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Захист довкілля від шкідливого впливу сталеплавильного виробництва 

  

Захист атмосфери від шкідливих викидів сталеплавильного виробництва. Сучасні способи 
виробництва сталі розрізняються за використанням джерел енергії, звідси, безумовно, різний їх 
вплив на довкілля. Найбільш розповсюджені такі способи виробництва сталі: мартенівський та 
киснево-конверторний.  

Джерелом тепла для мартенівської печі є паливо, що згоряє в просторі над розплавленим 
металом. Киснево-конверторний процес – один з видів переробки рідкого чавуну в сталь без 
використання палива шляхом продувки в конверторі технічно чистим киснем. 

 Мартенівське виробництво сталі. З усіх пилогазових викидів із сталеплавильних агрегатів 
найбільша кількість припадає на мартенівські печі: 90% оксидів сірки, 85% оксидів азоту та 75% 
пилу. На одну тонну садки в мартенівських печах при опаленні їх природним газом утворюється 
від 1000 до 4000 м3/год газу, який має на виході з печі температуру 700-800°С. Хімічний склад 
газу залежить від виду використаного палива, складу шихти та технології плавки. В ньому 
містяться оксид та діоксид вуглецю, оксиди азоту та сірки, кисень, водень, азот, водяна пара та 
деякі інші речовини. Кількість оксидів сірки залежить від виду використаного палива і при 
опаленні коксодоменним газом може досягати 800 мг/м3. 

Окрім газоподібних домішок, газ, що виділяється, містить значні кількості пилу – до 15 г/м3. 
Мартенівський пил складається в основному з оксидів заліза (близько 88%). Крім цього, в ньому 
містяться оксиди алюмінію, марганцю та інших речовин, що входять до складу шихти; оксиди 
заліза надають газу коричневого кольору. В мартенівських цехах є і неорганізовані джерела 
потрапляння пилу в довкілля. Наприклад, в повітрі міксерного відділення вміст пилу доходить до 
13 г/м3; в місці розвантаження сипких матеріалів на шихтовому подвір’ї 250-450 мг/м3; в 
люнкеритному пристрої в розливальному прольоті 100-160 мг/м3. Виділений з мартенівської печі 
газ перед викидом в атмосферу підлягає обов’язковій очистці. Перед очисткою газ охолоджують в 
котлах-утилізаторах до 220-250°С.  

В нашій країні найбільше розповсюдження отримали дві схеми очистки мартенівського газу: суха 
в електрофільтрах (мал. 3.2.4) та мокра (мал. 3.2.5). Запиленість очищених за цими схемами газів 
не перевищує 100 мг/м3. На приведеній на малюнку 3.2.4 схемі очистки мартенівського газу сухі 
пластинчасті електрофільтри встановлені після котла-утилізатора. Для запобігання вибуху оксид 
вуглецю, що міститься в газі, допалюється в спеціальній камері, що знаходиться перед котлом-
утилізатором. 
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При очистці газу, що відходить від двованного сталеплавильного агрегата, використовується 
також суха та мокра схеми очистки. На мал. 3.2.6 показана схема охолодження та сухої очистки від 
пилу газу двованного сталеплавильного агрегата в електрофільтрі з охолодженням газів у скрубері 
та в котлі-утилізаторі. Після допалювання оксиду вуглецю газ охолоджується (до 200°С) в скрубері, 
за яким встановлено електрофільтр типу УГ (мал. 3.2.6-а). При такій схемі очистки, якщо 
запиленість газу перед скрубером становить до 7 г/м3, то перед електрофільтром вона вже 
зменшувалася до 3 г/м3, а за ним – до 0,1 г/м3. 

 

При мокрій очистці газу, що відходить від двованного сталеплавильного агрегата, в скруберах 
Вентурі його спочатку охолоджують до 700-800°С шляхом вприскування води, потім 
направляють в котел-утилізатор. Охолоджені до 200-250°С гази потрапляють далі в скрубери 
Вентурі, після них – в краплеуловлювачі, а звідти за допомогою димососів – в димар. 
Ефективність уловлювання пилу досягає 99%. 

Зараз необхідно очищати мартенівські гази не тільки від пилу, але і від оксидів азоту. Для 
видалення їх апробовано аміачно-каталітичний метод. Підготовка газів до каталітичної очистки 
включає їх охолодження та очистку від пилу в тканинних або електричних фільтрах. Процес 
відновлення оксидів азоту аміаком до елементарного азоту відбувається при температурі 280-
320°С при наявності ванадієвого каталізатора. Розробляються методи окислення азоту до 
діоксидів, для чого використовуються тверді, рідкі та газоподібні окислювачі (гіпохлорид натрію, 
хлорне вапно, діоксид хлору, озон). Отриманий діоксид азоту та непрореагований оксид азоту 
уловлюються лужним розчином. 

Досліджуються методи адсорбції оксидів азоту твердими адсорбентами (сланцевою золою, 
вапном, цеолітами та іншими речовинами) в нерухомому та киплячому шарах. При цьому 
поглинається до 80% оксидів азоту. Контактний апарат являє собою циліндричну або прямокутну 
ємкість з перегородкою – перфорованою полицею, на якій знаходиться адсорбент. При 
необхідності в апарат встановлюють декілька полиць з адсорбентом, шар якого досягає висоти 
50-100 мм, будується окремий колекторний підвід та відвід газу від кожної полиці. 
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Конверторне виробництво сталі. У зв’язку з меншою енергоємністю киснево-конверторного 
способу виробництва сталі в порівнянні з мартенівським способом частка виплавки конверторної 
сталі безперервно збільшується.  

При продувці рідкого чавуну киснем у конверторі відбувається вигоряння з чавуну вуглецю та 
інших домішок. Утворений продукт згоряння (конверторний газ) містить в основному оксид 
вуглецю (85-90%), діоксид вуглецю (8-14%), а також невелику кількість кисню, азоту та деяких 
інших речовин, наприклад, сірки. За даними, кількість сірки, що виходить з газової фази за 
плавку, складає 7-8% від вмісту сірки в шихті.  

В зоні зіткнення кисню з чавуном в конверторі розвивається висока температура (до 3000°С), при 
якій випаровуються оксиди заліза та інших домішок. Ці пари разом з конверторним газом 
охолоджуються та конденсуються, утворюючи велику кількість маленьких часток пилу. Окрім 
цього, конверторний газ виносить маленькі частинки руди, вапна та інших домішок, що 
завантажуються в конвертор у процесі плавки. На 1 т плавки в конверторі утворюється до 90 м3 
газу та до 20 кг пилу. Пил складається в основному з заліза та його оксидів (60-70%). Запиленість 
конверторного газу при виході з конвертора може досягати 250 мг/м3. Для уловлювання та 
відводу конверторного газу над горловиною конвертора є ковпак (кесон), з’єднаний з відвідним 
газопроводом. Пристрій газовідвідних трактів залежить від того, чи здійснюється допалювання 
оксиду вуглецю чи ні. За цією ознакою газовідводи поділяються на три групи: 1) системи з 
підсмоктуванням повітря через зазор між конвертором та котлом-охолоджувачем і повним 
допалюванням СО в останньому; 2) системи без доступу повітря в газовий тракт та без 
допалювання СО; 3) системи з частковим допалюванням СО в котлі-утилізаторі. Якщо 
допалювання СО здійснюється, то в зазорі між горловиною конвертора та газовідходом 
створюється за допомогою димососа розрідження, внаслідок чого газ не виділяється в довкілля, а 
в газовідхід підсмоктується повітря, кисень якого перетворює СО в СО2. В цьому випадку в газі 
присутній СО2, що забезпечує вибухобезпечність процесу його подальшої очистки та видалення. 

Для очистки конверторного газу від пилу використовують скрубери Вентурі, електрофільтри та 
тканинні фільтри. На мал. 3.2.7 і 3.2.8 наведено схеми очистки конверторного газу в скруберах 
Вентурі в пристроях з повним допалюванням оксиду вуглецю. За цими схемами конверторні гази 
підлягають очистці в котлі-утилізаторі, вбудованому в підйомно-опускному газоході, та в 
скрубері прямокутного перерізу, звідки їх потім направляють у блок з восьми встановлених на 
інерційний краплеобмежувач труб Вентурі з колоподібним перерізом горловини. Остаточна 
очистка газу відбувається в двох паралельно розташованих відцентрових скруберах. В цьому 
випадку забезпечується очистка газу до кінцевого пиловмісту близько 70 мг/м3. 
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Використання електрофільтрів у пристроях без допалювання оксиду вуглецю неможливе, бо ці 
фільтри вибухонебезпечні через виникнення спалахів при електричних пробоях. 

Тканинні фільтри недостатньо газощільні і до того ж великі, тому для очистки газів 
використовуються скрубери Вентурі. 

Мокра очистка газів від пилу без допалювання СО відбувається в апаратах, аналогічних 
використаним пристроям для очистки з повним допалюванням СО. Система відводу газу (мал. 
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3.2.9) складається з кесона, що переходить в камін, в який вбудовано котел-утилізатор, де газ 
охолоджується до 800-900°С; доохолодження його йде спочатку в горизонтальному газоході за 
рахунок наведення води, а потім в низьконапірних трубах Вентурі з регульованим перерізом 
горловини; коагуляція малодисперсного пилу відбувається у високонапірній трубі Вентурі. 
Очистка від великих краплин шламу відбувається в інерційних пило- та водообмежувачах, на 
яких встановлені труби Вентурі; фінальна очистка газу від великого пилу відбувається у 
відцентровому скрубері. 

 

Захист природних водоймищ від забруднення стічними водами сталеплавильного 
виробництва. В сталеплавильному виробництві стічні води утворюються в процесі очистки газів 
мартенівських печей, конверторів; при охолодженні та гідроочистці виливниць, пристроїв 
безперервного розливання сталі та обмивки котлів-утилізаторів. Стічні води містять багато 
твердих часток. 

Мартенівське виробництво. В стічних водах, що потрапляють з системи газоочистки 
мартенівських печей, міститься до 80% часток пилу розміром від 0,1 до 0,07 мм та до 20% 
розміром часток від 0,07 до 0,01 мм. Витрати води на газоочистку складають 0,3-0,8 л/м3 газу, що 
відповідає витратам води 1,6-4,2 м3/т виплавленої сталі. Середня концентрація завислих твердих 
часток в стічних водах складає 3 г/л, максимальна – до 17 г/л, на 93% вони складаються з оксидів 
заліза. 

Для очистки стічних вод використовується механічний метод: відстоювання (освітлення) в 
радіальних відстійниках. Час осадження завислих часток із стічної води при її відстоюванні 
залежить від періоду роботи печі. Періоди завалки, підігріву та заливки чавуну характеризуються 
повільним охолодженням часток. В періоди плавки, додавання чавуну та доводки, коли з печі 
виноситься найбільша кількість пилу, осадження часток в стічній воді іде інтенсивно.  
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Для інтенсифікації освітлення стічних вод у відстійниках використовують реагентну та магнітну 
коагуляцію. Використання як коагулянта поліакриламіду з розрахунку 1 мг на 1 л або магнітного 
поля призводить до збільшення питомого гідравлічного навантаження на радіальний відстійник 
до 1,5 м3/(год·м2) та більше. 

Конверторне виробництво. Склад та забруднення стічних вод залежить від схеми відводу газів і 
технологічного процесу. В стічній воді міститься завислих часток до 7000 мг/л. Розміри часток 
пилу в стічних водах: 0,1-0,04 мм – 30% (від загальної кількості завислих часток) та 0,05-0,01 мм 
– до 70%. Для очистки стічних вод конверторного виробництва використовуються в основному 
радіальні відстійники. Для інтенсифікації їх роботи використовується реагентний метод обробки 
стічних вод. Використання як коагулянта поліакриламіду дозволяє підвищити гідравлічне 
навантаження на 1 м2 відстійника до 1,4 м3/год. Після відстоювання вода повертається в систему 
оборотного водопостачання. При оборотному водопостачанні для освітлення стічних вод 
використовуються також гідроциклони. Питоме навантаження на нього досягає 6-7 м3/(год·м2). 
Використання як коагулянта поліакриламіду в кількості 1 мг/л підвищує гідравлічне 
навантаження до 12-15 м3/(год·м2). 

Інтенсифікація процесу освітлення стічних вод конверторних цехів досягається шляхом 
використання магнітної коагуляції. В конверторному цеху існують три окремих замкнених схеми 
оборотного водопостачання: для газоочисних пристроїв конверторів; для зон вторинного 
охолодження машин неперервного лиття заготовок (МНЛЗ) та для споживачів чистої води 
конверторного відділення та МНЛЗ. 

Оборотний цикл водопостачання зон вторинного охолодження МНЛЗ включає: відстійники-
флотатори, циркуляційну насосну башту, градирню та фільтри. 

Окалина з відстійників-флотаторів збезводнюється в магнітних сепараторах, після чого 
використовується на аглофабриці. Для споживачів чистої води конверторного відділення та 
МНЛЗ існує свій оборотний цикл; він включає в себе циркуляційну насосну станцію, градирні та 
фільтри.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


