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Opis wynalazku 
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania mieszanki żużlotwórczej dla pozapiecowej ra-

finacji stali w kadzi lub w piecu kadziowym. 
Produkcja ciekłej stali odbywa się w dwóch etapach. W czasie pierwszego etapu wytwarza się 

ciekły półprodukt w konwertorze tlenowym lub w elektrycznym piecu łukowym, a w czasie drugiego 
etapu prowadzi się proces rafinacji w urządzeniach metalurgii pozapiecowej. Żużel utworzony w cza-
sie pierwszego etapu odcina się w czasie spustu stali do kadzi, ponieważ charakteryzuje się właści-
wościami utleniającymi i wysoką zawartością siarki i fosforu, co uniemożliwia przebieg procesu rafinacji. 

Proces pozapiecowej rafinacji prowadzi się pod utworzonym w kadzi żużlem, który powinien 
spełniać następujące funkcje: 

- uniemożliwiać przechodzenie tlenu z atmosfery do ciekłego metalu, 
- asymilować wypływające wtrącenia niemetaliczne, 
- umożliwiać proces odsiarczania ciekłego metalu, 
- nie oddziaływać agresywnie na wyłożenie ogniotrwałe. 
W celu spełnienia wymienionych funkcji utworzony w kadzi żużel rafinacyjny powinien zawierać 

możliwie mało tlenków żelaza i manganu, które powodują zwiększenie stopnia przenikania tlenu at-
mosferycznego do ciekłej stali. Ponadto, w utworzonym żużlu nie powinny występować wydzielenia 
stałe lub ich masa powinna być bardzo niewielka. Niską temperaturę, poniżej 1400°C, przy której nie 
występują wydzielenia stałe, mają syntetyczne żużle wapniowo-glinowe o składzie chemicznym:  
50-55%CaO, 40-45%Al2O3 i 2-3%SiO2, które zostały utworzone z materiałów syntetycznych zawiera-
jących gliniany wapnia charakteryzujące się niską temperaturą topnienia. 

Rafinacyjny żużel wapniowo-glinowy można utworzyć w kadzi poprzez: 
- dodanie gotowego rafinacyjnego żużla syntetycznego, 
- dodanie mieszanki wapna hutniczego i boksytu. 
Wapniowo-glinowy żużel syntetyczny wytwarza się metodą stapiania lub spiekania składników 

żużlotwórczych. Sposób produkcji syntetycznego żużla rafinacyjnego podaje polski opis patentowy  
nr PL-181057. Głównymi składnikami są gliniany wapnia typu 12CaO⋅7Al2O3, CaO⋅Al2O3, 3CaO⋅Al2O3, 
CaO⋅2Al2O3⋅SiO2, 6CaO⋅4Al2O3⋅MgO⋅SiO2. Gotowy żużel syntetyczny otrzymuje się w piecach pło-
miennych, w trakcie wypalania kamienia wapiennego i jednoczesnego spiekania trójtlenku lub wodoro-
tlenku glinu, lub różnych gatunków boksytów, w takiej ilości, aby zawartość tlenku wapnia (CaO) we 
wsadzie wynosiła 50-60%, trójtlenku glinu (Al2O3) 40-49% oraz mineralizatorów w postaci tlenków 
magnezu i potasu (MgO i K2O) w ilości 2,5% wagowych. Surowce do produkcji żużla są wcześniej 
rozdrabniane do frakcji poniżej 1 mm i wymieszane metodą homogenizacyjną na sucho lub mokro. 
Proces spiekania prowadzi się przy temperaturze 1200-1400°C w atmosferze redukcyjnej, w czasie 
40-60 minut. 

Poziom cen gotowych żużli syntetycznych powoduje, że dla prowadzenia pozapiecowej rafinacji 
stali w kadzi lub w piecu kadziowym używa się często żużli rafinacyjnych, tworzonych z mieszanek 
zawierających składniki na bazie układu CaO-Al2O3-SiO2, których cena jest niższa niż cena stapiane-
go lub spiekanego gotowego żużla syntetycznego. Na ogół jest to wapno i prażony boksyt o możliwie 
niskiej zawartości tlenku żelaza i tlenku tytanu. Skład chemiczny mieszanek wytworzonych z wapna  
i boksytu może wahać się w szerokich granicach: 12-55% CaO, 2-6% SiO2, 0,5-10% MgO, 1,5-3,0% 
FeO, 40-70% Al2O3, 0,2-6,0% TiO2, 0-0,1% P2O5, 0,02-0,20% S. 

Określona na podstawie komputerowych baz danych zawartość stałych wydzieleń w żużlu rafi-
nacyjnym utworzonym z takich mieszanek nie przekracza 4% masy żużla przy temperaturze 1600°C. 

Możliwość szybkiego uformowania żużla rafinacyjnego podaje polski patent nr PL-179474. We-
dług opisu skład chemiczny niskotopliwej mieszanki powinien zawierać się w następujących grani-
cach: 35-50% AI2O3, 30-63% CaO, 1-10% SiO2 oraz 0-12% MgO, przy czym Al2O3 i CaO występują 
głównie w postaci glinianów wapniowych, których masa stanowi 51-95% mieszanki. Przy niskich do-
datkach mieszanki można stosować jednoczesne dodatki wapna, dolomitu, węglika wapnia lub ma-
gnezytu. 

Wzrastająca cena wapna i boksytu spowodowała, że zaczęto poszukiwać innych materiałów do 
tworzenia żużla rafinacyjnego w kadzi lub w piecu kadziowym. Z polskich opisów patentowych nr  
PL-84093, PL-125648, PL-125943 i PL-146624 wiadomo, że w celu utworzenia żużla rafinacyjnego 
wprowadza się na powierzchnię ciekłej stali takie materiały żużlotwórcze jak: wapno, dolomit prażony 
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lub surowy, kamień wapienny, węgliki wapnia oraz magnezu. Do upłynniania tworzącego się żużla 
stosuje się najczęściej dodatek fluorytu, co ze względu na emisję fluoru należy uznać za niewłaściwe. 

W patencie amerykańskim nr US 5279639 podane są następujące materiały z których można 
tworzyć żużel rafinacyjny: 0-30% węglan magnezu, 0-60% węglan wapnia, 0-35% węglan sodu,  
0-20% szkło, 0-25% fluoryt, 0-40% tlenek glinu, 0-10% koks, 2-55% węglik wapnia, 0-35% wapno,  
0-9% żużel wielkopiecowy, 0-50% glinian wapnia. Podane są również 3 przykłady tworzenia żużla  
w kadzi. W przykładzie 1 podano, że materiał żużlotwórczy powinien zawierać: 15% węglanu magne-
zu, 58% węglanu wapnia, 17% tlenku glinu, 5% węglanu sodu, 4% węglika wapnia i 1% koksu. We-
dług przykładu 2 materiał żużlotwórczy powinien zawierać: 60% węglanu wapnia, 5% fluorytu, 2% 
koksu, 3% węglanu wapnia i 30% tlenku glinu. W przykładzie 3 materiał żużlotwórczy składa się  
z 16,5% węglanu wapnia, 13,5% węglanu magnezu, 20,5% wapna, 9,0% żużla wielkopiecowego, 
14,5% tlenku aluminium, 20,0 glinianu wapniowego, 4,0% węglika wapnia i 2,0% koksu. Dodatkowe 
informacje dotyczące możliwości tworzenia żużli w kadzi podane są w amerykańskim patencie US 
5279639. 

W amerykańskim patencie nr US 4198229 przedstawiono sposób wykorzystania węglika wap-
nia w celu utworzenia żużla rafinacyjnego w kadzi. Głównym celem proponowanej metody jest odfos-
forowanie stali. 

Patent amerykański nr US 4198229 podaje sposób tworzenia żużla rafinacyjnego w wyniku na-
prowadzenia żużla wielkopiecowego, wapna i dolomitu na powierzchnię ciekłej stali w kadzi. 

W omówionych patentach do tworzenia żużla rafinacyjnego stosuje się materiały węglanowe, 
których rozkład następuje w czasie tworzenia żużla, co wymaga określonej ilości ciepła i nie zawsze 
jest możliwe przy braku pieca kadziowego. Jednocześnie stosowanie węglika wapnia może prowadzić 
do wzrostu zawartości węgla w stalach o jego niskiej zawartości. Ponadto, stosowanie fluorytu do 
obniżania lepkości żużla nie jest korzystne ze względu na jego szkodliwą emisję. W niektórych przy-
kładach widoczne jest stosowanie żużla wielkopiecowego, który powoduje wzrost zawartości SiO2  
w utworzonym żużlu i zmniejszenie jego właściwości rafinacyjnych. 

Metodą, która przewiduje wykorzystanie materiałów odpadowych w charakterze materiału żuż-
lotwórczego jest metoda ZEWA - zero waste. Metoda została przedstawiona w publikacjach: 1. Fle-
ischanderl A., Gennari U., Ilie A.: Revenue from waste. ZEWA - metallurgical process for treatment of 
residues from steel industry and Rother industrial sectors to generate valuable products. Ironmaking 
and Steelmaking, vol.31, 2004, nr. 6, s.444-449. 2. Fleischanderl A., Gennari U., Borlee J., Jimenez M., 
Sorrentino F., DeIbecq J.M., Grisvard C., Hoffman J., Calloens J., Kubica Κ., Roubaud E., Raclavsky 
M.: Zewa - ein neues metallurgisches Verfahren zur Herstellung von Wertstoffen aus industriellen 
Restttofen. Stahl und Essen, vol. 124, 2004, nr. 12, s. 123-131. 

Metoda ZEWA umożliwia otrzymywanie materiału żużlotwórczego w wyniku przetapiania  
w elektrycznym piecu łukowym żużla konwertorowego z dodatkami wapna i boksytu. W celu zmniej-
szenia zawartości tlenków żelaza i manganu zawartych w żużlu konwertorowym, proces prowadzi się 
w obecności reduktora węglowego. W czasie procesu tworzy się ciekła faza niemetaliczna i ciekła faza 
metaliczna. Po spuście z pieca wykorzystuje się zredukowany żużel jako materiał żużlotwórczy.  
W publikacjach podano 2 przykłady otrzymywania materiałów żużlotwórczych o składzie: 

P r z y k ł a d  1: 39,50% CaO, 13,90% SiO2, 38,60% Al2O3, 1,10% FeO, 040% MnO, 4,50% 
MgO, 0,01% P2O5, 1,70% TiO2, 0,07% S. 

P r z y k ł a d  2: 47,90% CaO, 10,30% SiO2, 33,90% Al2O3, 2,20% FeO, 0,60% MnO, 4,30% 
MgO, 0,01% P2O5, 1,50% TiO2. 

Materiały żużlotwórcze otrzymywane metodą ZEWA charakteryzują się wysoką zawartością 
SiO2, która wynosi ponad 10%. W przykładzie 2 widoczna jest również wysoka zawartość tlenków 
żelaza i manganu. Powoduje to obniżenie właściwości rafinacyjnych otrzymywanego materiału. 
Zmniejszenie zawartości SiO2 i jednoczesne zmniejszenie zawartości tlenków żelaza i manganu jest 
możliwe jedynie w przypadku stosowania większych dodatków wapna i boksytu. Zwiększenie dodatku 
tych materiałów w czasie procesu, zwłaszcza wapna, spowoduje wzrost zużycia energii i zwiększenie 
kosztów wytwarzania. Ponadto, duża zmienność składu chemicznego żużla konwertorowego i prak-
tycznie brak możliwości kontroli zmienności składu chemicznego w czasie procesu redukcyjnego prze-
tapiania powoduje, że dodatki wapna i boksytu można ustalić jedynie w dużym przybliżeniu. W rezul-
tacie otrzymuje się materiały żużlotwórcze o obniżonych właściwościach rafinacyjnych. 

Sposób wytwarzania mieszanki żużlotwórczej dla pozapiecowej rafinacji stali w kadzi lub w pie-
cu kadziowym na bazie fazy niemetalicznej z procesu redukcji stalowniczego żużla konwertorowego,  
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z udziałem boksytu prażonego lub stalowniczego wapniowo-glinowego żużla kadziowego, według 
wynalazku, polega na tym, że do rozdrobnionego zredukowanego żużla, otrzymanego w procesie 
redukcji stalowniczego żużla konwertorowego z udziałem prażonego boksytu w obecności reduktora 
węglowego lub w procesie redukcji stalowniczego wapniowo-glinowego żużla kadziowego w obecno-
ści reduktora węglowego, przy czym proces redukcji stalowniczego żużla konwertorowego o rozmia-
rach cząstek poniżej 50 mm z udziałem boksytu prażonego o rozmiarach cząstek poniżej 50 mm,  
w ilości stanowiącej 15-20% masy redukowanego żużla, prowadzi się w obecności reduktora węglo-
wego o rozmiarach cząstek poniżej 5 mm i zawartości węgla pierwiastkowego 5,0-10,0% masy redu-
kowanego żużla do osiągnięcia sumarycznej zawartości tlenków żelaza i manganu w redukowanym 
żużlu niższej od 3,0%, natomiast proces redukcji stalowniczego wapniowo-glinowego żużla kadziowe-
go o rozmiarach cząstek poniżej 50 mm prowadzi się w obecności reduktora węglowego o rozmiarach 
cząstek poniżej 5 mm i zawartości węgla pierwiastkowego 2,0-5,0% masy redukowanego żużla do 
osiągnięcia sumarycznej zawartości tlenków żelaza i manganu w redukowanym żużlu niższej od 3,0%, 
dodaje się rozdrobniony boksyt prażony i/lub wapno hutnicze w ilości zapewniającej otrzymanie wap-
niowo-glinowej mieszanki o rozmiarach cząstek 10-40 mm i składzie 20,0-55,0% CaO, 25,0- 
-60,0% AI2O3, 6,0-11,0% SiO2, 2,0-6,5% MgO, 0,5-3,0% FeO + %Fe2O3 + %MnO, 0,5-2,5% TiO2,  
0-0,1% P2O5 i 0,02-0,1% S. Korzystnie, dodawany do zredukowanego żużla stalowniczego lub zredu-
kowanego wapniowo-glinowego żużla kadziowego boksyt prażony zawiera 86-92% Al2O3, 4,0-6,0% 
SiO2, 0-0,5% MgO, 1,2-1,8% Fe2O3, 3,0-4,0% TiO2 i 0-0,8% CaO, natomiast dodawane do zreduko-
wanego żużla stalowniczego lub zredukowanego wapniowo-glinowego żużla kadziowego wapno hut-
nicze zawiera 94-98% CaO, 1,0-2,0% SiO2, 0-0,5% MgO i 0,5-5,0% części lotnych. 

Otrzymana w procesie mieszanka żużlotwórcza pozwala na utworzenie wapniowo-glinowego 
żużla rafinacyjnego, w czasie pozapiecowej rafinacji stali. Niewielka ilość stałych wydzieleń, która nie 
przekracza 2,0% przy temperaturze 1600°C, pozwala na stosowanie mieszanki do tworzenia żużla 
rafinacyjnego w kadzi, bez stosowania dodatkowych materiałów zmniejszających jego lepkość. Ma to 
istotne znaczenie przy braku pieca kadziowego, co zmusza do prowadzenia procesów rafinacyjnych 
przy stale zmniejszającej się temperaturze ciekłej stali. Dodatkową zaletą mieszanki jest wykorzysta-
nie odpadowego żużla stalowniczego do jej produkcji. 

Sposób wytwarzania mieszanki żużlotwórczej dla pozapiecowej rafinacji stali w kadzi lub w pie-
cu kadziowym ilustrują następujące przykłady wykonania. 

Podstawowe materiały stosowane do wytwarzania mieszanki żużlotwórczej dla pozapiecowej 
rafinacji stali w kadzi lub w piecu kadziowym: 

- zredukowany żużel otrzymany w procesie redukcji stalowniczego żużla konwertorowego  
z udziałem boksytu prażonego lub stalowniczego wapniowo-glinowego żużla kadziowego, 

- boksyt prażony o składzie: 88,0% Al2O3, 6,0% SiO2, <0,01% MgO, 1,35% Fe2O3, 3,85% TiO2, 
0,3% CaO, 

- wapno hutnicze o składzie: 94% CaO, 1,5% SiO2, 0,3% MgO, 4,2% części lotne. 
P r z y k ł a d  1 
Skład chemiczny stalowniczego wapniowo-glinowego żużla kadziowego: 
35,49% CaO, 9,25% SiO2, 5,96% MgO, 8,14% FeO, 7,23% MnO, 30,39% Al2O3, 0,80% TiO2, 

0,04% S. 
5 kg rozdrobnionego żużla wymieszano ze zmielonym reduktorem węglowym wnoszącym wę-

giel pierwiastkowy w ilości 3% masy żużla. Wielkość cząstek rozdrobnionego żużla nie przekraczała 
50 mm, a zmielonego reduktora 5 mm. Otrzymaną mieszankę przetopiono w jednoelektrodowym pie-
cu łukowym. Czas procesu prowadzonego w tyglu grafitowym przy temperaturze 1650°C wynosił  
12 minut. Po zakończeniu procesu otrzymano ciekłą fazę niemetaliczną bez stałych wydzieleń i ciekłą 
fazę metaliczną. Zawartość tygla wylano na płytę stalową stosując intensywne chłodzenie sprężonym 
powietrzem w czasie wylewania. Po oddzieleniu zredukowanego metalu otrzymano 4,2 kg zreduko-
wanego żużla o składzie:  

41,96% CaO, 10,91% SiO2, 6,98% MgO, 0,82% FeO, 1,56% MnO, 36,11% Al2O3, 0,78 TiO2, 
0,06% S. 

W celu przedstawienia możliwości otrzymania materiału żużlotwórczego o różnym składzie 
chemicznym zredukowany żużel pokruszono, pobrano 3 kg i podzielono na 3 porcje A, B i C o masie 
1 kg, które wymieszano z boksytem prażonym, boksytem prażonym i wapnem hutniczym oraz z wap-
nem hutniczym. Wielkość cząstek w otrzymywanych mieszankach wynosiła 5-40 mm. 
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Porcja A 
1 kg zredukowanego żużla wymieszano z 0,3 kg boksytu prażonego. W wyniku mieszania 

otrzymano 1,3 kg materiału o składzie: 
32,34% CaO, 9,77% SiO2, 5,37% MgO, 0,63% FeO, 0,31% Fe2O3, 1,20% MnO, 48,08% Al2O3, 

1,49% TiO2, 0,05% S. 
Powyżej temperatury 1583°C otrzymuje się 100% masy żużla w stanie ciekłym. 
Porcja B 
1 kg zredukowanego żużla wymieszano z 0,3 kg boksytu prażonego i 0,3 kg wapna hutniczego. 

W wyniku mieszania otrzymano 1,6 kg materiału o składzie: 
43,90% CaO, 8,22% SiO2, 4,42% MgO, 0,51% FeO, 0,25% Fe2O3, 0,97% MnO, 39,07% Al2O3, 

1,20% TiO2, 0,04% S. 
Przy temperaturze 1600°C otrzymuje się w stanie ciekłym 99,48% masy żużla, a 0,52% w po-

staci stałych wydzieleń Ca5Ti4O13. 
Porcja C 
1 kg zredukowanego żużla wymieszano z 1 kg boksytu prażonego i 1 kg wapna hutniczego.  

W wyniku mieszania otrzymano 3 kg materiału o składzie: 
45,42% CaO, 6,13% SiO2, 2,42% MgO, 0,27% FeO, 0,45% Fe2O3, 0,52% MnO, 41,37% Al2O3, 

1,54% TiO2, 0,02% S. 
Przy temperaturze 1600°C otrzymuje się w stanie ciekłym 98,55% masy żużla, a 1,45% w po-

staci stałych wydzieleń Ca5TiO4O13. 
P r z y k ł a d  2 
Skład chemiczny stalowniczego wapniowo-glinowego żużla kadziowego: 
40,20% CaO, 10,01% SiO2, 4,50% MgO, 3,14% FeO, 6,21% MnO, 33,98% Al2O3, 0,90% TiO2, 

0,06% S. 
3 kg rozdrobnionego żużla wymieszano ze zmielonym reduktorem węglowym wnoszącym wę-

giel pierwiastkowy w ilości 2% masy żużla. Wielkość cząstek rozdrobnionego żużla nie przekraczała 
50 mm, a zmielonego reduktora 5 mm. Otrzymaną mieszankę przetopiono w jednoelektrodowym pie-
cu łukowym. Proces prowadzono w tyglu grafitowym. Czas procesu prowadzonego w tyglu grafitowym 
przy temperaturze 1650°C wynosił 10 minut. Po zakończeniu procesu otrzymano ciekłą fazę niemeta-
liczną bez stałych wydzieleń i ciekłą fazę metaliczną. Zawartość tygla wylano na płytę stalową stosu-
jąc chłodzenie sprężonym powietrzem w czasie wylewania. Po oddzieleniu zredukowanego metalu 
otrzymano 2,7 kg fazy niemetalicznej o składzie: 

43,44% CaO, 10,80% SiO2, 4,82% MgO, 0,04% FeO, 2,95% MnO, 36,73% Al2O3, 0,88% TiO2, 
0,06% S. 

W celu przedstawienia możliwości otrzymania materiału żużlotwórczego o różnym składzie 
chemicznym zredukowany żużel pokruszono, pobrano 2 kg i podzielono na 2 porcje A i B o masie  
1 kg, które wymieszano z boksytem prażonym oraz z boksytem prażonym i wapnem hutniczym. Wiel-
kość cząstek w otrzymywanych mieszankach wynosiła 5-40 mm. 

Porcja A 
1 kg zredukowanego żużla wymieszano z 0,3 kg boksytu prażonego. W wyniku mieszania 

otrzymano 1,3 kg materiału o składzie: 
33,42% CaO, 9,69% SiO2, 3,71% MgO, 0,03% FeO, 0,31% Fe2O3, 2,26% MnO, 48,56% Al2O3, 

1,56% TiO2, 0,05% S. 
Przy temperaturze 1600°C otrzymuje się w stanie ciekłym 99,82% masy żużla, a 0,18% w po-

staci stałych wydzieleń CaTiO3. 
Porcja B 
1 kg zredukowanego żużla wymieszano z 0,3 kg boksytu prażonego i 0,3 kg wapna hutniczego. 

W wyniku mieszania otrzymano 1,6 kg materiału o składzie: 
44,83% CaO, 8,15% SiO2, 3,07% MgO, 0,025% FeO, 0,25% Fe2O3, 1,84% MnO, 39,45% Al2O3, 

1,27% TiO2, 0,04% S. 
Przy temperaturze 1600°C otrzymuje się w stanie ciekłym 99,10% masy żużla, a 0,90% w po-

staci stałych wydzieleń Ca5Ti4O7. 
P r z y k ł a d  3 
Skład chemiczny stalowniczego wapniowo-glinowego żużla kadziowego: 
35,49% CaO, 9,25% SiO2, 5,96% MgO, 8,14% FeO, 7,23% MnO, 30,39% Al2O3, 0,90% TiO2, 

0,04% S. 
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3 kg rozdrobnionego żużla wymieszano ze zmielonym reduktorem węglowym wnoszącym wę-
giel pierwiastkowy w ilości 3% masy żużla. Wielkość cząstek rozdrobnionego żużla nie przekraczała 
50 mm, a zmielonego reduktora 5 mm. Otrzymaną mieszankę przetopiono w jednoelektrodowym pie-
cu łukowym. Proces prowadzono w tyglu grafitowym. Czas procesu prowadzonego w tyglu grafitowym 
przy temperaturze 1650°C wynosił 13 minut. Po zakończeniu procesu otrzymano ciekłą fazę niemeta-
liczną bez stałych wydzieleń i ciekłą fazę metaliczną. Zawartość tygla wylano na płytę stalową stosu-
jąc chłodzenie sprężonym powietrzem w czasie wylewania. Po oddzieleniu zredukowanego metalu 
otrzymano 2,5 kg fazy niemetalicznej o składzie: 

42,35% CaO, 10,95% SiO2, 7,20% MgO, 0,1% FeO, 2,01% MnO, 36,40% Al2O3, 0,89% TiO2, 
0,04% S, 0,01% C. 

W celu przedstawienia możliwości otrzymania materiału żużlotwórczego o różnym składzie 
chemicznym zredukowany żużel pokruszono, pobrano 2 kg i podzielono na 2 porcje A i B o masie  
1 kg, które wymieszano z wapnem hutniczym oraz z boksytem prażonym i wapnem hutniczym. Wiel-
kość cząstek w otrzymywanych mieszankach wynosiła 5-40 mm. 

Porcja A 
1 kg zredukowanego żużla wymieszano z 0,16 kg wapna hutniczego. W wyniku mieszania 

otrzymano 1,16 kg materiału o składzie: 
49,47% CaO, 9,64% SiO2, 6,24% MgO, 0,07% FeO, 1,73% MnO, 31,38% Al2O3, 0,77% TiO2, 

0,003% S, 0,008% C. 
Powyżej temperatury 1522°C otrzymuje się w stanie ciekłym 100% masy żużla. 
Porcja B 
1 kg zredukowanego żużla wymieszano z 0,15 kg boksytu prażonego i 0,3 kg wapna hutnicze-

go. W wyniku mieszania otrzymano 1,45 kg materiału o składzie: 
48,68% CaO, 8,48% SiO2, 5,02% MgO, 0,07% FeO, 0,14% Fe2O3, 1,38% MnO, 34,20% Al2O3, 

1,01% TiO2, 0,003% S, 0,007% C. 
Powyżej temperatury 1584°C otrzymuje się w stanie ciekłym 100% masy żużla. 
P r z y k ł a d  4 
Skład chemiczny stalowniczego żużla konwertorowego: 
45,40% CaO, 13,35% SiO2, 3,61% MgO, 22,15% FeO, 9,5% Fe2O3, 3,13% MnO, 1,78% Al2O3, 

0,61% P2O5, 0,08% S. 
3 kg rozdrobnionego żużla wymieszano z 0,45 kg boksytu prażonego (15% masy żużla) i ze 

zmielonym reduktorem węglowym wnoszącym węgiel pierwiastkowy w ilości 8% masy żużla. Wielkość 
cząstek rozdrobnionego żużla i boksytu nie przekraczała 50 mm, a zmielonego reduktora 5 mm. 
Otrzymaną mieszankę przetopiono w elektrycznym piecu łukowym z 1 elektrodą. Czas procesu pro-
wadzonego w tyglu grafitowym przy temperaturze 1650°C wynosił 18 minut. Po zakończeniu procesu 
otrzymano ciekłą fazę niemetaliczną bez stałych wydzieleń i ciekłą fazę metaliczną. Zawartość tygla 
wylano na stalową płytę stosując chłodzenie sprężonym powietrzem w czasie wylewania. Po oddzie-
leniu zredukowanego metalu otrzymano 2,4 kg fazy niemetalicznej o składzie: 

56,21% CaO, 17,40% SiO2, 4,05% MgO, 0,78% FeO, 1,40% MnO, 18,57 Al2O3, 0,56% TiO2, 
0,19% P2O5, 0,08 S. 

Zredukowany żużel pokruszono i wymieszano z wapnem hutniczym i boksytem prażonym. Ma-
sa wapna hutniczego w mieszance wynosiła 0,3 kg/kg zredukowanego żużla, a boksytu prażonego 
1,35 kg/kg zredukowanego żużla. Wielkość cząstek w otrzymanej mieszance wynosiła 5-40 mm.  
W wyniku mieszania otrzymano 6,36 kg materiału o składzie: 

32,00% CaO, 9,79% SiO2, 1,56% MgO, 0,29% FeO, 0,69% Fe2O3, 0,53% MnO, 51,84% Al2O3, 
2,17% TiO2, 0,07% P2O5, 0,03% S. 

Przy temperaturze 1600°C otrzymuje się w stanie ciekłym 99,63% masy żużla, a 0,37% w po-
staci stałych wydzieleń CaTiO3. 

P r z y k ł a d  5 
Skład chemiczny stalowniczego żużla konwertorowego: 
38,84% CaO, 8,71% SiO2, 3,47% MgO, 29,86% FeO, 14,61% Fe2O3, 0,79% Al2O3, 0,49% P2O5, 

0,06% S. 
3 kg rozdrobnionego żużla wymieszano z 0,6 kg boksytu prażonego (20% masy żużla) i ze 

zmielonym reduktorem węglowym wnoszącym węgiel pierwiastkowy w ilości 10% masy żużla. Wiel-
kość cząstek rozdrobnionego żużla i boksytu nie przekraczała 50 mm, a zmielonego reduktora 5 mm. 
Otrzymaną mieszankę przetopiono w jednoelektrodowym piecu łukowym. Czas procesu prowadzone-
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go w tyglu grafitowym przy temperaturze 1650°C wynosił 15 minut. Po zakończeniu procesu otrzyma-
no ciekłą fazę niemetaliczną bez stałych wydzieleń i ciekłą fazę metaliczną. Zawartość tygla wylano na 
stalową płytę stosując chłodzenie sprężonym powietrzem w czasie wylewania. Po oddzieleniu zredu-
kowanego metalu otrzymano 2,1 kg zredukowanego żużla o składzie: 

53,15% CaO, 13,50% SiO2, 4,56% MgO, 0,88 FeO, 1,51% MnO, 25,23% Al2O3, 0,75% TiO2, 
0,20% P2O5, 0,05% S. 

Zredukowany żużel pokruszono i wymieszano z boksytem prażonym. Masa boksytu w mie-
szance wynosiła 1,2 kg/kg zredukowanego żużla. Wielkość cząstek w otrzymanej mieszance wynosiła 
5-40 mm. W wyniku mieszania otrzymano 4,62 kg mieszanki o składzie:  

24,32% CaO, 9,40% SiO2, 2,07% MgO, 0,4% FeO, 0,73% Fe2O3, 0,31% MnO, 59,47% Al2O3, 
2,44% TiO2, 0,09% P2O5, 0,02% S. 

Powyżej temperatury 1598°C otrzymuje się w stanie ciekłym 100% masy żużla. 
 
 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Sposób wytwarzania mieszanki żużlotwórczej dla pozapiecowej rafinacji stali w kadzi lub  
w piecu kadziowym na bazie fazy niemetalicznej z procesu redukcji stalowniczego żużla konwertoro-
wego, z udziałem boksytu prażonego lub procesu redukcji stalowniczego wapniowo-glinowego żużla 
kadziowego, znamienny tym, że do rozdrobnionego zredukowanego żużla, otrzymanego w procesie 
redukcji stalowniczego żużla konwertorowego z udziałem prażonego boksytu w obecności reduktora 
węglowego lub w procesie redukcji stalowniczego wapniowo-glinowego żużla kadziowego w obecno-
ści reduktora węglowego, przy czym proces redukcji stalowniczego żużla konwertorowego o rozmia-
rach cząstek poniżej 50 mm z udziałem boksytu prażonego o rozmiarach cząstek poniżej 50 mm,  
w ilości stanowiącej 15-20% masy redukowanego żużla, prowadzi się w obecności reduktora węglo-
wego o rozmiarach cząstek poniżej 5 mm i zawartości węgla pierwiastkowego 5,0-10,0% masy redu-
kowanego żużla do osiągnięcia sumarycznej zawartości tlenków żelaza i manganu w redukowanym 
żużlu niższej od 3,0%, natomiast proces redukcji stalowniczego wapniowo-glinowego żużla kadziowe-
go o rozmiarach cząstek poniżej 50 mm prowadzi się w obecności reduktora węglowego o rozmiarach 
cząstek poniżej 5 mm i zawartości węgla pierwiastkowego 2,0-5,0% masy redukowanego żużla do 
osiągnięcia sumarycznej zawartości tlenków żelaza i manganu w redukowanym żużlu niższej od 3,0%, 
dodaje się rozdrobniony boksyt prażony i/lub wapno hutnicze w ilości zapewniającej otrzymanie wap-
niowo-glinowej mieszanki o rozmiarach cząstek 10-40 mm i składzie 20,0-55,0% CaO, 25,0-60,0% 
AI2O3, 6,0-11,0% SiO2, 2,0-6,5% MgO, 0,5-3,0% FeO + %Fe2O3 + %MnO, 0,5-2,5% TiO2, 0-0,1% 
P2O5 i 0,02-0,1% S. 

2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że dodawany do zredukowanego żużla stalowni-
czego lub zredukowanego wapniowo-glinowego żużla kadziowego boksyt prażony zawiera 86-92% 
AI2O3, 4,0-6,0% SiO2, 0-0,5% MgO, 1,2-1,8% Fe2O3, 3,0-4,0% TiO2 i 0-0,8% CaO. 

3. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że dodawane do zredukowanego żużla stalowni-
czego lub zredukowanego wapniowo-glinowego żużla kadziowego wapno hutnicze zawiera 94-98% 
CaO, 1,0-2,0% SiO2, 0-0,5% MgO i 0,5-5,0% części lotnych. 

 
 
 
 



 PL 213 251 B1 8 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Departament Wydawnictw UP RP 
Cena 2,46 zł (w tym 23% VAT) 


	Dane bibliograficzne
	Opis
	Zastrzeżenia

