany pod
względem stosowania instrukcji obsługi, przedstawionych tu nowoczesnych technik sterowania
oraz znaczenia alarmów i czynności, które należy wykonać przy powstaniu alarmu.
Optymalizacja poziomów nadzoru
odpowiedzialności operatora.

dla

wykorzystania

powyższego

i

dla

zachowania

2.17.3 Wychwyt spalin i gazów
Emisje do atmosfery pochodzą z etapów przechowywania, obsługi i transportu oraz wstępnego
przetwarzania z procesów pirometalurgicznych i hydrometalurgicznych. Szczególnie ważny jest
transport materiałów. Dostarczone dane potwierdzają, że znaczenie emisji niezorganizowanych w
wielu procesach jest bardzo duże i że emisje niezorganizowane mogą być znacznie większe od
emisji wychwytywanych i ograniczanych. W takich przypadkach można zmniejszyć wpływ na
środowisko przez przestrzeganie hierarchii technik wychwytu gazów z przechowywania i transportu
materiałów, z reaktorów lub pieców oraz z punktów przesypu materiałów. Potencjalne emisje
niezorganizowane należy brać pod uwagę na wszystkich etapach projektowania i opracowywania
procesu. Hierarchia wychwytu gazów ze wszystkich etapów procesów jest następująca: • Optymalizacja procesu i minimalizacja emisji, taka jak wstępne przetwarzanie cieplne lub
mechaniczne materiałów wtórnych dla zminimalizowania zanieczyszczeń ograniczonych w
materiałach wsadowych.
• Zastosowanie uszczelnionych pieców lub innych urządzeń technologicznych dla zapobiegania
emisjom niezorganizowanym, umożliwienia odzysku ciepła i wychwytu gazów
technologicznych dla innego wykorzystania (np. CO jako paliwa i SO2 do produkcji kwasu
siarkowego).
• Zastosowanie pieców półuszczelnionych w przypadku niedysponowania piecami
uszczelnionymi.
• Zminimalizowanie transportu materiałów między procesami.
Produkcja metali nieżelaznych

261

Rozdział 2

•
•

•
•
•
•

W przypadku niemożliwości uniknięcia takiego transportu, zastosowanie rynien spustowych
zamiast kadzi dla stopionych materiałów.
W niektórych przypadkach ograniczenie stosowanych technik jedynie do takich, dzięki którym
unika się transportu roztopionego materiału uniemożliwiłoby odzyskiwanie niektórych
materiałów wtórnych, które w innym przypadku mogłyby być wprowadzone do strumienia
odpadów. W takiej sytuacji odpowiednie jest zastosowanie wtórnego lub trzeciorzędnego
wychwytu spalin.
Zaprojektowanie okapów i kanałów dla wychwytu spalin pochodzących z transportu i
spuszczania gorącego metalu, kamienia i żużlu.
Do zapobiegania uwalnianiu spalin do atmosfery bez oczyszczania, wymagane może być
obudowanie pieca lub reaktora.
W przypadku, gdy odciąg podstawowy i obudowa mogą być nieefektywne, piec może być
całkowicie zamknięty, a powietrze wentylacyjne może być odciągane za pomocą wentylatorów
wyciągowych do odpowiedniego układu oczyszczania i odprowadzania.
Wychwyt spalin na sklepieniu pieca jest bardzo energochłonny i z tego względu powinien być
stosowany w ostateczności.
2.17.4 Usuwanie dwutlenku siarki

Najlepsze dostępne techniki BAT dla usuwania dwutlenku siarki zależą od stopnia związania siarki
w kamieniu lub w żużlu, dla zapobiegania tworzeniu się dwutlenku siarki oraz od stężenia SO2 w
wytwarzanym gazie. Dla każdego gazu o niskiej zawartości SO2, za BAT należy uważać mokrą lub
półsuchą płuczkę wytwarzającą gips, który ewentualnie można sprzedawać.
W przypadku gazów o większej zawartości SO2, gdy istnieją lokalne rynki na wytwarzany materiał,
za BAT uważa się odzyskiwanie dwutlenku siarki za pomocą absorpcji przez zimną wodę, po której
następuje instalacja kwasu siarkowego dla pozostałego gazu oraz usuwanie i wytwarzanie ciekłego
dwutlenku siarki z zaabsorbowanego roztworu. Za BAT uznaje się zastosowanie instalacji kwasu
siarkowego z podwójnym kontaktem, z minimum czterema przejściami. W celu umożliwienia
maksymalnej wydajności procesu usuwania, za BAT uznaje się również zasadę maksymalizowania
stężenia gazu wlotowego. Dla instalacji kwasu siarkowego, w której stosowane są gazy odlotowe
pochodzące z pieca do wytapiania, za BAT uznaje się poniższe czynniki.
•

•

•

W nowej instalacji można zastosować instalację z podwójnym kontaktem i z podwójną
absorpcją z minimum 4 przejściami. Dla poprawienia przemiany można stosować katalizator z
domieszką cezu. Możliwe może się okazać usprawnienie istniejącego katalizatora podczas
okresów konserwacji przez wprowadzenie katalizatora z domieszką cezu w czasie dodawania
dodatków katalizatorowych. Operacja ta może być szczególnie efektywna w przypadku jej
zastosowania w końcowych przejściach, gdy niższa jest zawartość dwutlenku siarki; lecz w celu
uzyskania pełnej efektywności muszą jej towarzyszyć usprawnienia w innych obszarach.
Celem zoptymalizowania zawartości tlenu i uzyskania zawartości dwutlenku siarki na poziomie
~14% lub nieco powyżej dla dostosowania do cieplnych wartości granicznych materiału
nośnego katalizatora, przed etapami kontaktowymi, gazy są rozcieńczane. Dla tak wysokich
stężeń wlotowych jakie umożliwia niższa temperatura wlotowa pierwszego przejścia,
wymagane jest domieszkowanie tlenkiem cezu.
Dla niskich, zmieniających się stężeń dwutlenku siarki (od 1,5 do 4%), dla istniejących
instalacji można stosować pojedynczą instalację absorpcyjną, taką jak proces WSA. Dla
uzyskania optymalnej efektywności, w końcowym przejściu można zastosować katalizator z
domieszką tlenku cezu; można go wprowadzić podczas okresowych wymian katalizatora lub
podczas konserwacji. Dla uzyskania pełnej efektywności, operacji tej powinny towarzyszyć
usprawnienia w innych obszarach, takich jak oczyszczanie gazu w celu zapobiegania
zatruwaniu katalizatora. Zmiana na podwójny kontakt jest złożona i droga, natomiast
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•
•

•
•
•

•

zastosowanie instalacji z jednym kontaktem, w razie potrzeby z odsiarczaniem gazu
resztkowego, w celu wytwarzania gipsu na sprzedaż, może przynieść oszczędności energii i
wytwarzanie mniejszej ilości odpadów.
Dla zapobiegania uszkodzeniu konstrukcji instalacji w dalszej jej części, należy usuwać fluorki i
chlorki.
Pył należy usuwać ze strumienia gazu przed etapami katalizatorowymi dającymi końcową
jakość gazu na poziomie < 1 mg pyłu/Nm3 (optycznie czysty). Na etapie tym należy usuwać
również rtęć, jeśli gwarantować to będzie zawartość rtęci w materiale wejściowym. W
istniejących instalacjach bez usuwania rtęci można byłoby stosować proces wymiany jonowej
lub wytrącania, np. jako tiosiarczan miedzi do usuwania rtęci z kwasu, w przypadku zaistnienia
takiej konieczności.
Trójtlenek siarki powinien być ograniczany tak, aby jego stężenie w gazie wlotowym było na
poziomie poniżej ~ 15-25 mg/Nm3. Słaby wytwarzany kwas można rozkładać i wykorzystywać
do produkcji kwasu.
W przypadkach, w których gaz będzie bardzo słaby a ciepło reakcji będzie niewystarczające do
podtrzymania temperatury złoża katalizatora, należy stosować systemy ogrzewania gazów z
automatycznym sterowaniem.
Gazy chłodzone są do temperatury odpowiedniej dla bilansu wodnego instalacji kwasu.
Temperatura zależy tu od stężenia SO2 w gazie i stężenia wytwarzanego kwasu. Gaz o
zawartości 4-6% SO2 wymaga chłodzenia do temperatury poniżej 30 ºC, a gaz o zawartości SO2
znacznie powyżej 10% może tolerować temperatury na poziomie ok. 35-40 ºC przy
wytwarzaniu kwasu 98,5%.
W przypadkach wytwarzania mgieł kwaśnych, jako najlepszą dostępną technikę BAT należy
wziąć pod uwagę zastosowanie filtrów świecowych do usuwania mgieł przed kominem
końcowym.
2.17.5 Zapobieganie powstawaniu dioksyn i ich niszczenie

Dla wielu procesów pirometalurgicznych stosowanych do wytwarzania metali nieżelaznych, należy
wziąć pod uwagę występowanie dioksyn lub ich powstawanie podczas procesu. Szczególne
przypadki przedstawione są w rozdziałach dotyczących poszczególnych metali; w takich
przypadkach, poniższe czynniki uznaje się za najlepsze dostępne techniki BAT służące do
zapobiegania powstawaniu dioksyn oraz do niszczenia wszystkich istniejących dioksyn. Techniki te
można stosować razem lub w układach. Podaje się, że niektóre metale nieżelazne katalizują syntezę
de-novo; czasami konieczne jest uzyskanie czystego gazu przed dalszym ograniczaniem emisji.
•

•
•
•
•
•

Kontrola jakości wsadów złomowych w zależności od stosowanego procesu. Zastosowanie
odpowiedniego materiału wsadowego dla określonego pieca lub procesu. Selekcja i
posortowanie w celu zapobiegania dodawaniu materiału zanieczyszczonego substancjami
organicznymi lub prekursorami może zmniejszyć potencjał dla tworzenia się dioksyn.
Zastosowanie właściwie zaprojektowanych i obsługiwanych dopalaczy i szybkiego chłodzenia
gorących gazów < 250 ºC.
Zastosowanie optymalnych warunków spalania. Zastosowanie wdmuchiwania tlenu w górnej
części pieca dla zapewnienia pełnego spalania gazów piecowych, w razie konieczności.
Absorpcja za pomocą węgla aktywnego w reaktorze ze złożem nieruchomym lub ruchomym lub
przez wstrzykiwanie do strumienia gazu i usuwanie jako pył pofiltracyjny.
Bardzo wysoka skuteczność usuwania pyłów, np. za pomocą filtrów ceramicznych; wydajnych
filtrów tkaninowych lub łańcucha instalacji do oczyszczania gazów przed instalacją kwasu
siarkowego.
Zastosowanie etapu utleniania katalitycznego lub filtrów tkaninowych zawierających powłokę
katalityczną.
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•

Oczyszczanie wychwyconych pyłów w piecach o wysokich temperaturach dla zniszczenia
dioksyn i dla odzyskania metali.

W zależności od materiału wsadowego, procesów wytapiania lub topienia oraz technik lub układu
technik stosowanych do usuwania dioksyn, stężenia emisji związane z powyższymi procesami są na
poziomie od < 0,1 do 0,5 ng/Nm3.
2.17.6 Usuwanie rtęci
Usuwanie rtęci jest konieczne w przypadku stosowania niektórych surowców zawierających ten
metal. Szczególne przypadki przedstawione są w rozdziałach dotyczących poszczególnych metali;
w takich przypadkach za najlepsze dostępne techniki BAT uznawane są poniższe techniki.
•
•
•
•
•

Proces Boliden/Norzink z odzyskiwaniem roztworu płuczącego i wytwarzaniem rtęci
metalicznej.
Proces Bolchem z odfiltrowywaniem siarczku rtęci dla umożliwienia zawrócenia kwasu na etap
absorpcji.
Proces Outokumpu.
Proces tiocyjanianu sodu.
Filtr z węglem aktywnym. Do usuwania par rtęci ze strumienia gazu oraz dioksyn, stosowany
jest filtr adsorpcyjny z zastosowaniem węgla aktywnego.

W przypadku procesów, w których nie jest praktykowane usuwanie rtęci z gazów, za BAT uznaje
się dwa poniższe procesy służące do zmniejszenia zawartości rtęci w kwasie siarkowym
wytwarzanym podczas produkcji metali nieżelaznych.
•
•

Proces wymiany jonowej Superlig.
Proces z jodkiem potasu.

Emisje związane z powyższymi procesami dotyczą każdej rtęci resztkowej występującej w
wytwarzanym kwasie; normalnie jest to < 0,1 ppm (mg/l), co jest odpowiednikiem ~0,02 mg/Nm3
w oczyszczonym gazie.
2.17.7 Oczyszczanie ścieków i ponowne wykorzystanie wody
Najlepsze dostępne techniki są kombinacją różnych metod oczyszczania i można je dobrać tylko na
podstawie warunków istniejących w danym miejscu, biorąc pod uwagę czynniki charakterystyczne
dla danego miejsca. Najważniejszymi czynnikami, co do których należy podjąć decyzję, które w
określonym przypadku mogłyby być najlepszym rozwiązaniem dla zminimalizowania ilości wód
odpadowych oraz stężenia substancji zanieczyszczających są:
•
•
•

proces, w którym wytwarzana jest woda odpadowa;
ilość wody;
substancje zanieczyszczające i ich stężenia.

Najpowszechniejszymi substancjami zanieczyszczającymi są metale i ich związki; wstępne
oczyszczanie polega tu na wytrącaniu metali w postaci wodorotlenków lub siarczków na jednym
lub więcej etapach, po których następuje usuwanie osadu przez sedymentację lub filtrowanie.
Technika różnić się będzie w zależności od kombinacji substancji zanieczyszczających;
scharakteryzowane wcześniej metody przedstawione są w poniższej tabeli.

Produkcja metali nieżelaznych

264

Rozdział 2

Źródło wód
odpadowych
Woda
technologiczna

Związane
wytwarzane metale
• Produkcja tlenku
glinu,
• Rozbijanie
akumulatorów
ołowiowych.
• Trawienie.
Pośrednia woda • Chłodzenie
chłodząca
pieca dla
większości
metali.
• Chłodzenie
elektrolitu dla
Zn
Bezpośrednia
• Odlewy Cu.
woda chłodząca
• Elektrody
węglowe.
Granulacja żużlu

•

Elektroliza

•

Cu, Ni, Pb,
metale
szlachetne,
żelazostopy.
Cu, Ni, Zn

Metody minimalizacji
•

•
•

•
•

•
Hydrometalurgia
(zrzut)

•

Zn, Cd

System
ograniczania
emisji (zrzut)

•
•

Woda
powierzchniowa

•

Płuczki mokre.
Mokre
elektrofiltry i
płuczki dla
instalacji kwasu.
Wszystkie

Zawracanie do
procesu w takim
zakresie jak to
będzie możliwe.

•
•

Zobojętnianie,
strącanie i
sedymentacja.
Elektroliza.

Zastosowanie
uszczelnionego
systemu chłodzenia.
Monitorowanie
systemu w celu
wykrycia wycieków.

•

Sedymentacja.

Sedymentacja lub
inne oczyszczanie.
Zamknięty obieg
chłodzenia.

•
•

Sedymentacja.
Wytrącanie w razie
potrzeby.

•
•

Sedymentacja.
Wytrącanie w razie
potrzeby.

•

Zobojętnianie i
wytrącanie.

•
•

Sedymentacja.
Wytrącanie w razie
potrzeby.
Sedymentacja.
Wytrącanie w razie
potrzeby.

•

•

•
•
•

•

Metody oczyszczania

Uszczelniony
system.
Elektrolityczne
otrzymywanie metali
z upustu elektrolitu.
Uszczelniony
system.
Zrzut.
Zrzut, ponowne
wykorzystanie
strumieni słabych
kwasów, jeżeli
będzie to możliwe.
Odpowiednie
składowanie
surowców.

•
•

•
•
•

Sedymentacja.
Wytrącanie w razie
potrzeby.
Filtrowanie.

Tabela 2.29: Przegląd strumieni wód odpadowych
2.17.8 Inne powszechnie stosowane procesy
Najlepsze dostępne techniki dla wszystkich innych procesów przedstawionych w niniejszym
rozdziale są technikami, które należy wziąć pod uwagę przy określaniu BAT w różnych
podsektorach. Z tego względu należy nawiązywać do takich technik, które należy wziąć pod uwagę.
Dodatkowe szczegółowe informacje przedstawione są w rozdziałach dotyczących poszczególnych
metali, w których przedstawiono, jeżeli było to właściwe, poszczególne czynniki mogące wpływać
na dobór technik.
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2.18 Nowo powstające techniki
Nowo powstające techniki przedstawione są tu tylko dla powszechnie stosowanych procesów
przedstawionych wyżej, w punkcie „najlepsze dostępne techniki”. Nowo powstające techniki dla
innych procesów przedstawione są w kolejnych rozdziałach.
Nie podaje się żadnych dodatkowych technik dla transportu i składowania materiałów, usuwania
rtęci oraz zapobiegania powstawaniu i niszczenia dioksyn.
2.18.1 Usuwanie siarki
Podane zostały poniższe nowo powstające techniki [tm 209, JOM 1999].
•
•

Podaje się, że układ instalacji kwasu siarkowego z jednym kontaktem oraz zmienionej instalacji
kwasu siarkowego glowerowego osiąga wydajność o dwa rzędy wielkości większą niż w
procesie konwencjonalnym. Podaje się stężenie gazu resztkowego SO2 na poziomie < 3 ppm.
Proces odsiarczania biologicznego gazów spalania przemieniający SO2 z emisji do powietrza
lub wody na siarkę elementarną przy efektywności usuwania powyżej 95%.
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