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Зменшення шкідливих викидів технологічним шляхом 

 

Зменшення кількості шкідливих викидів у сталеплавильному виробництві досягається 
використанням різних технологічних прийомів та пристроїв. Велике значення має механізація 
ручних операцій. Для зниження шкідливих викидів передбачається: механізоване завантаження 
шихти; підвісні бункери для сипких матеріалів та феросплавів; автоматизовані системи для 
завантаження цих матеріалів; обладнання для механізації робіт по обслуговуванню конверторів та 
міксерних пристроїв; механізація прибирання шлаків під конверторами та сміття на робочих 
майданчиках; механізація ломки зношеної футеровки основних агрегатів, прибирання відходів; 
механізація підготовки та ремонту набивної футеровки сталерозливних ковшів; обладнання 
ковшів шиберними затворами. 

Пил, що виноситься з мартенівської печі, складається з маленьких часток залізної руди, вапняку, 
шлаку, а також продуктів конденсації парів металу. Винос малих часток руди та вапняку 
відбувається в результаті руйнування цих матеріалів під впливом високих температур у періоди 
нагріву шихти та її плавлення. Винос цих часток припиняється повністю після покриття шихти 
шаром шлаку. У зв’язку з цим велике значення мають склад шлаку, час його наведення, 
температура, площа поверхні зіткнення з металом. 

Запиленість продуктів згоряння залежить від періоду плавки. Максимальна її величина (до 15 
г/м3) характерна для періоду продувки киснем. При правильній експлуатації котла-утилізатора та 
очисної споруди запиленість газу на виході з неї звичайно буває < 0,1 г/м3. Щоб зменшити винос 
пилу, не слід завантажувати в піч сипучі матеріали та додавати руду в ванну на стадії кипіння. 

В конверторному виробництві зниженню кількості шкідливих викидів сприяють вплив звукових 
коливань на робочий об’єм та рідку ванну, а також окремий підвід кисню та відвід газів. 

Для зменшення шкідливих викидів при розливанні сталі під шлаком слід прагнути: до зниження 
інтенсивності фтористих виділень, що досягається зменшенням вмісту фтористих компонентів; 
підвищення основності шлаку; використання силікокальцію та порошків алюмомагнію замість 
алюмінію, марганцевої руди замість натрієвої селітри; зниження вологості домішок; 
використання малофосфористих шлакоутворюючих брикетів. 

Велике значення має перехід на випарювальне охолодження сталеплавильних агрегатів (заміна в 
охолоджувальних системах холодної води на киплячу), що дозволяє зменшити витрати води на 
охолодження більше ніж у 60 разів. Металургійні агрегати нагріті до високих температур, і в 
охолоджувальних системах завжди використовували холодну воду. Якщо її замінити кип’ятком, 
то останній, стикаючись з охолоджуваною поверхнею, перетворюється в пару, яка забирає багато 
тепла.  

Одна з основних умов, що дозволяють знизити викиди шкідливих речовин, – правильне, 
кваліфіковане ведення технологічних процесів у сталеплавильному виробництві. Це допоможе 
запобігти аварії та непередбаченим викидам шкідливих речовин [5]. 
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