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Putting in practice the recycling projects of the damaging secondary powder products as dust, scale (mixture
of oxides – fabrication defect appearing at rolling) or sand resulted in steel industry effluents removal, needs
to be characterized from physical, chemical and technological point of view. This paper aims to realise a
new classification of the damaging material and new definitions for their characteristics. The proposed
groups are: producing characteristics, impact characteristics, removal characteristics and recycling valorisation
characteristics. To underline the technological importance of the used characteristics as work instruments
has been programmed experimental researches regarding the diminishing of the recycling of the dust and
the sand obtained after the electric arc furnace gas removal and scale from rolling. The characteristics of
recycling valorisation have been assessed: chemical composition and Zn assimilation ratio in the steel, the
efficiency in liquid steel, the degree of replacing the scrap iron and the recycling chemical composition.
Keywords: dust, sand, damaging material

În activitatea de operaþionalizare a conceptului de
dezvoltare durabilã o importanþã aparte prezintã reciclarea
produselor secundare [2-4]. În siderurgie dificultãþi
serioase sunt înregistrate în cazul valorificãrii produselor
secundare pulverulente (praf, nãmol uscat, þunder) [5].
Analiza situaþiei existente în acest domeniu scoate în
evidenþã necesitatea programãrii de noi cercetãri orientate
cu precãdere spre þinte speciale precum:
-o nouã clasificare a caracteristicilor materialelor
secundare pulverulente ºi conceperea de noi definiþii a
acestora;
-experimentãri pentru caracterizarea unor materiale
siderurgice secundare cu potenþial de reciclare;
-valorificarea în cadrul experimentãrilor a rolului pe care
îl poate avea cunoaºterea caracteristicilor în ameliorarea
tehnologiilor de reciclare.
La cele prezentate anterior trebuie adãugat cã folosirea
unor caracteristici diversificate, clar definte ºi validate,
constituie practic o condiþie obligatorie pentru identificarea
proceselor ºi instalaþiilor [9, 2]. Ca sarcinã managerialã
importantã, identificarea procesului presupune
cunoaºterea mãrimilor de intrare - ieºire asociate cu
caracteristicile menþionate ºi prelucrarea datelor
experimentale achiziþionate în vederea evaluãrii ºtiinþificoeconomice a tehnologiei de implementare a procesului.
Aspectele de mai sus se constituie în fapt în obiectivele
principale urmãrite spre rezolvare de autorii lucrãrii de faþã.
Propunerea unei clasificãri ºi definiri noi a caracteristicilor
poluanþilor metalurgici
Þinând cont ºi de unele informaþii existente deja în
literatura de specialitate [6,7], în cele ce urmeazã se va
prezenta o nouã clasificare a caracteristicilor poluanþilor.
S-a þinut cont ºi de datele existente în lucrarea [1].
Caracteristicile de generare vizeazã însuºirile dobândite
în urma proceselor de generare a substanþelor poluante.
Avansarea ºi acceptarea unei astfel de propuneri înseamnã
cã pentru caracterizarea completã a unui poluant devine
necesarã cunoaºterea termodinamicii, cineticii ºi

mecanismelor proceselor de generare a poluanþilor
metalurgici.
Caracteristicile de impact reprezintã interacþiile posibile
între poluant ºi mediu.
Abordarea de pe poziþii inginereºti a unui astfel de
subiect evidenþiazã necesitatea diferenþierii a douã situaþii:
- caracteristicile de impact asupra mediului
extratehnologic se referã la influenþa poluantului asupra
mediului reprezentat de cei trei factori de mediu
fundamentali (apã, aer, sol) care „înconjoarã” procesul ºi
echipamentul tehnologic.
- caracteristicile de impact asupra proceselor ºi
echipamentelor ridicã problema (nestudiatã din punct de
vedere ecologic pânã azi) reprezentatã de poluarea
proceselor tehnologice ºi implicit, impactul asupra calitãþii
proceselor tehnologice ºi performanþelor echipamentelor
tehnologice. Intr-o astfel de exprimare se poate spune cã
este vorba despre caracteristici de impact asupra mediului
de lucru sau caracteristici de impact tehnologic.
Astfel, în analiza poluãrii este necesar sã fie luate în
considerare ºi procese de genul:
- generaþi în spaþiul de lucru al agregatului, oxizii SO2 ºi
SO3, prin dizolvare în topiturile de oþel, provoacã poluarea
acestora cu sulf, cu impactul nedorit cunoscut asupra
calitãþii procesului de elaborare [6];
- substanþe precum SO2 ºi SO3 determinã coroziunea
chimicã a traseelor metalice de evacuare a gazelor arse,
aspect ce ar trebui tratat ca impact negativ al unor poluanþi
asupra performanþelor echipamentelor [7];
- rezidualele din fierul vechi trebuie abordate ºi ca
poluanþi tehnologici ai acestui material, cu implicaþii
negative asupra proceselor în care fierul vechi este utilizat
ca materie primã.
În aceste condiþii se apreciazã ca necesarã introducerea
în ºtiinþele ecologice a unei noi noþiuni: agent poluant
tehnologic, prin care se înþelege agentul generat în timpul
procesului tehnologic, care pe durata acestuia, prin
interacþii de alterare ºi distrucþie poate afecta calitatea
produselor ce urmeazã a fi livrate pieþei ºi durabilitatea
componentelor constructive ale echipamentelor.
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Tabelul 1
COMPOZIÞIA CHIMICÃ A PRAFULUI DE CUPTOR CU ARC ELECTRIC,

Caracteristicile de epurare sunt utilizate în cazul
caracterizãrii proceselor tehnico-tehnologice de epurare
a efluenþilor industriali.
Caracteristicile de reciclare – valorificare intervin în
definirea posibilitãþilor de reciclare - valorificare a
materialelor secundare.
Scopul tehnologic al cercetãrilor
Materiale folosite
Scopul principal al experimentãrilor a constat în
utilizarea caracteristicilor la evaluarea proceselor de
reciclare a prafului de CAE, nãmolului CAE ºi þunderului
ca înlocuitori parþiali ai încãrcãturii metalice a CAE, care
în situaþia clasicã poate fi alcãtuitã în douã variante:
-încãrcãturã completã din fier vechi;
-încãrcãturã din fier vechi plus materiale feroase
obþinute prin prereducere de tip DRI – burete de fier produs
prin reducerea directã a minereurilor (direct reduced iron)
sau HBI -burete de fier fabricat prin brichetare la cald (hot
briquitting iron).
Praful CAE, nãmolul CAE ºi þunderul, ca materiale de
cercetare, au avut compoziþiile chimice ºi structurile
granulometrice prezentate în tabelele 1-4 [2,8].
În unele situaþii s-a apelat ºi la conþinutul în Fetot al celor
trei pulverulente.
Cercetãri pentru caracterizarea unor materiale siderurgice
secundare cu potenþial de reciclare
Pentru a evalua tehnologiile de reciclare a materialelor
secundare pulverulente la elaborarea oþelului în cuptoarele
cu arc electric, au fost cercetate anumite caracteristici de
reciclare-valorificare ale acestor materiale.
Tabelul 2
STRUCTURA GRANULOMETRICÃ A
PRAFULUI DE CUPTOR CU ARC ELECTRIC

[%]

Tabelul 3
COMPOZIÞIA CHIMICÃ A ÞUNDERULUI

Tabelul 4
COMPOZIÞIA CHIMICÃ A NÃMOLULUI

Menþionãm cã încãrcãturile metalice alcãtuite din fier
vechi sau fier vechi plus prereduse se considerã încãrcãturi
clasice (convenþionale), în timp ce încãrcãturile având ºi
pulverulente (introduse sub formã de brichete) sunt
catalogate ca neconvenþionale.
Compoziþia chimicã predicþionatã a oþelului elaborat
Pentru cunoaºterea compoziþiei chimice a oþelului
elaborat în cazul folosirii în încãrcãturi ca înlocuitor al
fierului vechi a pulverulentelor menþionate s-a calculat
compoziþia chimicã predicþionatã a oþelului. În acest scop
s-a apelat la cunoºtinþe de bilanþ de materiale ºi la regulile
amestecurilor. S-a reuºit astfel sã se caracterizeze factorii
de influenþare a fosforului la topire (figura 1) ºi a zincului
în oþelul elaborat (fig. 2).
Raportul de trecere a fosforului ºi zincului în oþelul elaborat
Aceastã caracteristicã (indicator) a fost definitã prin
relaþia:
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Randamentul în oþel
Datoritã conþinutului subunitar în fier al pulverulentelor
ºi gradului subunitar de trecere în topitura de oþel,
cantitatea de oþel elaboratã este mai micã decât cea
planificatã prin capacitatea nominalã a cuptorului. Într-un
asemenea cadru se impune necesitatea definirii unei noi
caracteristici de reciclare – valorificare, numite în lucrarea
de faþã randamentul în oþel.
Au fost cercetate urmãtoarele aspecte:
-influenþa proporþiei de þunder ºi nãmol în încãrcãtura
cuptorului ºi a conþinutului de Fetot din acestea asupra
cantitãþii de oþel obþinute (fig. 4);

Fig.1 Diagramã pentru precalcularea fosforului în topiturã, în
funcþie de ponderea prafului CAE ºi þunderului în încãrcãtura
cuptorului: 1- praf de CAE; 2 - þunder

Fig.2 Diagramã pentru precalcularea conþinutului de zinc în
oþel în funcþie de ponderea de praf CAE în încãrcãtura cuptorului
(1)

Fig.4 Influenþa proporþiei de þunder ºi a proporþiei de nãmol din
încãrcãturã asupra cantitãþii de oþel planificate într-un CAE încãrcat
clasic la circa 90 t

-influenþa proporþiei de þunder ºi nãmol în încãrcãtura
cuptorului ºi a conþinutului de Fetot al acestora asupra
abaterii de la cantitatea de oþel planificatã (fig. 5).

Prelucrarea graficã a datelor experimentale privind
influenþa ponderii pulverulentelor încãrcate în cuptor
asupra gradului de trecere a fosforului ºi zincului este
prezentatã în figura 3.

Fig.5 Influenþa proporþiei de þunder ºi a proporþiei de nãmol din
încãrcãturã asupra abaterii de la cantitatea de oþel planificatã

În acest caz randamentul în oþel, ηo, a fost apreciat prin
intermediul abaterii ap de la mãrimea încãrcãturii clasice:
(2)

În relaþia de mai sus Mop este cantitatea de oþel obþinutã
din încãrcãturi neconvenþionale, iar Mo.f.v. - cantitatea de
oþel elaboratã din încãrcãturi clasice.
Conform datelor din literatura de specialitate, abaterea
nu trebuie sã depãºeascã 6% [10].

Fig.3 Variaþia raporturilor de trecere a fosforului din praf ºi a zincului
din þunder în topitura de oþel
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Gradul de înlocuire a fierului vechi
Pe baza caracteristicilor prezentate mai sus s-a definit
gradul de înlocuire a fierului vechi, Ip-f.v. cu pulverulente în
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Fig.6 Variaþia procentului de zinc în brichete în funcþie de gradul de reciclare a
particulelor CAE (1) ºi a þunderului colectat de la laminoare (2)

Fig.7 Influenþa proporþiei de praf CAE ºi a conþinutului de zinc al acestuia
asupra conþinutului de zinc din praful evacuat din cuptor

condiþii de menþinere a eficienþei normale. Acest indicator
a fost apreciat cu relaþia:
(3)

în care Fep este conþinutul în fier al pulverulentului, iar Mp
– masa pulverulentului.
Restricþia de maxim 6% pentru abatere se poate traduce
în valori de (3-8)% pentru

. Luând în considerare

conþinutul de Fetot în pulverulent de (50-90)%, au rezultat
pentru gradul de înlocuire a fierului vechi valorile:
Compoziþia chimicã de reciclare
Existã posibilitatea industrialã ca particulele rezultate
în urma epurãrii aglomerate sau brichetate (de exemplu
la cuptorul cu arc electric - CAE) sã se reintroducã de mai
multe ori în circuitul de fabricaþie, mãsurã tehnologicã
evaluatã prin aºa numitul grad de recirculare (reciclare),
care reprezintã în fond numãrul de reintroduceri ale
particulelor (primare, secundare, terþiere…) în cuptorul
metalurgic. O astfel de procedurã poate determina
acumularea crescândã în particulele poluante a unor
elemente rezidual - dãunãtoare, care prin trecere parþialã
în oþelul lichid pot altera calitatea acestuia. Din cauza unor
astfel de motive trebuie cunoscutã înaintea fiecãrei
reintroduceri în flux compoziþia chimicã de reciclare în
elementul vizat, în aºa fel încât proporþia lui în particulele
reciclate sã nu inducã în oþelul fabricat cantitatea
dãunãtoare din elementul respectiv.
Cercetãrile experimentale (fig. 6) au pus în evidenþã o
astfel de situaþie în cazul zincului, element care peste o
anumitã limitã în oþel provoacã alterarea proprietãþilor
acestuia. Se constatã un “pericol” mai mare la reciclarea
brichetelor fabricate din propriile particule rezultate la
epurarea gazului CAE, deoarece procesul de elaborare se
face pe bazã de fier vechi în care zincul se aflã în procente
însemnate.
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În cazul în care dupã un anumit grad de recirculare
rezultã în particule (brichete) un procent limitã de zinc,
reciclarea se stopeazã, particulele urmând a fi livrate altor
eventuali beneficiari din afara uzinei metalurgice în care
se aflã cuptorul cu arc electric.
Informaþiile prelucrate mai sus au fost susþinute ºi de
datele prezentate in figura 7.
Concluzii
Procesarea materialelor secundare pulverulente în
condiþiile cunoaºterii caracteristicilor descrise mai sus
conduce la o serie de concluzii menþionate în cele ce
urmeazã.
Pentru cazul utilizãrii prafului de CAE prezintã interes
urmãtoarele:
- praful de electrofiltru CAE este un subprodus feros,
care se poate utiliza în încãrcãtura cuptorului în proporþie
de max. 3%, peste aceastã valoare generând depãºirea
conþinutului de 0,030% P în oþel;
- în cazul în care conþinutul de Zn al prafului de
electrofiltru CAE depãseºte 10% ºi este folosit în proporþie
de peste 3% în încãrcãtura cuptorului se poate depãºi
valoarea de 0,0030% Zn în oþel;
- o proporþie în încãrcãturã de peste 3% praf de
electrofiltru CAE cu minim 5% Zn poate conduce la un praf
nou generat cu un conþinut de Zn de peste 15%;
- reprezentãrile reliefate de diagramele din figurile 6 ºi
7 demonstreazã creºterea conþinutului de Zn în praful
colectat în cazul recirculãrii acestuia de mai multe ori. Se
constatã cã la o repartiþie egalã cu 4, acest conþinut poate
depãºi 35% Zn în praf, adicã se obþine un material care
prin livrare în afara combinatului devine materie primã
pentru procesatorii de minereuri (materiale) neferoase;
În situaþia întrebuinþãrii þunderului este bine sã se þine
cont de:
- þunderul este un subprodus feros, care se poate utiliza
în încãrcãtura cuptorului în proporþie de max. 20%, peste
aceastã valoare conducând la depãºirea conþinutului de
0,030% P în oþel, chiar pentru un þunder foarte bogat în Fe;
95

- în cazul în care conþinutul de Fetot în þunder scade sub
65% ºi este folosit în proporþie de peste 15% în încãrcãtura
cuptorului, cantitatea de oþel obþinutã scade sub 85 t ºi
abaterea faþã de cantitatea de oþel programatã scade sub 5%;
- proporþia de peste 20% þunder în încãrcãturã poate
asigura o abatere la cantitatea de oþel convenabilã, numai
dacã þunderul are minim 95% Fetot.
La folosirea nãmolului ca recirculat sunt interesante
urmãtoarele:
- nãmolul este un subprodus feros care se poate utiliza
în încãrcãtura cuptorului în proporþie de max. 8%, peste
aceastã valoare cantitatea de oþel obþinutã scade sub 85 t
ºi abaterea faþã de cantitatea de oþel programatã scade
sub - 5%;
- proporþia de peste 8% nãmol în încãrcãturã poate
induce o abatere la cantitatea de oþel acceptabilã numai
dacã nãmolul are minim 50% Fetot.
Lucrarea dezvoltã o metodologie de identificare a
proceselor ºi instalaþiilor de recirculare a materialelor
secundare folosind eficient caracteristicile de reciclare valorificare ale subproduselor siderurgice pulverulente.
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