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ABSTRAKT 

 Tato bakalářská práce zkoumá možnosti využití přímo redukovaného železa v 

elektrické obloukové peci při výrobě oceli. 

 První kapitola popisuje přímé redukované železo, různé způsoby výroby přímo 

redukovaného železa a jejich odlišnosti. Druhá kapitola popisuje vliv přímo redukovaného 

železa na energetické bilance elektrické obloukové pece a dynamické energetické bilance. 

Třetí kapitola popisuje proces dynamiky elektrické obloukové pece během aplikace přímo 

redukovaného železa. 

 Přímo redukované železo během tavení ocelí je ovšem běžně používáno v mnoha 

zemích. V naší zemi (Mongolsko) se v poslední době železárny velmi zajímajío jeho využití a 

začínají přímo redukované železo využívat. Přímo redukované železo může plně nahradit 

ocelový šrot. Cílem je zvýšit efektivitu výroby a kvalitu vyráběné oceli.  

Klíčová slova: přímo redukované železo (DRI), ocel, elektrická oblouková pec (EOP). 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 This bachelor thesis explores possibilities of using direct reduced iron (DRI) in the 

electric arc furnace during steel melting. 

 The first chapter describes direct reduced iron, different ways of direct reduced iron 

processes and their differences. The second chapter describes influence of direct reduced iron 

on the energy balance of the electric arc furnace and dynamic energy balance. The third 

chapter describes process dynamics of electric arc furnace during an application of direct 

reduced iron. 

 Using direct reduced iron during steel melting is surely common use in the many 

countries. In our country (Mongolia) recently, metallurgy plants are very interested in the 

utilization of DRI and started to use it. The direct reduced iron can fully substitute scrap and 

cast iron. More efficient production, high quality steel are the goals. 

Key words: direct reduced iron (DRI), steel, electric arc furnace (EAF). 
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ÚVOD 

Železná ruda, koks, vysoká pec a ocelový šrot jsou hlavními surovinami používanými 

při výrobě oceli. Však ocelárny se zajímají o nejnovější moderní technologie a levné metody. 

Přidat přímo redukované železo (DRI) do kyslikových konvertorů s ocelovým šrotem lze 

v rozsahu od 20 do 50 % a do elektrické obloukové pece (EOP) od 50 do 100 %. DRI je tedy 

významnou železonosnou surovinou v hutnictví. Je levnější než surové železo při produkci 

oceli. Světová produkce DRI zaznamenala neustálý růst a v roce 2006 celková produkce 

dosáhla téměř 60 milionů tun. V roce 2007 byla cena přímo redukovaného želaza na trhu Číny 

mezi 400-450 $ a zřejmě ještě poroste. Poptávka po redukovaném železe vzrostla dramaticky 

během posledních dvou desetiletí. K výrobě nejkvalitnější oceli se používá elektrická 

oblouková pec. Takže využitím přímo redukovaného železa při výrobě oceli v elektrické 

obloukové peci lze vyrobit také kvalitní ocel. 

Tato práce je věnována problematice využití přímo redukovaného železa při výrobě 

oceli v elektrické obloukové peci.  

Kapitola jedna je věnována charakteristicea přímo redukovaného železa a způsobu 

jeho výroby. Přímé redukované železo má přibližně stejný obsah železa jako surové železo, 

obvykle 90-94 % (v závislosti na kvalitě surové rudy), ve srovnání s asi 93 % u roztaveného 

surového železa, takže je vynikající surovinou pro elektrické pece používané v tzv. 

minihutích, což jim umožňuje používat ocelový odpad v menší míře, nebo vyrábět náročnější 

jakosti oceli. Jsou prezentovány jednotlivé způsoby výroby DRI. 

V další kapitole je pozornost zaměřena na bližší rozbor poznatků z dané oblasti. Díky 

využívání zemního plynu nebo zplyňovaného uhlí jsou emise CO2 z DRI rovněž nižší ve 

srovnání s vysokou pecí. Části uhlíku pro redukci železné rudy jsou nahrazeny vodíkem 

převedeného ze zemního plynu nebo zplynovaného uhlí. Je diskutován vliv přímo 

redukovaného železa na energetickou bilanci elektrické obloukové pece, způsob stanovení 

úplné a dynamické energetické bilance v EOP. Pozornost je také věnována dynamice procesu 

výroby oceli v EOP v průběhu tavení DRI. 

Získané poznatky jsou shrnuty v závěru této bakalářské práce. 
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1 CHARAKTERISTIKA PŘÍMO REDUKOVANÉHO 

ŽELEZA A ZPŮSOBU JEHO VÝROBY 

Přímo redukované železo (DRI), též nazývané železná houba, se vyrábí přímou 

redukcí železné rudy (v podobě kusů, pelet) pomocí redukčním plynu, kterým bývá zemní 

plyn a uhlí. Redukční plyn je směs, z níž většinu tvoří vodík (H2) a oxid uhelnatý (CO), které 

působí jako redukční činidla. Tento proces redukce železné rudy v pevné formě redukcí plynů 

se nazývá přímá redukce [1]. 

Tradiční cesta pro výrobu oceli se skládá z aglomerace nebo granulace rudy, 

koksovny, vysokých pecí a kyslíkových konvertorů. To vyžaduje vysoké kapitálové náklady a 

suroviny přísných specifikací. Koksovatelné uhlí je potřeba, aby byl koks dostatečně pevný, 

aby unesl zátěž ve vysoké peci. Integrované ocelárny s méně než milion tun roční kapacity 

obecně nejsou ekonomicky životaschopné. Koksárenské baterie a provozy aglomerace 

integrované v ocelárně jsou velmi nákladnými agregáty a výrazným způsobem znečišťují 

životní prostředí [2]. 

1.1 Základní východiska 

Přímá redukce je alternativním způsobem výroby, který byl vyvinut k překonání 

některých z problémů konvenčních vysokých pecí. DRI se úspěšně vyrábí v různých částech 

světa a to buď prostřednictvím zemního plynu, nebo technologie založené na redukci uhlím. 

Železná ruda se redukuje v pevném stavu při 800 až 1050 °C, a to buď redukcí pomocí plynu 

(H2 + CO) nebo uhlíkem. Konkrétní investiční a provozní náklady těchto výrobních procesů 

jsou nízké ve srovnání s integrovaným ocelářským průmyslem a jsou vhodné pro mnoho 

rozvojových zemí, kde jsou omezené dodávky koksovatelného uhlí [2]. 

Tento proces přímé redukce je energeticky úsporný a je nejvíce konkurenceschopný k 

vysokopecnímu procesu výroby surového železa. Může být integrován s elektrickou 

obloukovou pecí a využít latentního tepla vyrobeného produktu DRI. 

Faktory, které pomáhají, aby bylo DRI ekonomické: 

Přímé redukované železo má přibližně stejný obsah železa jako surové železo, obvykle 

90-94 % (v závislosti na kvalitě surové rudy), ve srovnání s asi 93 % u roztaveného surového 

železa, takže je vynikající surovinou pro elektrické pece používané v tzv. minihutích, což jim 

umožňuje používat ocelový odpad v menší míře, nebo vyrábět náročnější jakosti oceli [1]. 

Železné brikety  (HBI) jsou kompaktní formou DRI navrženou pro snadnou přepravu, 

manipulaci a skladování.Redukované železo typu HDRI není po výrobě chlazeno. Je okamžitě 

transportováno do čekající elektrické obloukové pece. Tím se šetří energie. 
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Na proces přímé redukce lze použít zemní plyn kontaminovaný s inertními plyny, 

čímž odpadá nutnost odstranění těchto plynů pro jiné použití. Nicméně, jakékoliv inertní 

znečištění redukčního plynu snižuje výrobnost a tepelnou účinnost procesu. 

Dodávky prachové rudy a surového zemního plynu jsou k dispozici v oblastech, jako 

je severní Austrálie, aby se zabránilo vysokým nákladům na dopravu plynu. Ve většině 

případů se průmysl DRI nachází v blízkosti zdroje zemního plynu, proto je lepši dovážet rudu 

než plyn. Tato metoda produkuje 97 % čistého železa. 

Indie je největším světovým producentem přímo redukovaného železa, je tam zásadní 

složkou ocelového průmyslu. Dle statistiky k DRI z roku 2012 mnoho jiných zemí používá 

různé varianty procesu, takže poskytuji železo pro místní metalurgický průmysl [1]. 

1.1.1 Alternativní technologie výroby železa 

Dva hlavní typy alternativní technologie výroby železa, které jsou k dispozici: 

1. Přímá redukce (DR): Přímá redukce zahrnuje výrobu masivního železa z železné 

rudy pomoxí redukčního činidla (např. zemní plyn). Pevný produkt z redukovaného železa 

(DRI) a používají se zejména jako suroviny v elektrických obloukových pecích (EOP). 

Techonolgie výroby DRI se začly rozvíjet v průmyslovém měřítku od roku 1970.  

2. Redukce rud (SR): je možné kombinovat redukci železné rudy s tavením v reaktoru, 

a to bez použití koksu. Produktem je tekuté surové železo, které může být rafinováno stejným 

způsobem jako u surového železa z vysoké pece. V současné době je pouze jedna varianta SR 

komerčně osvědčena (COREX), ale řada variant je v pokročilém stádiu vývoje [1]. 

Světová produkce DRI zaznamenala neustálý růst a do roku 2006 celková produkce dosáhla 

téměř 60 milionů tun, jak je znázorněno v obr. 1. 

 

Obr.1:  Světová produkce DRI[3]. 



4 

 

SUGARRAGCHAA, A. Využití přímo redukovaného železa při výrobě oceli v elektrické 

obloukové peci.VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2014. 

 

 

 

Mezi různými DRI procesy, dominuje trhu firma MIDREX, představuje 59,7 % z 

celkové produkce DRI.Celkový podíl využití tohoto procesu pro výrobusurové oceli ve 

světovém měřítku je4 %, zatímco vysoké pece tvoří 61% a ocelový šrot 36 % v roce 2005. 

 

 

Obr.2:  Světová výroba DRI v roce 2006 podle typu výrobního procesu [3]. 

 

 

V roce 2009 dosáhla globalnívýroby přima redukovaného železa na 64,4 milionů tun. 

 

 

 
 

Obr.3:  Celková světováprodukce DRI v roce 2009 [3]. 
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Tab. 1: V roce 2009, světová produkce přímo redukovaného železa, podle zemí, v milionech 

tun [3]. 

Name 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Latin America  

Argentina 0,99 1,42 1,28 1,46 1,74 1,74 1,83 1,95 1,81 1,86 0,81 

Brazil 0,40 0,42 0,43 0,36 0,41 0,44 0,43 0,38 0,36 0,30 0,01 

Mexico 6,24 5,83 3,67 4,90 5,62 6,54 5,98 6,17 6,26 6,01 4,15 

Peru 0,05 0,08 0,07 0,03 0,08 0,08 0,09 0,14 0,09 0,07 0,10 

Trinidad & 

Tobago 

1,30 1,53 2,31 2,32 2,28 2,36 2,25 2,08 3,47 2,78 1,99 

Venezuela 5,05 6,69 6,38 6,89 6,90 7,83 8,95 8,61 7,71 6,87 5,61 

Middle 

East/N.Africa 

 

Egypt 1,67 2,11 2,37 2,53 2,87 3,02 2,90 3,10 2,79 2,64 2,91 

Iran 4,12 4,74 5,00 5,28 5,62 6,41 6,85 6,85 7,44 7,46 8,20 

Iraq - - - - - - - - - - - 

Libya 1,33 1,50 1,09 1,17 1,34 1,58 1,65 1,63 1,64 1,57 1,11 

Qatar 0,67 0,62 0,73 0,75 0,78 0,83 0,82 0,88 1,30 1,68 2,10 

Saudi Arabia 2,36 3,09 2,88 3,29 3,29 3,41 3,63 3,58 4,34 4,97 5,03 

UAE - - - - - - - - - - 0,09 

Asia/Oceania  

Australia 0,32 0,56 1,37 1,02 1,95 0,69 - - - - - 

China 0,11 0,05 0,11 0,22 0,31 0,43 0,41 0,41 0,60 0,18 0,00 

India 5,22 5,44 5,59 6,59 7,67 9,37 12,04 14,74 19,06 21,20 22,03 

Indonesia 1,74 1,82 1,48 1,50 1,23 1,47 1,39 1,29 1,42 1,29 1,23 

Japan - - - - - - - - - - - 

Malaysia 0,96 1,26 1,12 1,08 1,60 1,68 1,38 1,54 1,84 1,94 2,30 

Myanmar 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 - - - - - 

North America  

Canada  0,92 1,13 - 0,18 0,50 1,09 0,59 0,45 0,91 0,69 0,34 

US 1,67 1,56 0,12 0,47 0,21 0,18 0,22 0,24 0,25 0,26 - 

Former 

USSR/Eastern 

Europe 

 

Russia 1,88 1,92 2,51 2,91 2,91 3,14 3,34 3,28 3,41 4,56 4,57 

Sub-Saharan 

Africa 

 

Nigeria - - - - - - - - 0,15 0,20 - 

South Africa 1,16 1,53 1,56 1,55 1,54 1,63 1,78 1,75 1,74 1,18 1,39 

Western 

Europe 

 

Germany 0,40 0,46 0,21 0,54 0,59 0,61 0,44 0,58 0,59 0,52 0,38 

Italy - - - - - - - - - - - 

Sweden - - - - - - - - - - - 

World Total 38,59 43,78 40,32 45,08 49,45 54,60 56,99 59,79 67,22 68,03 64,44 
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1.2 DRI procesy 

Některé metody byly použity v průběhu uplynulých 50 let a vyrábí přímo redukované 

železo. V praxi fungují tři hlavní procesy: Midrex, Hyl (I, II a III) a Fior. Pět nových technik 

bylo vyvinuto teprve nedávno: FASTMET, Iron Carbide, CIRCORED, INMETCO a 

FINMET. Přibližně 92 % z DRI se vyrábí pomocí zemního plynu jako paliva. V omezeném 

počtu míst se jako palivo používáuhlí . Železná ruda, pelety a kusové rudy jsou používány 

jako vsázka v procesech s šachtovými pecemi (Midrex, Hyl) a jemné rudy a koncentráty se 

používají v procesech s fluidizací (CIRCORED, FINMET, IRON CARBID) nebo v 

karuselových pecích (FASTMET, INMETCO). Šachtová pec byla vyvinuta jako redukční 

reaktor pro procesy na bázi plynu. Dva hlavní procesy fungují: Midrex a Hyl III. Poměrně 

malý agregát typu Fior, který využívá k redukci železné rudy fluidizaci, se používá ve 

Venezuele [3]. 

1.3 Proces MIDREX 

Procesy přímo redukčního plynu jsou vhodné zejména pro instalaci v těch oblastech, 

kde je k dispozici zemní plyn v dostatečném množství a za dobrou cenu. Proces Midrex je typ 

procesu přímé redukce železné rudy, kde pelety, kusová železná ruda, nebo jejich kombinace, 

jsou ve svislé redukční peci. 

 

Obr.4:  Proces MIDREX [4]. 
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Redukční plyn se vyrábí ze směsi zemního plynu (obvykle metan) a recyklovaného 

plynu z redukční pece. Směs proudí katalyzátorem, kde je chemicky přeměněna na plyn 

obsahující vodík a oxid uhelnatý. Požadovaná teplota redukčního plynu je typicky v rozmezí 

od 900 °C, plyn dále stoupá přes sloupec materiálu a odstraňuje kyslík z železonosných 

surovin. Produkt má obvykle celkový obsah železa v rozmezí 90 až 94 %. DRI vystupuje ze 

dna šachty. DRI a HBI jsou čisté zdroje železa a doprovodných prvků a jsou stále více 

využívány v elektrických obloukových pecích ke snížení koncentrace znečišťujících látek, 

které jsou ve šrotu [5]. První závod komerčního rozsahu Midrex Direct Reduction začal 

fungovat v roce 1969 v Oregon Steel Mills v Portlandu, Oregon. V současné době existuje 

více než 60 Midrex ® modulů v provozu, ve výstavbě, nebo na základě licence ve 20 zemích. 

Rozsah průmyslu založeného na technologii Midrex stále roste a dnes Midrex vybudoval 

největší jediný modul DR elektrárny na světě v Hadeed v Saúdské Arábii, s jmenovitým 

výkonem 1760000 tun ročně. 

1.4 Redukční tavení& COREX 

Několik redukčních procesů tavení je stále ve vývoji a pouze jeden proces v současné 

době působí na komerčním základě: COREX. Další procesní varianty se liší v počtu reaktorů, 

množství vyrobeného topného plynu a rudy (pelety, kusové rudy), a příklady jsou tavení HI, 

DIOS, AISI-DOE/CCF a ROMELT. Proces Corex je dvoufázový, jak je znázorněno na 

obrázku níže (obr. 4). V prvním kroku, železná ruda redukuje na železnou houbu v šachtové 

peci pomocí redukčního plynu. V druhém kroku, redukované železo se taví v taviči a 

zplynovací nádoby. Redukční plyn (CO a H2), používané v redukční šachtové peci se dodává 

zplyňováním uhlí pomocí kyslíku, které tvoří pevné nebo fluidní lože v tavicí zplynovací 

peci. Částečné spalování uhlí v tavícím generátoru generuje teplo pro roztavení redukovaného 

železa. Tekuté železo a struska jsou vypouštěné u dna. Konvenční způsob odpichu podobný 

jako u vysoké pece [6]. 

 

Obr.5:  Proces Corex [3]. 
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Vzhledem k oddělení redukce železa a tání a zplyňování uhlí ve dvou krocích je 

dosaženo vysokého stupně flexibility a může být využito různých druhů uhlí. Tento proces je 

navržen tak, aby pracoval při zvýšeném tlaku. Vsázka uhlí a železné rudy se provádí pomocí 

uzavřeného systému násypek. Plyn obsahuje 65 až 70 % CO, 20-25 % H2 a  

2-4 % CO2. Po opuštění tavícího generátoru se horký plyn mísí s chladicím plynem a nastaví 

se na teplotu cca 850 °C. Plynse pak čistí v horkém cyklonu a přivádí do šachtové pece jako 

redukční plyn. Když plyn opouští šachtovou pece, stále má relativně vysokou kalorickou 

hodnotu a může být použit jako exportní plyn, kde existují velké možnosti [7]. 

Proces COREX byl vyvinut v roce 1970 v alpském Industrieanlagenbau (VAI, nyní 

Siemens-VAI), a jeho proveditelnost byla v roce 1980 potvrzena. Po první průmyslové 

uplatnění Corex C-1000 závodu (nominální výroba 1000 THM / den) v Iscor Pretoria, Jižní 

Africe, čtyři C - 2000 ( nominální výroba 2000 THM / den), byly následně uvedeny do 

provozu v Posco / Korea, Mittal Steel / Jižní Afrika a na JSW Limited / Indie. Na počátku 

listopadu 2007 byl v BaoSteel (Čína) zpuštěn do provozu první COREX C - 3000, Ten má 

minimální výrobní kapacitu 1500000 THM / rok [2]. 

 

Obr.6:  Schematický pohled na reaktorCorex[3]. 

Nová varianta procesu Corex, FINEX, je vyvinuta ve spolupráci VAI a Posco pro 

výrobu surového železa na základě přímého použití železné rudy a nekoksovatelného uhlí. 

Jemné železná ruda je do fluidních reaktorů společně s prouděním. Železná ruda musí směrem 

dolů projít přes čtyři reaktory, kde je ohřívána a probíhá její redukce na přímo redukované 

železo (DRI) pomocí redukčního plynu - získané ze zplyňování uhlí - který proudí v oblasti 

proti směru pohybu rudy. První komerční FINEX závod s kapacitou 1,5 miliónutun/rok 

zahájil provoz v Pohang Work na počátku roku 2007 [7]. 
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2 VYUŽITÍ PŘÍMO REDUKOVANÉHO ŽELEZA PŘI 

VÝROBĚ OCELI 

Přímo redukované železo (DRI) je důležitou surovinou pro výrobu oceli. DRI je 

možné přidávat do kyslíkových konvertorů společně se šrotem až o 20-50 %, a v elektrické 

obloukové peci a indukční peci, kde může tvořit 50-100 % kovonosné vsázky. Přímé 

redukované železo je dobře prodejný produkt [2]. Obloukové pece mohou být podle druhu 

napětí buď stejnosměrné nebo střídavé. Střídavé pece lze dále dělit na jednofázové a 

trojfázové. Podle povahy vyzdívky mohou být pece zásadité a kyselé [8]. K výrobě 

nejkvalitnější oceli se používá elektrická oblouková pec. Množství vznikajících plynů je 80 až 

200 m
3
.t

-1
  oceli. Plyn se čistí v tkaninových filtrech, nebo ve Venturiho pračkách. Emisní 

limit tuhých látek je 75 mg.m
-3

 . Emisní faktor je 0,01 až 0,06 kg.t
-1

 oceli. Plyn se dospaluje, 

proto neobsahuje CO, obsahuje jen minimum SO2 a okolo 400 mg.t
-3

 NOx [9]. Tato pec může 

být popsán jako pro vytápění účtovaných materiálů prostřednictvím elektrického oblouku. 

První elektrické pece vznikly v roce 1907, stavil je Paul Héroult francouzského původu. 

Obchodní část těchto pecí vznikla v USA [10]. 

2.1 Vliv přímo redukovaného železa na energetickoubilanci elektrické 

obloukové pece 

2.1.1 Postupy výroby DRI 

Poptávka po redukovaném železe dramaticky vzrostla během posledních dvou 

desetiletí. Redukčními činidly železné rudy jsou ze zemního plynu, uhlí nebo zplyňovaného 

uhlí. Chemické a fyzikální vlastnosti redukovaného železa a briketovaného železa jsou různé 

z důvodu různého mechanismu redukce a použité technologie, např. plyn na redukcí pelet a 

kusové rudy (např. Midrex, Hyl), plyn na redukci jemných rud (např. Fior, Finmet, Circored, 

Circofer), redukční procesy založené na uhlí fluidní (např. Finex, Fastmet) a procesy 

probíhajících v rotačních pecích (např. SL/RN) a vzhledem k použité kvalitě rudy, rudé směsi, 

obsahu hlušiny, stupni metalizace a použitých dalších přísad [11]. Komprimace přímo 

redukovaného železa na brikety (HBI) se aplikuje při fluidizačních procesech pro jemné rudy 

(např. Finmet, Circored, Fior) a v procesech probíhajících v rotačních pecích, pelety a kusové 

rudy (Midrex, Hyl). Hlavními redukčními reakcemi při redukci hematitu železné rudy plynem 

při výrobě DRI jsou: 

Fe2O3 + 3CO = 3CO2 + 2Fe                                                                                         (1) 

Fe2O3 + 3H2 = 3H2O + 2Fe                                                                                          (2) 

DRI vyrobené s využitím zemního plynu pro redukci vstupních surovin vykazuje vyšší 

mírou metalizací a vyšším obsahem uhlíku, než v případ použití uhlí. Nízký stupeň metalizace 

znamená, že DRI obsahuje více FeO. Na druhou stranu, vysoký stupeň metalizace má za 

následek méně vznikajícího CO a  nižší rozsah uhlíkového varu v elektrické obloukové peci 
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(EOP), což snižuje účinnost přenosu tepla a odpovídajícím způsobem zvyšuje požadavky na 

energetickou náročnost výroby pece. Nejlepších výsledků dosažených při metalizaci DRI bylo 

94 % až 96 % [2]. Obecná míra metalizace je téměř 94 %. 

Tab.2:  Vlastnosti a chemickésložení DRI[4]. 

 Stupeňmetalizace; 

% 

Fetotal Femetal Obsahuhlíku; 

% 

Podílhlušiny 

Kyselé; 

% 

Zásadité; 

% 

Redukcezemnímplynem 92-96 91-93 84-88 1,0-2,5 2,5-5,0 0,5-2,7 

Redukceuhlím 92-96 90,4-

93,7 

83-87 0,1-0,2 3,2-7,6 0,1-0,35 

 

DRI má vysokou měrnou hmotnost, která je vyšší než u většiny typů ocelového šrotu. 

Jeho hustota je samozřejmě vyšší než u strusky v peci, což usnadňuje jeho tání na rozhraní 

struska/kov. Zbývající FeO v DRI reaguje s uhlíkem v kapalné kovové lázni na zlepšuje 

napěnění strusky, což chrání oblouky proti žáru. Rychlost dávkování DRI je však důležitým 

parametrem EAF procesu, který má být kontrolován. Optimální dávkování závisí na chemické 

složení DRI, teplotě lázně a souhrrné energii z kyslíku a uhlíku a případného spodního 

dmýchání. Rychlost přidávání DRI je u většiny DRI pecí v rozmezí od 27 do 35 kg/min MW 

[2]. Při pohledu na roli uhlíku v DRI, je třeba poznamenat, že asi dvě třetiny uhlíku 

obsaženého v DRI je ve formě karbidu železa Fe3C, zbytek je v DRI přítomen ve formě 

rozpuštěného uhlíku. Reakce související s nauhličováním DRI jsou: 

3Fe + CH4 = Fe3C + 2H2                                                                                              (3) 

3Fe + CO + H2 = Fe[Cfree] + H2O                                                                                 (4) 

Je třeba poznamenat, že uhlíku v  DRI při způsobu výroby využívajícího zemní plyn je 

obvykle více, než vyplývá ze stechiometrie potřebného množství. Souvisí to s redukcí 

zbývající části FeO v produktu.  DRI obsahuje asi 11 kgC/t DRI. Přebytek uhlíku má 

významný dopad na obsah FeO ve strusce a na napěňování strusky, který je vyžadován pro 

efektivní proces výroby oceli v EOP [12]. V případě nedostatku přebytečného uhlíku 

potřebného pro redukci FeO je nezbytné v pozdější fázi procesu výroby oceli přidat uhlí. Však 

ne všechny oxidy železa nezredukují na Fe, protože část FeO v pecní strusce existuje vždy. To 

znamená, že ve skutečnosti je nadbytečného uhlíku v DRI, který je k dispozici pro spalování v 

ocelové lázni, je více, než teoretického přebytečného uhlíku vypočteného z redukce DRI. 

Nazývá se spalitelným uhlíkem a lze jej definovat jako: 

                                                                                       (5) 

Spalitelný uhlík reaguje s kyslíkem dmýchaným do taveniny v EOP k uvolnění tepla v 

ocelové lázni a vznikající plyn CO také přispívá k napěňování strusky. S rostoucím obsahem 
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spalitelného uhlíku se snižuje obsah dusíku v oceli při odpichu. Přebytečný obsah uhlíku v 

DRI snižuje potřebné množství antracitu či jiného nauhličovadla, které jsou hlavním zdrojem 

dusíku v EOP (0,1 % N2) mimo okolní atmosféry. Dalším přínosem z uhlíku v DRI je 

energetický přínos Fe3C. Fe3C dává energii prostřednictvím exotermických reakcí během jeho 

disociace v ocelové lázni, 0,4 kWh/kgC, na rozdíl od endotermického rozpouštění uhlíkových 

částic v ocelové lázni, 0,62 kWh/kgC. 

Hodnoty emisí CO2 

Všechny studie specifických emisí CO2 z procesu výroby oceli ukazují nižší hodnoty 

emisí pro EOP oceli založené na tavení ocelového šrotu pomocí převážně elektrické energie, 

oproti redukci železné rudy pomocí koksu ve vysoké peci. Byly zveřejněny podrobné výpočty 

nedávné energetické intenzity a emisní hodnoty CO2 v ocelářském průmyslu. Díky obsahu 

vodíku jako redukční činidla železné rudy, je množství emisí CO2 u postupu výroby DRI-EOP 

než u postupu vysokopecní výroby. (DRI) výroba je však převážně omezená na oblasti s 

vysokou dostupností zemního plynu a omezené dostupnosti vysoce kvalitního odpadu. 

Nepřímé CO2 emise z výroby a dodávky elektřiny je třeba vzít v úvahu pro výrobu EOP oceli. 

Představují další variace v emisí CO2 procesu založeného na DRI. Spotřeba elektrické energii 

u tavení DRI je vyšší než u tavení ocelového šrotu s hodnotami v rozmezí 310-640 kWh/tocel z 

důvodu nižšího výnosu kovu. Vyšší podíl dalších hlušinových materiálů má za následek vyšší 

objem strusky a větší rozsah endotermické reakce související s redukcí FeO přebytečným 

uhlíkem v DRI. Množství CO2 vznikajícího při výrobě elektřiny se pohybuje například od 

0,081 kgCO2/kWh (Brazílie) do 0,788 kgCO2/kWh (Čína) [13]. Současná celková emise 

oxidu uhličitého ve výrobě oceli systémem VP-KKO se pohybuje v rozmezí 1630-1960 

kgCO2/tocel a 360-470 kgCO2/tocel pro výrobu oceli využívající DRI a EOP proces. Na základě 

podrobné termodynamické analýzy FeOx procesu redukcí uhlíkem ve VPScholz je možné 

stanovit minimální hodnotu emisí CO2 1371 kgCO2/tocel (teoretické minimum) a 1518 

kgCO2/tocel (technické minimum vzhledem k nenulové hmotnosti a nevyužité energii). 

Výsledné hodnoty emisí CO2 vycházející z uhlíkové hmotnostní bilance výroby oceli v EOP 

včetně započítaných emisí spojených s výrobou elektrické energie jsou uvedeny v obr. 7. 

Proces související s emisemi CO2 při EOP procesu zahrnuje výchozí obsah uhlíku v DRI, 

přídávaném uhlí, uhlíku injektovaném pro tvorbu pěnivé strusky a z činnosti kyslíko-

palivových hořáků. Nedávná hmotnostní bilance uhlíku průmyslových EOP procesů v 

Německu se 100 % ocelovým šrotem jako vsázkou vykázala hodnoty v rozmezí od  

20 kgC /tocel do 55 kgC/tocel , tedy přímé emise CO2 od 70 do 200 kgCO2/tocel [4]. 
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Obr.7:  Specifické emise CO2 ze zpracování dat včetně příspěvku z elektřiny jako funkce 

(DRI) poměr pro výrobu oceli v EOP (z odpadů  PRZ(DRI), 565 kgCO2/tDRI) a VP/KK (cca 

15 %)[4]. 

Přímá redukce železné rudy pod bodem tavení železa je proto charakterizována 

významnými úsporami energie. Díky využívání zemního plynu nebo zplyňovaného uhlí jsou 

emise CO2 z DRI rovněž nižší ve srovnání s vysokou pecí. Části uhlíku pro redukci železné 

rudy jsou nahrazeny vodíkem převedeného ze zemního plynu nebo zplynovaého uhlí. Většina 

výrobních závodů DRI se nachází poblíž výroben zemního plynu s minimální dopravními 

náklady, například Írán, Indie a Venezuela. 

2.1.2 Stanovení úplné a dynamické energetické bilance 

Energetické zdroje v EOP tvoří elektrická energie a energie z oxidačních reakcí během 

rafinace (obr. 8).  

 

Obr.8: Elektrická energie a chemické zdroje energie, obsahujíkyslíko-palivové hořáky a 

oxidační reakce z injektáže kyslíku v elektrické obloukové peci[1]. 
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Hořáky na zemní plyn a injektáž uhlíku se používají ke zvýšení energetické náročnosti 

v EOP, aby se zabránilo výskytu studeného místa v excentrických typech pecí, k urychlení 

tání šrotu a  zvýšení produktivity omezením spotřeby elektrické energie. Hranice energetické 

bilance je kolem vlastní nádoby EOP (obr. 8) a jakékoliv další energetické vstupy (například 

předehřívání ocelového šrotu) musí být počítány odděleně, stejně jako další energie od 

roztaveného kovu a přímo redukovaného železa. Právě stanovená celková energie EOP je 

složité, protože energie je dodávána do EOP z různých zdrojů: elektrická energie, stejně jako 

chemické energie, která se uvolňuje spalováním plynuči jiných alternativních zdrojů a v 

důsledku oxidace prvků v tavenině během rafinace, například C, Si, Al, Fe, Cr a Mn (obr. 9). 

Další energetický příspěvek není závislý pouze na množství vstupujícího kyslíku ale také na 

chemickém složení ocelové taveniny a strusky. Požadavky na elektrickou energii 

EOPocelárny jsou v rozmezí 350-550 kWh/t. Snížení požadavku průměrné elektrické energie 

a snížení průměrné spotřeby zemního plynu (tj. 21m
3
 / t v roce 1991 oproti 10 m

3
/t v roce 

2008) koreluje se zvýšení specifické spotřeby kyslíku (tj. z  24 m
3
/t na 35 m

3
/t) [14].  

 

2.1.2.1  Uzavřená energetické bilance 

 V příspěvku jsou zkoumány energetické bilance pro EOP procesy se 100 % vsázkou 

šrotu po 100 % vsázku tvořenou DRI. Pro tento účel byl sestaven energetický model k určení 

parametrů procesu jako hmotnost, složení, teplota oceli taveniny při odpichu, hmotnost a 

složení strusky jako funkce vstupních parametrů hmotnosti a složení ocelového šrotu, DRI a 

jiných železonosných vstupů, struskotvorných přísad, vstupující energie, atd. Celková 

energetická bilance EOP je dána [2]: 

                         

       

        

                                      

                

                                                        

                                                                                                                            (6) 

Entalpie oceli a strusky jsou závislé na hmotnosti při odpichu a na měrné entalpii, tedy 

na aktuálním chemickém složení. Ztráty tepla ze systému jsou způsobeny vodním chlazením 

pece, víkem a odsáváním spalin stejně jako ztrátami vyzařováním do okolí během sázení a 

oprav, když je víko EOP otevřeno. Ohmické ztráty na krátké síti mezi transformátorem a 

obloukem představují 6-10 %. Chemická energie je součtem reakční entalpií díky oxidaci 

kovu (Me) (např. C, Si, Mn, Al, P, Cr, Ni a Fe): 

                                                                                                         (7) 
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ΔHMe je měrná entalpie oxidace. Měrné reakční entalpie těchto reakcí se pohybují v 

rozmezí 1,32 kWh/kgFe pro FeO, 2,55 kWh/kgC pro CO, 8,94 kWh/kgSi pro SiO2. Energie a 

emise CO2 vznikající spalováním různých jakostí zemního plynu kyslíkem, ΔHNG Burner = 

hUVG , jsou v rozmezí 9,3-10,7 kWh/m
3
 v závislosti na chemickém složení zemního plynu [4]. 

Další energetické podmínky vycházejí z entalpie endotermického rozpouštění uhlíku 

v ocelové tavenině, 0,62 kWh/kgC. To je důležité, pokud je uhlík sázen jako koks nebo uhlí do 

pece a musí být rozpuštěn v oceli před oxidací, zatímco rozpouštěcí entalpie uhlíku není 

uvažována pro uhlík ze surového železa (3,5 % C z výroby v kupolové peci, 4,1-4,4% C 

redukcí uhlí nebo koksu), přímo redukovaného železa (0,1-4% C v závislosti na typu) nebo z 

HBI (4,2 % C) sazeného do EOP. Entalpie, která se uvolní z oxidace uhlíku, musí být snížena 

o entalpii rozpouštění uhlíku sazeného jako koks nebo uhlí do EOP. To přispívá k energetické 

výhodě použití vsázky obsahující uhlík, suroviny jako DRI, surového železo, HBI do EOP. 

Mnohem významější jsou endotermické reakce odebírající energii – redukce FeO ve strusce 

uhlíkem:  FeO + C = Fe + CO spotřebuje 3,59 kWh/kgC. Endotermické redukční reakce FeO 

+ C = Fe + CO je třeba brát v potaz při redukci uvnitř DRI nebo HBI a při redukci FeO ve 

strusce při injektáži uhlíku, aby generoval zpěněnou strusku produkcí plynu CO ve vrstvě 

strusky. 

Celková energetická intenzita v EOP byla studována pro rozmezí 650 kWh/t 850 

kWh/t (obr. 9). Zvýšení energetické účinnosti vyžaduje snížení energetických ztrát systémů 

odpahu plynů a chlazení vodou. Velké rozdíly v energických ztrátách ukazují na velký 

potenciál pro úspory. Intenzita emisí CO2 EOP (mCO2/ETotal) je kolem 0,15 kgCO2/kWh. 

Nedávno měřené intenzity emisí CO2 z EOP v Německu se pohybovaly v rozmezí 0,11 až 

0,21 kgCO2/kWh. 

 

Obr.9:  Zdroje energie v EOP (např. elektrická energie a chemická energie vyplývající z 

oxidačních reakcí) a energetické ztráty (např. odpadních plynů z pece, chladicí systémy)[1]. 
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Tab.3:  Exotermické oxidační reakce a uvolňované energie během rafinace ocelové 

taveniny[1]. 

Uvolněná energie 

Reakce v tavenině 

Si + O2  SiO2 8,94 kWh/kgSi 11,2 kWh/m
3
O2 

Mn + 0,5O2  MnO 1,93 kWh/kgMn 9,48 kWh/m
3
O2 

2Cr + 1,5O2  Cr2O3 3,05 kWh/kgCr 9,42 kWh/m
3
O2 

2Fe + 1,5O2   Fe2O3 2,05 kWh/kgFe 6,80 kWh/m
3
O2 

Fe + 0,5O2   FeO 1,32 kWh/kgFe 6,58 kWh/m
3
O2 

C + 0,5O2   CO 2,55 kWh/kgC 2,73 kWh/m
3
O2 

2Al + 1,5O2   Al2O3 5,29 kWh/kgAl 13,84 kWh/m
3

O2 

Mo + O2   MoO2 1,70 kWh/kgMo 7,29 kWh/m
3
O2 

S + O2   SO2 2,75 kWh/kgS 3,94 kWh/m
3
O2 

2P + 2,5O2   P2O5 5,54 kWh/kgP 8,58 kWh/m
3
O2 

Reakce v plynné fázi   

C + O2   CO2 9,10 kWh/kgC 4,88 kWh/m
3
O2 

CO + 0,5O2   CO2  7,01 kWh/m
3
O2 

H2 + 0,5O2   H2O  5,99 kWh/m
3
O2 

 

Entalpie, která ohřívá taveninu a strusku v malém časovém kroku Δt, je určena z 

energií z elektrického oblouku (PElectric), z oxidačních reakcí a palivového hořáku (PNG Burners). 

                     

    

 

                           

 

  
             

    

 

    

 

 

=               
       

    
              

       

    
             

    

 
 

            
    

 
                

    

 
                                                                                  (8) 

2.1.2.2 Faktory účinnosti přeměny energie 

V příspěvku [2] je pozornost dále zaměřena na faktory účinnosti přeměny různých 

typů energie. Například, faktor účinnosti přenosu energie z hořáku závisí na přenos tepla z 

plamene hořáku na hromadu šrotu. Zpočátku vysoké hodnoty přenosu tepla do chladného 

šrotu se snížuje z μNG = 0,70 na μNG = 0,20 na konci tavby z důvodu pokrytí taveniny 

struskou, obr. 10 . .  
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Obr.10:  Účinnost přenosu energie z plamene hořáku do ocelového šrotu a taveniny[4]. 

Vzhledem k tomuto výrazné snížení přenosu energie z hořáků v EOP v průběhu tavby 

jsou tyto použity během prvního 5-10 min tavby. Střední hodnota μNG = 0,50-0,60 tedy platí 

pro kyslíko-palivové hořáky. 

Tyto tři části entalpie přispívají k tavení a přehřátí taveniny v EOP, ΔHMelt = ΔHMelt,el + 

ΔHMelt,chem + ΔHMelt,Burners. Po aplikaci faktorů účinnosti přeměny energie v EOP nabývá 

rovnice zachování energie tvar: 

                           

    

 

        

    

 

                         

 

  

                      
    

 
                 

       

    
              

       

    
    (9) 

Ztráty tepla z odtahového systémua chlazení pece pak vedou k hodnotám 

účinnostivstupní energie h < 1[15]. 

2.1.2.3 Hmotnostní bilance  

K určení teploty oceli jako fuknce doby tavení musí být pro každý časový krok 

definováno množství zoxidovaných prvků v průběhu dmýchání kyslíku společně s množstvím 

oceli a strusky. To je možné získat řešením celkové hmotnostní bilance EOP a hmotnostní 

bilance nejdůležitějších přísadových prvků i = Fe, C, Si, Al, Mn, Cr, Mo, V a struskotvorných 

prvků tvořících oxidy CaO, MgO, SiO2, Al2O3, FeO, MnO, Cr2O3 [4]: 

xi,Scrap1mScrap1 + xi,Scrap2mScrap2 + ... + xi,AlloymAlloy + xi,LimemLime + xi,DololimemDoloLime + 

xi,CoalmCoal = xi,MeltmMelt + xi,SlagmSlag + xi,DustmDust                                                      (10)  

Pro uhlík platí následující hmotnostní bilance: 
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xi,Scrap1mScrap1 + xi,Scrap2mScrap2 + ... + xi,AlloymAlloy + xi,LimemLime + xi,DololimemDoloLime + 

xi,CoalmCoal = xC,MeltmMelt + xC,Off-gasmOff-gas                                                             (11) 

Některé oxidační reakce v ocelové tavenině musí být brány v potaz v rovnicích 

hmotnostní bilance, například Al + 3/4O2 =  ½Al2O3, Si + O2 = SiO2, C + ½O2 = CO, Fe + 

½O2 = FeO, atd. Oxidační produkty zvyšují celkovou hmotnost strusky. Množství 

zoxidovaných prvků závisí především na množství kyslíku vstupujícího do taveniny. Nicméně 

redoxní reakce jsou důležité pro redukci FeO uhlíkem injektovaného k napěňování strusky a 

pro redukční reakce probíhající z důvodu obsahu FeO v DRI, FeOSlag + C = FeMelt + CO. 

Zkušenosti z průmyslově provozovaných EOP ukazují, že injektovaný kyslík není 

zcela převeden do reakce se složkami ocelové taveniny, ale existují ztráty nadzvukovou 

rychlostí dmýchaného kyslíku do plynné fáze (turbulence nebo dospalovací reakce s CO) 

nebo do strusky (např. přímou reakcí s uhlíkem injektovaným k napěňování strusky). Obvyklé 

kyslíkové ztráty způsobené nepřesnou operací s tryskou jsou v cca 20 %, tedy účinnost 

převodu kyslíku a tryskami je μO2 = 0,80 [4]. 

Na základě zjištění hmotnosti oceli a strusky a entalpie přenesené do ocelové lázně a 

strusky je možné určit teplotu oceli s teplotní intergrace standardní tepelné kapacity oceli. 

typické specifické množství strusky při procesu EOP je v rozsahu od 70 kg/t do 150 kg/t. 

2.1.3 Charakteristikapřidavku přímo redukovaného železa do EOP 

Stručné srovnání mezi typické provozní parametry výroby oceli v EOP založených na 

DRI a ocelovém šrotu jsou uvedeny v tabulce 4 - průměrné hodnoty 16 průmyslových EOP. 

Nahrazení ocelového šrotu DRI zvyšuje čas potřebný k tavení vsázky EOP (Čas zapnutí 

oblouků). Toto je přičítáno pomalejšímu tavení DRI obsahjícího FeO, který musí být 

redukován. Navíc jsou v DRI přítomny  SiO2-, Al2O3-  hlušinové složky zvyšující kyselost 

strusky a je tedy nutné použít větší množství vápna a dolomitu pro docílení požadované 

basicity strusky poblíž xCaO / xSiO2 = 2. Kvůli většímu obsahu strusky v EOP využívajících 

DRI je zapotřebí delšího času k jejímu natavení a tím pádem se spotřebuje více elektrické 

energie v porovnání s výrobou oceli v EOP ze šrotu [2]. 

Tab.4: Parametry výroby oceli v EOP při tavbách založených na DRI nebo ocelovém šrotu[2]. 

 Založeno na šrotu* Založeno na DRI** 

Zapnutý oblouk, min 39 57 

Čas Tap-to-Tap, min 52 68 

Vápno, kg/tsteel 29 46 

Dolomit, kg/tsteel 5 14 

Uhlík, kg/tsteel 17 23 

Kyslík, m
3
/tsteel 32 28 

Zemní plyn, m
3
/tsteel 5 0-1,5 

Spotřeba energie, kWh/tsteel 391 570 
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*: průměr z 8 AC-EOP, **: průměr z 5 AC-EOP s průměrným obsahem 80% DRI,  

Metalizace: 92.5%, C%: 2%; Pece průměrných parametrů. 

Spotřeba kyslíku je podobná v obou případech. Nižší spotřeba kyslíku při používání 

DRI je vysvětleno vyšším obsahem FeO způsobeného jeho obsahem v DRI. Co se týče 

celkové spotřeby uhlíku (injektovaného a přidávaného ve formě koksu), množství uhlíku ve 

vybraných DRI pecích je relativně vysoké vztaženo s množstvím nadmýchaného kyslíku. 

Další uhlík dodaný prostřednictvím DRI částečně podporuje proces hoření, dodává energii. 

Velký rozdíl mezi spotřebou zemního plynu v obou typech EOP procesů je rovněž zřejmý. To 

vyplývá z potřeby zemního plynu, zejména během tavení / ohřevu ocelového šrotu, kde je 

přenos tepla horkou atmosférou do chladného šrotu vysoce efektivní. Využití kyslíko-

palivových hořáků není zapotřebí, pokud se při tavbách v EOP v tzv. rovnoměrném režimu 

(flat mode) založených na plynulém přidávání DRI pracuje s malým množstvím ocelového 

šrotu. V tomto smyslu je třeba poznamenat, že pokud se pracuje ve flat modu, ve většině 

taveb v průběhu využívání DRI se také zvyšuje potenciál zvýšeného opotřebování vyzdívky 

stěn pece z tepla oblouků, což snižuje životnost vyzdívky. Aby se optimalizovala životnost 

vyzdívky, je nutné striktní monitorování a řízení napěnění strusky [16]. 

Vzhledem k endotermickému charakteru redukční reakce FeO uhlíkem FeO + C = Fe 

+ CO a většímu objemu strusky při využívání DRI roste spotřeba elektrické energie s tím, jak 

se zvyšuje podíl DRI v kovonosné vsázce (obr. 11). 

 

Obr.11: Spotřeba elektrické energie v EOPjako funkce specifické hmotnosti sazeného DRIpro 

různé ocelárny:            –změna spotřeby elektrické energie pro daný poměr sazeného 

DRI (GDRI/HBI) k množství oceli při odpichu (GA)[4]. 
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Nicméně, ve velmi vzácných případech kdy se používá šrot nízké kvality s velkým 

podílem neželezné hlušiny a zároveň se přidává kvalitní DRI s nízkým podílem hlušiny, může 

v konečném důsledku dojít ke snížení spotřeby energie. Oba trendy jsou zřejmé ze 

sledovaných výrobních data EOP (Obr. 11). Obecně lze říci, že spotřeba elektrické energie se 

zvyšuje více či méně lineárně s rostoucím podílem DRI v EOP. 

Koehle vyvinu model výroby oceli v EOP založený na vícenásobné lineární regresi 

rozsáhlé databáze dostupných provozních dat z EOP [17]. Cílem bylo vytvořit vztah mezi 

dobře známými parametry procesu EOP: množství sázeného šrotu, měrná hmotnost 

struskotvorých přísad, spotřeba kyslíku, odpichová teplota, atd. a spotřeba elektrické energie v 

EOP. V práci [4] jsou dále blíže definovány jednotlivé parametry a jejich výpočty.  

2.1.4 Výsledky modelu 

Modely hmotnostní a energetické bilance, které byly popsány výše (kap. 2.1.2) byly 

použity k modelování očekávané spotřeby energie v EOP při 100 % průsadě ocelového šrotu, 

nebo směsi ocelového šrotu a DRI. V práci [4] jsou dále detailně prezentovány příklady 

výsledků pro 4 případové studie zaměřené na očekávanou spotřebu elektrické energie:  

-zvýšení podílu DRI k ocelovému šrotu v 80 t EOP – výsledky jsou shrnuty v obr. 12, 13 a 14,  

- použití vápna namísto vápence v EOP při výrobě nerez oceli,  

- zvýšení hmotnosti oceli při odpichu z EOP na 160 t, 

- zvýšení spotřeby kyslíku v 90 t EOP (obr. 15). 

 

Obr.12:  Vypočtený vztah mezi spotřebou elektrické energiea spotřebou kyslíkuv 80 t 

EOP[4]. 
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Obr.13:  Vypočtený vztah mezi spotřebou elektrické energie a spotřebou plynu kyslíko-

palivového hořáku v 80 t EOP[4]. 

 

Obr.14:  Vypočtený vliv různého podílu DRI k množství ocelového šrotu na výrobní 

parametry (specifická spotřeba kyslíku, výtěžek kovu a spotřeba elektrické enerigie)[4].  
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Obr.15:  Vypočtená spotřeba elektické energie vs. reálně zjištěná spotřeba elektrické energie 

pro fixní parametry modelu (hodnoty efektivity přenosu energie (ηelηarc = 0,70 ηchem = 0,75 

ηNG = 0,55 ηPC = 0,10))[4]. 

 

 

Obr.16:  Vypočítané poptávky po elektrické energii proti pozorovaných elektrickou energii 

poptávka po modelu přizpůsobeny parametry[4]. 
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2.2 Dynamika procesu v EOP v průběhu tavení DRI 

Autory byl vyvinut matematický model pro simulaci výroby oceli v EOP. Tento model 

byl ověřen provozními daty z Mexické ocelárny, která využívá jako hlavní kovonosnou 

vsázku přímo redukované železo (DRI). Chemické složení strusky i oceli lze predikovat 

v reálném čase pomocí několika složek integrovaných do simulace.  

2.2.1 Optimalizace hmotnostní a energetické bilance 

Tento modul se skládá ze dvou částí. Jedna je zaměřena na statickou hmotnostní a 

energetickou bilanci. Druhá je zaměřena na minimlaizaci nákladů na tunu vyrobené oceli. 

Statické hmotnosti a energetické bilance je založena na práci Geigera, zatímco strategie 

optimalizace se provádí použitím upravené simplexní metody [17]. Hmotnosti a energetické 

bilance jsou vytvořeny pomocí sady lineárních rovnic. Vstupy k řešení soustavy rovnic jsou 

následující: chemie surovin přímo redukovaného železa ((DRI) šrot, feroslitiny, koks a 

struska) a požadované složení oceli a strusky. Výstupy jsou specifické náklady na tunu oceli, 

specifické spotřeby elektrické energie, optimální množství surovin, které vyhovují, náklady a 

konečné chemické porovnávají složení dotyčné ných i objem kyslíku. Matice k řešení 

množina lineárních rovnic je uveden v tabulce 5.  

Tab.5:  Matice rovnic pro lineární programování optimalizace hmotnostní a energetické 

bilance v EOP[2]. 

Fe    
       +   

       +   
     =   

     +   
     +   

   
     

Si, Al Σ(  
       +  

       +  
     )=Σ(  

     ) 

CaO, MgO Σ(   
       +   

         )=Σ(   
     ) 

O2     
         

          =     
        

      
   

 

Total                        

     +     =             

Restrict impurities DRI + impurities scrap   max 

Restrict   
          

          
           0,001     

Restrict   
          

          
           0,001     

Restrict 
  

          
          

          
  

     
    

        
        

   
    

Restrict 
  

          
          

          
  

     
    

        
        

   
    

Restrict       max;       max 

Restrict      max 

Heat balance ΣΔ  + ΣΔ   + Δ       = E.E. 

Function min C = min(                                         

             E.E.   C 

  
 
  hmotnostní podíl složky i ve fázi j 

     hmotnost strusky 

     hmotnost ferroslitin 
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      hrmotnost ocelového šrotu 

Δ       energetické ztráty 

E.E.  elektrická energie 

    cena materiálů nebo energie na tunu oceli 

Restrict…  omezující podmínka 

2.2.2 Kinetika reakcí 

V práci [18] jsou detailně popsány celkové kinetické modely zaměřeny na predikci 

dynamiky procesu  EOP, jehož kovová vsázka se skládá hlavně z DRI. Profil tavení, stejně 

jako vývoj chemie strusky a oceli, lze předpovědět pomocí tohoto modelu. Míra redukce a 

tvorby oxidu železa je kritičtější aspekt. V tomto smyslu byly vyvinuty nové nástroje pro 

studium tohoto jevu. Obrázek 17(a) zobrazuje chemické podsystémy matematického modelu. 

 

Obr.17:  (a) Subsystémy chemických reakcí: 1 rozhraní struska-kov, 2 rozhraní struska-uhlík, 

3 rozhraní kyslík-struska, 4 tavení DRI. (b) Detailní reakční mechanismus pro redukci oxidu 

železa částicemi uhlíku[18]. 
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2.2.2.1 Redukce a tvorba oxidu železa 

Oxid železnatý ve strusce má dva hlavní zdroje: FeO z DRI a FeO vytvoření z 

oxidačních reakcí. Když je kovonosná vsázky tvořena DRI převážně s nízkou metalizací, 

množství FeO z DRI může být stejné, jako FeO vznikající díky injektáži kyslíku. Rychlost 

vzniku oxidu železa v obou případech bude záviset na rychlosti tavení DRI a také na kinetice 

oxidace železa způsobené injektáží kyslíku. Empirické výraz pro rychlost tavení DRI byla 

získána z provozních údajů [18]: 

     

  
                                                                                         (12) 

kde a = 226 403,57 b = 5016,66 c = 27,38 a met představuje stupeň metalizace DRI. Rychlost 

produkce FeO na základě injektovaného kyslíku je založena na předpokladu kinetiky prvního 

řádu. Ve vyjádření rychlosti procesů v tabulce 6 byl použit faktor selektivity pro reakce mezi 

železem a kyslíkem. Faktor selektivity mezi dvěma paralelními reakcemi, Fe-O a C-O, byl 

vybrán jako reciproční ke koncentraci uhlíku v roztaveném kovu jako časová konstanta 

devinována zkouškami a chybou tak, aby odpovídal experimentálním datům.  

2.2.2.2 Rychlost rozpouštění složek strusky 

Rychlost rozpouštění MgO, CaO a SiO2 je nižší než rychlost přídávání složek strusky. 

Garnica odhadl rychlost rozpuštění vápna. Ve své analýze dal linii teploty likvidu pro CaO-

FeO systém do souvislosti s molárním množstvím vápna následovně (Tb je teplota lázně): 

    
   

        
 theo = 

              

   
                                                                               (13) 

1465  C  Tb 2390  C 

Teoretický vztah byl upraven na základě provozních dat a vedl k vyjádření nové 

funkce, f2, definován jako (f1 pozorovaná) / (f1 teoretická), jako funkce teploty lázně (Tb), s 

následujícím výsledkem: 

  = 
       

        
 = -2,11   10

-8  
  + 9,74   10

-5  
  – 1,51   10

-1   + 79,92                    (14) 

1465  C  Tb 1650  C 

Hmotnost strusky (Ws) je součástí třetíhovýrazu, f3, který vzhledem k teplotě lázně nabývá 

tvaru: 

  =  
       

  
 
   

 = -1,26   10
-8  

  + 5,96   10
-5  

 – 9,18   10
-2   + 47,05           (15) 

1465  C  Tb 2390  C 
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Konečně, rychlost rozpouštění vápna je vyjádřena jako 

      

  
 =            

       

  
                                                                                          (16) 

Kde Xlime  je hmotnostní podíl CaO ve vápně. Celý soubor diferenciálních rovnic obsahujích 

celkový kinetický model je uveden v tabulce 6. 

Tab.6:  Celkový kinetický model predikce dynamiky výroby oceli v EOP[18].  
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Systém rovnic byl vyřešen pomocí metody Runge–Kutta rozdělením času do malých 

intervalů po 0,5 minutě; po uplynutí této doby program restartuje, jako počáteční podmínky 

nastaví poslední hodnoty z předchozího výpočtu, což je velmi důležité, neboť chemické 

složení roztavené strusky a tekutého kovu se neustále s časem mění.  

Kromě toho program také uvažuje přerušení v přidáváníní jednotlivých druhů 

materiálů do pece, což znamená, že respektuje narušení procesu. K zahrnutí vlivu těchto 

přerušení přidávaných materiálů jsou využity dvě funkce; Diracova (Dirac’s) δ funkce, pro 

implusní přidávání surovin a funkce jednotkového skoku (kroku) pro přídavky surovin 

vedoucí k trvalé změně koncentrace sázené suroviny.  

K impulsnímu přidávání je přiřazeno sázení materiálů, např. koks, a kroková funce je 

aplikována na vstup kontinuálních materiálů, například DRI a vápno. Diracova δ funkce 

dosahuje konečnou hodnotu v případě času zpracování, τ dosáhne předepsaného času pro 

sčítání,      . (Σ) Funkce sigma představuje souhrn materiálů, které jsou přidávány průběžně 

[2]. 

V každém okamžiku je možné udělat změnu ve funkci, aby byly respektovány změny 

vyjádřené pomocí obou funkcí. Tento postup poskytuje simulaci velkou flexibilitu k lepší 

předpovědi reálného průmyslového procesu výroby oceli v EOP. V další části příspěvku se 

autoři [18] věnují determinaci dynamického indexu pro napěňování strusky. Poté následu 

rozsáhlá diskuse simulovaných výsledků predikčního modelu.  

Výsledky jsou také porovnávány s daty naměřenými v reálném provozu. Níže jsou 

uvedeny vybrané dva grafy porovnávající predikci vyvinutého modelu s výsledky měření 

v provozních podmínkách. 

V obr. 18 je uvedeno porovnání mezi predikcí chemického složení strusky pro celý 

rozsah studovaných taveb a naměřenými daty. 
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Obr. 18: Porovnání predikovaného a naměřeného chemického složení strusky v rámci 

sledovaných taveb[18]. 

 

Shoda predikovaného chemického složení strusek se skutečností zjištěnou v provozu 

při sledovaných tavbách se pohybuje na úrovni 90 %. Velikosti částic foukaného uhlíku byly 

v tomto případě v užším intervalu rozměrů (40 % mělo velikost 149  m a zbytek byl menší 

s 31,5 % podílem části o velikosti částic pod 74  m). 

 

Obr. 19 je věnován porovnání průběhu změny chemického složení strusky 

predikované na základě parametrů foukání uhlíku s větší variabilitou velikostí částic 

foukaného uhlíku (25 % o velikosti 840  m, 25 % 149  m a 32,4 % částic mělo velikost pod 

74  m) v rámci jedné tavby se skutečným stavem. 
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Obr. 19: Porovnání predikované průběhu změny chemického složení strusky v průběhu jedné 

tavby s provozními daty při využití metody Monte Carlo: Qg – průtok plynu, Qp – hmotnostní 

průtok částic, Carbon: A – typ částic uhlíku A s obsahem v hm.% (prchavé složky: 16, popel: 

24, uhlík: 59, vlhkost: 1,6, síra: 0,6)[18]. 

 

Z porovnání predikce s reálnými výsledky (obr. 19) je patrný větší rozdíl v přesnosti 

predikce pokud jsou dmýchány částice uhlíku s různorodější velikostí částic.  
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3 ZÁVĚR 

Předložená bakalářská práce je zaměřena na problematiku související s využitímpřímo 

redukovaného železa (DRI) při výrobě oceli v elektrické obloukové peci (EOP). Je zřejmé, že 

pomocí DRI lzev elektrické obloukové peci vyrobit kvalitní ocel. Při výrobě DRI se 

nepoužívá koks, což je levnější a nižší je také spotřeba elektrické energie.  

Z charakteristiky způsobu výroby DRI vyplynuly tyto závěry:  

1. K výrobě DRI lze použít zemní plyn kontaminovaný inertními plyny, čímž odpadá 

nutnost odstranění těchto plynů pro jiné použití. Nicméně, jakékoliv inertní znečištění 

redukčního plynu snižuje účinek (kvalitu) a tepelnou účinnost procesu.  

2. Dodávky práškové rudy a surového zemního plynu jsou k dispozici v oblastech, jako je 

severní Austrálie, aby se zabránilo vysokým nákladům na dopravu plynu. Ve většině 

případů se DRI průmysl nachází v blízkosti zdroje zemního plynu, protože je levnější 

dovážet rudu než plyn. Třeba v Mongolsku se zemní plyn netěží, což by šlo vyřešit 

výstavbou agregátů využívajících k výrobě DRI procesu zplyňování uhlí.  

3. DRI vyrobené s využitím zemního plynu pro redukci vstupních surovin vykazuje vyšší 

mírou metalizací a vyšším obsahem uhlíku, než v případě použití uhlí. Nízký stupeň 

metalizace znamená, že DRI obsahuje více FeO. Na druhou stranu, vysoký stupeň 

metalizace má za následek méně vznikajícího CO a nižší rozsah uhlíkového varu 

v elektrické obloukové peci (EOP), což snižuje účinnost přenosu tepla a odpovídajícím 

způsobem zvyšuje požadavky na energetickou náročnost výroby pece. Nejlepších 

výsledků dosažených při metalizaci DRI bylo 94 % až 96 %. Obecná míra metalizace je 

téměř 94 %. 

V další části práce již byla pozornost věnována vlastnímu využití DRI v procesu 

výroby oceli v EOP. Nejzajímavější zjištěné poznatky lze shrnout do následujících bodů: 

4. Přímo redukované železo (DRI) je důležitou surovinou pro výrobu oceli. DRI je možné 

přidávat do kyslíkových konvertorů společně se šrotem až o 20-50 %, a v elektrické 

obloukové peci a indukční peci, kde může tvořit 50-100 % kovonosné vsázky. DRI má 

vysokou měrnou hmotnost, která je vyšší než u většiny typů ocelového šrotu. Jeho 

hustota je samozřejmě vyšší než u strusky v peci, což usnadňuje jeho tání na rozhraní 

struska/kov. Zbývající FeO v DRI reaguje s uhlíkem v kapalné kovové láznia zlepšuje 

napěnění strusky, což chrání oblouky proti žáru. 

5. Rychlost dávkování DRI je však důležitým parametrem EAF procesu, který má být 

kontrolován.Fruehan a Sommerville navrhli mechanismus redukce oxidu železa s 

uhlíkem rozpuštěné železo ve dvou fázích. V první fázi uhlík rozpuštěný v roztaveném 

kovu reaguje s CO2za vzniku CO. V druhé fázi reakční produkt reaguje s oxidy 

železa.Napěňování strusky je velmi důležitýmprocesem pro zlepšení účinnosti výroby 

oceli v EOP. Pomocí pěnivé strusky lze dosáhnout snížení hluku, snížení opotřebení 

http://www.google.cz/url?q=http://www.kof.zcu.cz/st/dp/hosnedl/html/zaver.html&sa=U&ei=_NpnU8eoBM7MPbPbgNAI&ved=0CCoQFjAC&sig2=RwWNNLI4xudqpIO-lAzs1A&usg=AFQjCNEIwXcGr3nB05WIpyu_cIOS8LDWuw
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žáruvzdorné vyzdívky,vyššího výtěžku, nižší spotřeba desoxidačních přísad během 

odpichu, vyšší tepelnou a energetickou účinnost atd. Tato problematika byla autory 

zkoumána. Byla navržena kontrolní strategie. Na základě teoretických prací byla 

zmapována kinetika redukce oxidu železa. 

6. Přímá redukce železné rudy pod bodem tavení železa je charakteristickávýznamnými 

úsporami energie. Díky využívání zemního plynu nebo zplyňovaného uhlí jsou emise 

CO2 z DRI rovněž nižší ve srovnání s vysokou pecí.Části uhlíku pro redukci železné rudy 

jsou nahrazeny vodíkem převedenéhoze zemního plynu nebo zplynovaého uhlí. 

7. V diskutované literatuře je pozornost dále zaměřena na faktory účinnosti přeměny 

různých typů energie. Například, faktor účinnosti přenosu energie z hořáku závisí na 

přenos tepla z plamene hořáku na hromadu šrotu. Zpočátku vysoké hodnoty přenosu tepla 

do chladného šrotuse snížujez μNG = 0,70 na μNG = 0,20 na konci tavby z důvodu pokrytí 

taveniny struskou. Vzhledem k tomuto výrazné snížení přenosu energie z hořáků v EOP 

v průběhu tavby jsou tyto použity během prvního 5-10 min tavby. Střední hodnota μNG = 

0,50-0,60 tedy platí pro kyslíko-palivové hořáky. 

8. Vzhledem k endotermickému charakteru redukční reakce FeO uhlíkem FeO + C = Fe + 

CO a většímu objemu struskypři využívání DRI roste spotřeba elektrické energie s tím, 

jak se zvyšuje podíl DRI v kovonosné vsázce. Nicméně, ve velmi vzácných případech 

kdy se používá šrot nízké kvality s velkým podílem neželezné hlušiny a zároveň se 

přidává kvalitní DRI s nízkým podílem hlušiny, může v konečném důsledku dojít ke 

snížení spotřeby energie. Oba trendy jsou zřejmé ze sledovaných výrobních data EOP. 

Obecně lze říci, že spotřeba elektrické energie se zvyšuje více či méně lineárně s 

rostoucím podílem DRI v EOP. 
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