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ABSTRAKT 

 

 Tato diplomová práce se zabývá ohřevem grafitu, oxidů ţeleza a nízkoteplotní redukcí 

oxidů ţeleza, přičemţ je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá 

historií mikrovlnného záření, mikrovlnnými efekty a účinky mikrovln na lidský organismus. 

V experimentální části proběhly zkušební ohřevy materiálů a redukce čistých oxidů. V této 

části bylo zjištěno, ţe při ohřevu grafitu a Fe3O4 lze dosáhnout velmi vysokých teplot (nad 

1200°C ) a ţe při přidání grafitu k Fe2O3 a následnému ohřevu, dochází k redukci Fe2O3 na 

Fe3O4. Jedná se tedy o technologii pouţitelnou v praxi. 

 

Klíčová slova: mikrovlnné záření, ohřev, nízkoteplotní redukce, oxidy ţeleza, mikrovlnné 

   efekty 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This work goes into the heating of the graphite, the iron oxide and the low-temperature 

reduction of the iron oxides, whereas is devided into the theoretical and the practical parts. 

The theoretical part goes into the history of the microwave radiation, the microwave effects 

and the effect of microwave radiation on the human’s organism. In the experimental part there 

were examinable heating of materials and reduction of  the iron oxides. In this part was found 

out that during the heating of the graphite and Fe3O4 is possible to get very high temperature 

(over 1200°C). It was also found out that with adding the graphite to Fe2O3 and consequential 

heating there is reduction of Fe2O3 on Fe3O4. In that case we are talking about technology 

which is applicable to the use.  

 

 

Keywords:  microwave radiation, heating, low – temperature reduction, iron oxide, 

          microwave effects 
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1 ÚVOD 

Jiţ velmi dlouhou dobu je ţelezo nejpouţívanějším konstrukčním materiálem, jehoţ 

výroba neustále roste. V oblasti výroby surového ţeleza se k ohřevu, tavení a zajištění 

redukčních pochodů pouţívá uhlík a vodík. Jejich výroba a zpracování je však spojena se 

vznikem velkého mnoţství škodlivých látek, které znečišťují ţivotní prostředí. Současný 

ohřev vsázky při výrobě surového ţeleza probíhá vedením, tzn. od povrchu kusů vsázky 

dovnitř, coţ je neefektivní. Ohřev mikrovlnným zářením však probíhá v celém objemu kusu, 

coţ můţe procesy při výrobě ţeleza (sušení, ohřev, difúze, rychlost chemických reakcí) 

podstatně urychlit. Dále je moţné pomocí mikrovlnného záření zpracovávat prachové rudy, 

které jsou jako vsázka ve vysoké peci nevhodné. Mikrovlnné záření se pouţívá v mnoha 

oborech, ale jeho masivní vyuţití při výrobě surového ţeleza je teprve na počátku. 
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2 VÝROBA ŽELEZA VE VYSOKÝCH PECÍCH 

V dnešní době se surové ţelezo vyrábí výhradně klasickým způsobem ve vysokých 

pecích. Vysoká pec je uzavřený systém, do kterého se zaváţejí materiály obsahující ţelezo 

(aglomerát, pelety a kusovou ţeleznou rudu), aditiva (struskotvorné přísady jako je vápenec) a 

redukční činidla (koks) a to plynule přes sazebnu pomocí zaváţecího systému, který zabraňuje 

úniku vysokopecního plynu. Horký dmýchaný proud vzduchu obohacený kyslíkem a 

pomocná redukční činidla (práškové uhlí, olej, zemní plyn a v několika případech i plasty) se 

injektují v úrovni výfučen a poskytují protiproud redukčních plynů. Dmýchaný vzduch 

reaguje s redukčními činidly především za vzniku oxidu uhelnatého (CO), který naopak 

redukuje oxidy ţeleza na kovové ţelezo. Tekuté ţelezo se shromaţďuje v nístěji současně se 

struskou a obojí se pravidelně odlévá. Tekuté ţelezo se přepravuje v torpédových mísičích do 

ocelárny a struska se zpracovává na přísady, do granulí nebo pelet pro stavbu silnic a výrobu 

cementu. Vysokopecní plyn vystupuje vrchem pece přes sazebnu, čistí se v několika stupních 

a rozesílá do provozů, kde se ho pouţívá jako paliva pro vytápění nebo k výrobě elektřiny. 

K dispozici jsou různá redukční činidla: uhlík (uhlovodíky) v podobě koksu, uhlí, oleje, 

zemního plynu nebo v současné době v některých případech také plasty, jsou obvykle 

dostupná v dostatečném mnoţství při přijatelných nákladech. Volba mezi několika 

redukčními činidly však není určena pouze náklady. Nehledě na působení jako redukční 

činidlo, slouţí koks také jako nosná kostra objemu vysoké pece. Bez této nosné kapacity by 

vysokopecní operace nebyly moţné. Vysokopecní koks plní taktéţ funkci paliva a 

nauhličovadla. Ţelezná ruda dnes zpracovávaná obsahuje velké mnoţství hematitu (Fe2O3) a 

někdy malé mnoţství magnetitu (Fe 3O4). Ve vysoké peci se tyto sloţky postupně redukují a 

přecházejí přes niţší oxidy aţ k částečně redukované nauhličené podobě pevného ţeleza. 

Nakonec se vsázka ţeleza taví, reakce spějí do závěrečného stupně a horká tavenina kovu a 

struska se shromaţďují ve dně vysoké pece v nístěji. Redukující uhlík přechází na oxid 

uhelnatý a oxid uhličitý. Tavidla a přísady se přidávají proto, aby se sníţil bod tavení hlušiny, 

zlepšil přechod síry do strusky, zajistila se poţadovaná jakost tekutého surového ţeleza a 

umoţnilo se další zpracování strusky. Jak se vsázka vysoké pece pohybuje směrem dolů 

(klesá), stoupá její teplota, tudíţ se usnadňují  redukční reakce oxidů a tvorba strusky. Nastává 

řada změn ve sloţení vsázky: 

 

- oxid ţelezitý ve vsázce se postupně redukuje aţ ke konečnému roztavenému surovému 

ţelezu 

- kyslík ze ţelezné rudy reaguje s koksem za vzniku oxidu uhelnatého, nebo s oxidem 

uhelnatým za vzniku oxidu uhličitého, který se odvádí z horní části vysoké pece 

- sloţky hlušiny se spojují s přísadami a tvoří strusku. Tato struska je souborem směsi 

silikátů o niţší hustotě, neţ je roztavené ţelezo 

- koks slouţí  především  jako  redukční  činidlo a opouští pec v podobě oxidu uhelnatého, 

oxidu uhličitého, nebo uhlíku obsaţeném v surovém ţeleze 
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- jakýkoliv přítomný vodík reaguje také jako redukční činidlo a reakcí s kyslíkem dává 

vodní páru. 

 

2.1 Redukce oxidů ve VP  

 

 Redukce oxidů ţeleza je jedním z nejdůleţitějších pochodů probíhajících ve vysoké 

peci. Redukční procesy probíhají prakticky v celém prostoru vysoké pece, kromě prostorů 

před výfučnami, v kterých je oxidační atmosféra a probíhá tam hoření paliva. Kromě redukce 

ţeleza z jeho oxidů dochází ve vysoké peci i k redukci oxidů doprovodných prvků, hlavně 

manganu, křemíku, fosforu, niklu, chrómu, mědi atd. Redukce oxidů kovů se uskutečňuje 

působením třech redukčních látek: C, CO a H2. Redukce uhlíkem se nazývá přímou redukcí, 

nepřímou redukcí je redukce plynným oxidem uhelnatým. Stálost jednotlivých oxidů ţeleza 

tj. Fe2O3, Fe3O4 a FeO není stejná. Nejmíň stály z oxidů ţeleza je Fe2O3.  

 

 

24332 COOFe2COOFe3  H°298 = - 52 460 kJ  

 

V souvislosti s teplotním intervalem stálosti s FeO probíhá redukce pod teplotou 570°C a nad 

570°C různě. Je moţné uvést dvě schémata redukce oxidů ţeleza: 

 

při teplotách pod 570°C  Fe2O3 Fe3O4 Fe 

při teplotách nad 570°C  Fe2O3 Fe3O4 FeO Fe 

 

Při teplotě nad 570°C probíhají tyto reakce: 

 

CO1mCOFeO3mCOOFe 243  H°298 = + 26 669 kJ  

 

CO1nCOFenCOFeO 2  H°298 = - 13 942 kJ  
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Při teplotě pod 570°C se uskutečňuje redukce oxidů ţeleza touto reakcí: 

 

CO4pCO4Fe3pCOOFe 243  H°298 = - 15 156 kJ  

 

Součinitele m, n, p vyjadřují nutné objemy CO pro vznik odpovídajícího objemu CO2 

v příslušné rovnováţné plynné směsi (CO+CO2). 

Přímou redukci si nelze představit jako bezprostřední reakcí mezi uhlíkem koksu a rudnou 

vsázkou, neboť styčný povrch mezi oběma tuhými fázemi je příliš malý. Mechanismus přímé 

redukce není doposud spolehlivě objasněn, avšak je pravděpodobné, ţe pochod probíhá ve 

dvou fázích: v první fázi jsou oxidy redukovány oxidem uhelnatým a ve druhé fázi je plynná 

zplodina redukce (CO2) redukována uhlíkem na CO. [1] 

 

2COFeCOFeO     

CO2CCO2    

 

COFeCFeO  
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3 MIKROVLNNÝ OHŘEV 

 

3.1 Historie  

 

 Vše začalo v roce 1946, kdy Dr. Percy Spencer testoval magnetron, součást radaru. 

Zaujalo jej, ţe se mu roztavila v kapse teplem čokoláda. Tento objev ho ohromil natolik, ţe 

dále experimentoval s kukuřičnými jádry, která poloţil před magnetron a začal se z nich 

vytvářet pop-corn. Další den experimentoval s vejci, které se mu začalo chvět důsledkem 

zvětšování tlaku uvnitř vejce, dokud neprasklo. To jej dovedlo k závěru, ţe mikrovlnná 

energie můţe velmi rychle ohřívat jídlo. Jeho dalším pokusem bylo zhotovení uzavřené 

kovové krabice s otvorem, kterým se přiváděla mikrovlnná energie. Jelikoţ mikrovlny neměly 

kam uniknout, ohřev byl velmi rychlý. Tento pokus byl základem k výrobě dnešní mikrovlnné 

trouby. Nicméně první mikrovlnná trouba nevypadala úplně stejně jako ty, co pouţíváme 

dnes. Ve skutečnosti váţila zhruba 750 liber (340 kg) a byla téměř 6 stop (183 cm) vysoká.To 

bylo v roce 1946, kdy byl podán patent firmou Raytheon. V roce 1947 testovala mikrovlnnou 

troubu restaurace v Bostonu, sériově prodávané kusy stály 5000 dolarů. Cena byla vysoká 

z důvodu instalace chlazení, protoţe magnetron musel být chlazen vodou. Později se 

magnetron začal chladit vzduchem, coţ sníţilo cenu mikrovlnné trouby a umoţnilo její další 

rozšíření v domácnostech. [2] 

3.2 Mikrovlny jako elektromagnetické vlnění 

 

 Mikrovlny jsou v podstatě emitované mikrovlnné vlnění. Kdyţ řekneme, ţe 

elektromagnetické vlnění je mikrovlnné, máme tím na mysli vlnění, které má frekvenci od 

300 MHz do 300 GHz (zhruba vyznačeno na obr. 1). V České Republice je povoleno několik 

frekvencí, ale pouze dvě se vyuţívají v mikrovlnné technologii a to 915 MHz a 2,45 GHz. 

Nejpouţívanější frekvence v mikrovlnných technologiích je 2,45 GHz, coţ odpovídá vlnové 

délce 12,2 cm. Na obrázku níţe můţeme vidět elektromagnetické spektrum. 

Elektromagnetické pole je charakterizováno Maxwellovými rovnicemi. Mikrovlnné pole je 

tvořeno dvěma sloţkami, elektrickou a magnetickou sloţkou, které jsou na sebe kolmé (obr. 

2). [3,4] 
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Obr. 1:  Elektromagnetické spektrum 

 

 

 

Obr. 2:  Elektromagnetická vlna 
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3.3 Princip mikrovlnné trouby 

 

 Mikrovlny jsou generovány zařízením, které se nazývá magnetron (popis dále). 

Následně se vedou vlnovodem do prostoru trouby (obr. 3). Tam se mikrovlny rozptýlí, 

odráţejí se od stěn a vytvářejí zde mikrovlnné pole. Mikrovlny se spotřebovávají pohlcením v 

absorpčních materiálech za vzniku tepla. Pokud se v mikrovlnném poli vyskytuje materiál s 

nízkou nebo ţádnou absorpční schopností, nemají se kde pohltit, dochází k jejich zpětnému 

odrazu do magnetronu, coţ sniţuje jeho ţivotnost, případně hrozí jeho zničení. (Proto se 

nesmí trouba zapínat prázdná). Účinnost magnetronů při přeměně elektrické energie na 

mikrovlnnou je maximálně 65-70 %. Většina ztrát připadá na uvolněné teplo v magnetronu, 

který se proto musí intenzivně chladit. Při úpravě kuchyňské mikrovlnné trouby pro 

laboratorní pouţití (vyvrtání děr např. pro chladič či teploměr), je třeba pravidelně kontrolovat 

detektorem mikrovln, zda nedochází k úniku mikrovln do prostoru obsluhy. [5] 

 

 

Obr. 3:  1- vysokofrekvenční zdroj; 2- magnetron; 3- vlnovod; 4- rozptylovač mikrovln; 5,6 –

varný prostor 

3.4 Magnetron 

 Magnetron (obr. 4) je zařízení konstruované poprvé ve čtyřicátých letech dvacátého 

století pro vojenské účely v radiotechnice. Jedná se o elektronku, která je schopna generovat 

elektromagnetické vlnění v oblasti mikrovln, které má v případě mikrovlnné trouby vlnovou 

délku přibliţně 12 cm. Konstrukce magnetronu je poměrně jednoduchá. Uvnitř vakuované 

trubice se nachází kovový váleček, slouţící jako katoda, obklopený kovovým blokem 

(anodou) s členitou strukturou, která vytváří sudý počet komor (štěrbin). Od anody vede k 

vršku trubice kovový pásek, slouţící jako anténa. K trubici jsou potom zvenku připevněna 

hliníková chladicí ţebra a celá trubice je vloţena mezi dva silné feritové magnety. [6] 



17 

 

 

 

Obr. 4:  Magnetron 

3.5 Princip funkce magnetronu 

 Váleček tvořící katodu je zahříván elektrickým proudem a díky tomu se z něj uvolňují 

elektrony, které jsou urychlovány připojeným elektrickým polem směrem k anodě. Feritové 

magnety vytvářejí v trubici magnetické pole, jehoţ indukční čáry jsou kolmé k dráze 

elektronů a ovlivňují tak jejich pohyb. Elektrony se v magnetickém poli nepohybují 

přímočaře od středu k obvodu, ale stáčejí se směrem doleva (obr. 5). To znamená, ţe 

nedopadnou doprostřed nejbliţšího kovového segmentu, ale na jeho levou část. Jednotlivé 

komory anodového bloku se začnou chovat jako miniaturní oscilační (LC) obvody. Štěrbina 

mezi okraji komory hraje roli kondenzátoru, vodivý zbytek komory, který spojuje okraje 

štěrbiny, hraje roli miniaturní cívky. Elektrony nabijí jeden okraj komory (jednu desku 

kondenzátoru), takţe začne okamţitě procházet proud kolem komory (cívkou) na druhý okraj 

komory. Průchod tohoto proudu vytvoří malé magnetické pole, které potom ve druhé polovině 

cyklu indukuje opačný proud komorou. V komorách tak vzniká stejně jako v oscilačním 

obvodu střídavý proud vysoké frekvence (2,45 GHz), který vyvolává elektromagnetické 

vlnění vysílané anténou do prostoru trouby. Energie odnášená vyzařováním mikrovln 

způsobuje vybíjení oscilačních obvodů, které proto musí být neustále nabíjeny elektrony z 

katody. [6] 
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Obr. 5:  Funkce magnetronu 

3.6 Efekty mikrovln na organismus  

 

 Nebylo jednoznačně prokázáno, ţe mikrovlny (nebo jiné neionizující elektromagnetické 

záření) mají významné nepříznivé účinky na zdraví. Některé, ale ne všechny studie naznačují, ţe 

dlouhodobé vystavení mikrovlnnému záření můţe mít karcinogenní účinky. Tím se ale nemyslí 

vystavení mikrovlnám s vysokou intenzitou v uzavřeném prostředí, které se pouţívají jako zdroj tepla 

(mikrovlnná trouba). Během druhé světové války bylo pozorováno, ţe jednotlivci, kteří se běţně 

pohybovali v okolí radarových zařízení, slýchávali klikání a bzučivé zvuky jako odezvu na mikrovlnné 

záření.  Tento účinek na lidský sluch byl způsoben tím, ţe mikrovlny indukovaly velmi slabý 

elektrický proud v sluchových centrech mozku. Při poškození organismu silným mikrovlnným 

zářením většinou dochází dielektrickým ohřevem, indukovaným v těle. Ten můţe mít za následek 

šedý zákal, protoţe mikrovlnný ohřev denaturuje proteiny v čočce oka (stejným způsobem, jak se 

mění u vejce barva bílku z průhledného na bílý) rychleji neţ můţe být čočka chlazena od okolních 

struktur. Čočka a rohovka oka jsou obzvláště zranitelné, protoţe neobsahují ţádné cévy, které mohou 

odvést teplo. Vystavení silnému mikrovlnnému záření (např. z mikrovlnné trouby, ze které poruchou 

uniká) můţe způsobit velmi váţné popáleniny. [7] 

 

3.7  Ohřev látek pomocí mikrovlnného záření 

 

 Mikrovlnami můţeme zahřát pouze ty látky, které interagují s mikrovlnným polem, 

většinou jsou to látky polární. V normálním stavu jsou polární molekuly (např. molekuly 

vody) v neuspořádaném stavu, to znamená, ţe součet výslednice vektoru polarizace všech 

molekul je nula. V elektrickém poli dojde k orientaci molekul podle polarity (kladná část k 

zápornému pólu, záporná ke kladnému pólu). Říkáme, ţe látka se zpolarizuje, vektor 
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elektrické polarizace jiţ není nulový. Polarita vysokofrekvenčního elektromagnetického pole 

se mění více neţ 10
9
krát za sekundu. Polární molekula je nucena se těmto rychlým změnám 

přizpůsobit, ale sotva se přizpůsobí, jiţ se polarita opět změní. To vyvolá oscilační vibrace, aţ 

rotace, kdy dochází ke tření a sráţkám molekul. Polární molekula, která absorbuje 

mikrovlnnou energii, musí být zpolarizována. Je nutné si ovšem uvědomit, ţe polarizace není 

nikdy pouze jednoho druhu, ale ţe při kaţdé teplotě existuje vţdy nějaká superpozice 

polarizací, například u vody je pravděpodobně dominantní tzv. relaxační polarizace, která je 

tzv. ztrátová. Díky vibracím a sráţkám molekul vystavených mikrovlnnému vlnění se část 

energie mění na teplo. O tom kolik energie se přemění na teplo rozhoduje několik faktorů. 

Například u některých materiálů můţe s rostoucí teplotou růst přeměna mikrovlnné energie na 

teplo. [8, 9, 10] 

Mechanismus přeměny mikrovlnné energie na teplo je dán vztahem: 

 

)(2 ´́´2´́´ HEfP    

 

Kde:  

P = energie absorbovaná v jednotce objemu (W/m3) 

f = frekvence mikrovlnného pole (2450 MHz) 

= reálná sloţka permitivity (F/m) 

= dielektrický ztrátový faktor materiálu (imaginární sloţka permitivity) 

´
= reálná sloţka permeability 

´´
= imaginární sloţka permeability (magnetický ztrátový faktor) 

E = intenzita elektrického pole uvnitř materiálu (V/m) 

H= intenzita magnetického pole uvnitř materiálu 

 

 Rozhodující člen je tzv. komplexní permitivita, která je zde rozepsána do dvou sloţek. 

Do reálné a imaginární. Reálná sloţka říká, jak látka interaguje s mikrovlnným polem a 

imaginární sloţka říká, jak se mikrovlnná energie přeměňuje na teplo.  

 V mikrovlnné technice se vyuţívá tzv. ztrátový tangent, coţ je zjednodušeně poměr 

mezí imaginární a reálnou částí permitivity.  Například pro vodu činí ztrátový tangent asi 

0,106. Coţ napovídá, ţe u dielektrik se ztrátový tangent pohybuje spíše v desetinách neţ 

v jednotkách.  
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´

´́

Tan
     

 

 

 Permitivita jako taková je závislá na teplotě a na frekvenci. Její teplotní závislost je 

v některých případech hlavně u pevných dielektrik poměrně sloţitá. U látek, které málo 

interagují s mikrovlnami, se uvaţuje často jen dielektrický ztrátový faktor. U látek, které patří 

k vysoce interagujícím s elektromagnetickými vlnami, se musí přihlíţet také k permeabilitě.  

 

3.7.1 Penetrační hloubka 

 

 S absorpcí (interakcí) mikrovln látkou je také spojena ještě jedna veličina, která se 

uţívá v mikrovlnné technice. Tato veličina se nazývá penetrační hloubka.  

 Penetrační hloubka je definována jako hloubka průniku mikrovlnného pole, kde jeho 

výkon je sníţen právě o (1/e=0,36). Jinými slovy je penetrační hloubka, právě taková hloubka 

materiálu, kde výkon mikrovlnné energie klesá asi o 36%. Pro kaţdou látku je penetrační 

hloubka jiná. [4] 

 

1
d   (cm)      

Kde  

2

1

2

1
2

2

1

0

´

0

´

1)(tan1
2

2 f       

Příklad: 

Voda (-12°C) 2,45 GHz                          d= 216 cm 

Voda (destilovaná, 25°C) 915 MHz        d= 76,51cm 

Voda (destilovaná, 25°C) 2,45 GHz        d=  2,88 cm 
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 Na příkladu je vidět, ţe penetrační hloubka je závislá na frekvenci i na teplotě, coţ se 

dá předpokládat, protoţe jak permitivita, tak i permeabilita jsou funkcí teploty a frekvence. 

 

3.8 Efekty vyvolané mikrovlnným zářením 

 

 Mikrovlnné efekty jsou takové efekty, které nelze vyvolat jiným neţ mikrovlnným 

ohřevem. Mezi teplotní mikrovlnné efekty patří:  

 

1. Superheating effect  

2. Hot spots (lokální přehřátí) 

3. Objemový ohřev 

4. Selektivní ohřev 

5. Teplotní úlet 

 

 Neteplotní mikrovlnné efekty nebyly zatím prokázány, ovšem některé publikace je 

mylně uvádějí. Zatím neexistuje důkaz o jejich existenci.  

 

3.8.1 Superheating effect 

 

 V mikrovlnném poli probíhá ohřev látek zevnitř směrem ven, na rozdíl od klasického 

elektrického ohřevu, kde je teplo realizováno pomocí přestupu tepla vedením, sáláním nebo 

prouděním. Tento klasický ohřev probíhá postupně z vnější části materiálu směrem dovnitř. 

Díky ohřevu ze vnitř směrem ven dochází k přehřátí některých polárních rozpouštědel. 

Například voda vře v mikrovlnách při 104 – 109°C (závislé na podmínkách). Je to způsobeno 

tím, ţe se ve středu látky tvoří velké mnoţství tepla, které se nestačí odvést pomocí vedení 

tepla z látky ven. Některé rozpouštědla vykazují přehřátí aţ o 50°C.  

3.8.2 Hot spots 

 

 Hot spots (horká místa) vznikají v prostoru mikrovlnné trouby z důvodu 

nehomogenity mikrovlnného pole. Tento problém se tedy projevuje tím, ţe v některých 

místech je například polévka přehřátá a někde je téměř studená. Pro zlepšení homogenity 
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mikrovlnného pole se do mikrovlnných trub přidávají otočné talíře. Ovšem zatím neexistuje 

mikrovlnná trouba nebo pec, která by měla stejně homogenní pole, jako trouba elektrická.  

3.8.3 Objemový ohřev 

 

 Objemový ohřev jiţ vyplývá z podstaty mikrovlnného ohřevu materiálu. Mikrovlny 

pronikají hluboko do materiálu a zahřívají ho v celém objemu, kdeţto při konvenčním ohřevu 

se nejprve ohřívá povrch a teplo postupuje do středu.  

3.8.4 Selektivní ohřev 

 

 Je známo, ţe mikrovlnným zářením lze ohřívat pouze tu látku, která interaguje pouze 

s mikrovlnným polem. Například ve směsi vody a toluenu se bude selektivně ohřívat pouze 

voda. Vrstva toluenu zůstane chladnější. Je to dáno tím, ţe toluen není polární, proto na něj 

mikrovlny nepůsobí a nezahřívá se..  

3.8.5 Teplotní úlet 

 

 Teplotní úlet je speciální případ mikrovlnného efektu, který lze pozorovat zejména u 

materiálů pevného skupenství. V podstatě dochází k tomu, ţe se určité místo jemně přehřeje 

díky nehomogenitě mikrovlnného pole. Jak jiţ bylo popsáno dříve, permitivita a permeabilita 

jsou vlastnosti látek, které jsou poměrně hodně závislé na teplotě. V místě jemného přehřátí 

začne s kaţdým stupněm růst permitivita. Čím víc roste permitivita, tím více roste i absorpce 

mikrovln. V tomto místě roste permitivita mnohem rychleji neţ v jiné části materiálu, a 

protoţe je absorpce mikrovln spojená s absorpcí mikrovln, toto místo se silně přehřeje i o 

několik stovek stupňů. Takový efekt je moţné pozorovat například u ocelové vaty. [4] 

 

3.9 Interakce látek v mikrovlnném poli 

 

 Interakce látek v mikrovlnném poli je obecně poměrně sloţitá. Nejjednodušší 

interakce je u plynných látek, které se mikrovlnami prakticky nezahřívají. I kdyţ jsou některé 

plyny hodně polární, jejich molekuly jsou od sebe příliš daleko.  U kapalných látek se 

interakce řídí permitivitou. V kapalných látkách potom probíhají téměř všechny typy 

polarizací (viz. výše). Obecně platí, ţe výsledná polarizace je vţdy superpozicí všech 

polarizací, které mohou nastat v kapalné látce. U pevných dielektrik je situace nejsloţitější a 

dnes prakticky neexistuje spolehlivá teorie, která by platila obecně pro všechna pevná 

dielektrika. U pevných dielektrik závisí interakce mikrovln na teplotě. Například u skla, které 

je za normální teploty absolutně transparentní, je pro mikrovlny za vyšších teplot (kolem 
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800°C) poměrně dobrým absorpčním materiálem. U skla se přednostně projevuje relaxační 

iontová polarizace.  

 

 

3.9.1 Interakce látek s elektrickou nebo magnetickou složkou mikrovlnného 

pole  

 

 Dielektrické látky interagují s elektrickou sloţkou elektromagnetické vlny. Interakce 

se řídí permitivitou nebo dielektrickým ztrátovým tangentem. K těmto látkám patří prakticky 

všechny běţné kapalné polární látky, jako je voda, etanol nebo glykol. U těchto látek je ohřev 

způsoben (aţ na výjimky) absorpcí elektrické sloţky elektromagnetického pole. Pevná 

dielektrika, jako je například karbid wolframu, se zahřívají pomocí magnetické sloţky 

elektromagnetického pole, jiné, například oxid zinečnatý, pomocí elektrické sloţky. 

Příkladem je například oxid ţeleznatoţelezitý, který interaguje jak s elektrickou tak 

s magnetickou sloţkou elektromagnetické vlny. Je těţké rozpoznat, který oxid přesně 

interaguje s jakou sloţkou a hlavně v jakém poměru. V mikrovlnném zařízení typu single-

mod je moţné vzorek umístit buď do místa, kde je pouze magnetická část nebo do místa, kde 

je pouze elektrická sloţka mikrovlnné vlny. Zde se dají potom porovnat vzorky, zda absorbují 

elektrickou nebo magnetickou sloţku mikrovlnné vlny. Jiná situace nastává například u kovů. 

Je obecně známo, ţe se kovy v mikrovlnách nezahřívají. Je to způsobeno tím, ţe penetrační 

hloubka u kovů je jen několik málo mikrometrů. Kovy tedy mikrovlny odráţejí.  To co bylo 

nyní řečeno o kovech platí, ale pouze pro velké kusy. Kov v podobě prášku se zahřívá a právě 

práškové kovy interagují s magnetickou sloţkou elektromagnetické vlny. Zde se jiţ nelze 

orientovat permitivitou materiálu, ale musíme se zde zaměřit na tzv. permeabilitu. 

Permeabilita v magnetickém poli je analogií pro permitivitu v poli elektrickém. 

S magnetickou sloţkou interagují nejen kovy, ale i oxidy kovů. Oxidy kovů, které takto 

interagují s magnetickou sloţkou, můţeme označit za feroelektrika, feromagnetika nebo 

paramagnetika. O těchto látkách je podrobněji popsáno v předchozích kapitolách. V tab.1 a 2 

jsou uvedeny příklady ohřevu některých kovů a oxidů.[8, 9, 10] 
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Tab. 1:  Rychlosti ohřevu kovových prášků 

 

kov 

Teplota 

(°C) 

čas 

(min) 

Rychlost 

(°C/min) kov 

Teplota 

(°C) čas (min) 

Rychlost 

(°C/min) 

Al 577 6 96,2 Ni 384 1 384 

Co 697 3 232,3 Pb 277 7 39,6 

Cu 228 7 32,6 Sn 297 6 49,5 

Fe 768 7 109,7 Ta 177 7 25,3 

Hg 40 6 6,7 V 557 1 557 

Mg 120 7 17,1 W 690 6,25 110,4 

Mo 660 4 165 Zn 581 3 193,7 

Nb 358 6 59,7 Zr 462 6 77 

 

 

Tab. 2:  Rychlosti ohřevů některých oxidů 

 

oxid 

kovu 

Teplota 

(°C) 

čas 

(min) 

Rychlost 

(°C/min) 

oxid 

kovu 

Teplota 

(°C) čas (min) 

Rychlost 

(°C/min) 

Al2O3 78 4,50 17,3 MgO 203 5,5 41,8 

CaO 116 4 29 SiO2 79 7 11,3 

CuO 1012 6,25 161,9 TiO2 79 8,5 9,3 

Cu2O 89 7 12,7 Y2O3 115 7 16,4 

Fe2O3 134 7 19,1 ZnO 326 5,5 59,3 

Fe3O4 1258 2,75 457,5 ZrO2 63 4 15,8 
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 Je zajímavé, ţe rychlost ohřevu kovu nesouvisí s hloubkou penetrační hloubky. 

Například, největší penetrační hloubku z uvedených kovů v tabulce má rtuť, nejmenší má 

měď a například vanad je někde uprostřed uvedených kovů. Přitom se nejrychleji zahřívá 

vanad. To můţe být způsobeno tím, ţe práškové kovy neměly úplně stejnou velikost 

kovových částic a druhý důvod můţe být ten, ţe penetrační hloubka byla spočítána pro 

kusový kov, nikoli pro práškový materiál. Pórovitost materiálu hraje u ohřevu mikrovlnami 

velkou roli. V tab. 1 a 2 nenajdeme to, zda se oxid kovu zahřál absorpcí s elektrickou nebo 

magnetickou sloţkou. Dále ještě uvedeme pár příkladů některých oxidů a kovů, které 

absorbují buď elektrickou nebo magnetickou sloţku elektromagnetické vlny a tím se zahřívá. 

[11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

Tab. 3:  Příklady interakce materiálu 

Oxidy kovů 

Al2O3 pouze elektrická sloţka 

ZnO pouze elektrická sloţka 

FeO pouze elektrická sloţka 

Fe2O3 pouze elektrická sloţka 

Fe3O4 elektrická i magnetická sloţka 

TiO elektrická (950°C 10s) magnetická (350°C 10s) 

TiO2 (rutill) nezahřívá se 

Kovy a karbidy 

WC pouze magnetická sloţka 

Co pouze magnetická sloţka 

Fe pouze magnetická sloţka 

Ocel (Fe+2%Cu+0,8%C) pouze magnetická sloţka 

Cu (prášek) obě sloţky 

Cu (kusovitý kov) Odráţí mikrovlny, nezahřívá se 

Titan elektrická sloţka (200°C 2 min) 

Směsné prášky 

WC+Co magnetická sloţka 

ZnO+Co obě sloţky 

Al2O3+ ocel obě sloţky 

 

 Z tab. 3 jde vidět, který z vybraných materiálů interaguje s elektrickou nebo 

magnetickou sloţkou. Závěrem můţeme tvrdit, ţe oxidy se zahřívají elektrickou sloţkou, ale 

mohou se zahřívat i magnetickou sloţkou. Kovy s feromagnetickými vlastnostmi se zahřívají 

pouze magnetickou sloţkou. Směsi se potom mohou zahřívat jak elektrickou, tak 

magnetickou sloţkou elektromagnetické vlny. To jak a čím se látka zahřívá, závisí i na 

teplotě. Například siegnettové soli se zahřívají elektrickou a magnetickou sloţkou pouze do 
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dosaţení tzv. currierovy teploty, nad kterou se sůl ohřívá jiţ pouze elektrickou sloţkou. To, 

jestli látka interaguje s oběma nebo jednou ze dvou sloţek elektromagnetické vlny, není tak 

důleţité. Důleţitější je znalost schopnosti látky absorbovat mikrovlnnou energii se vzrůstající 

teplotou. Obecně platí, ţe látky s volnými elektrony interagují s magnetickou sloţkou 

elektromagnetického pole. U ostatních látek záleţí potom na čistotě, teplotě a na charakteru 

látky. [11] 

 

Obr. 6:  Příklady rychlostí ohřevů některých oxidů v mikrovlnném poli 
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Obr. 7:  Příklady rychlostí ohřevů některých oxidů 
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Obr. 8:  Rychlosti ohřevů kovu a jejich penetrační hloubka 

 

 Na obr. 6 a obr. 7 jsou uvedeny příklady ohřevu některých oxidů. Rychlost ohřevu je 

přímo úměrná zvyšující se permitivitě. Čím více stoupá rychlost ohřevu, tím více se zvyšuje 

permitivita materiálu. U některých látek je dále vidět, ţe rychlost ohřevu není po celkovou 

dobu ohřevu stejná. Je to dáno tím, ţe permitivita roste s teplotou do té doby, aţ dosáhne 

svého maxima při určité teplotě. Při ohřevu nad teplotu, kde má permitivita své maximum 

(jen u některých látek), dochází k depolarizaci dielektrika díky tepelnému chaotickému 

pohybu molekul.  Na obr. 8 je vidět rychlost ohřevu práškových kovů, mimo rtuti. Je 

zajímavé, ţe zde není penetrační hloubka přímo úměrná rychlosti ohřevu kovů. Jak uţ bylo 

zmíněno, je to dáno tím, ţe penetrační hloubky byly měřeny u kusového kovu, nikoli u kovu 

ve formě prášku. Samotná velikost částic hraje velikou roli při ohřevu mikrovlnami. U 

vodivých materiálu jako jsou kovy, platí, ţe čím jsou částice menší, tím lépe se v mikrovlnách 

ohřejí. U dielektrik je situace opačná. Vzhledem k tomu, ţe dielektrika mají mnohonásobně 

menší hodnoty permitivit (řádově v jednotkách aţ desítkách) a vzhledem k tomu, ţe 

pórovitost sniţuje permitivitu, je pórovitost nebo dielektrikum v podobě prášku neţádoucí. 

Zde platí, ţe čím je velikost částic menší, tím je permitivita (uţ tak malá) menší a můţe se 

stát, ţe i v případě materiálu, který dobře absorbuje, se v prášku neohřeje. Tomuto se dá 

vyvarovat zhutněním materiálu (zvýšením sypné hmotnosti). [11] 
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3.10   Použití mikrovlnného záření v metalurgii 

 

Mikrovlnné záření se pouţívá v metalurgii například k těmto aplikacím:  

 efektivní přenos energie na odpadní strusku, 

 reakce přímé redukce hematitové ţelezné rudy mikrovlnným zářením, 

 stanovení charakteristik strusek, 

 karbotermická redukce ocelářských strusek při frekvenci 2,45 GHz a příkonu 1600 W, 

 odhad optimální velikost částic při pouţití mikrovlnného záření, 

 pouţití uhlí a koksu jako redukčního činidla při redukci prostřednictvím mikrovlnného 

záření (přičemţ vyšší tepelný výkon uhlí v porovnání s koksem souvisí s vyšším 

obsahem těkavých látek v uhlí), 

 sledování chování strusky pod mikrovlnným zářením, 

 aplikace na vysoušecí procesy a redukce nízko-křemenného ţeleznorudného 

koncentrátu koksem nebo uhlím. [12] 
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4 VÝROBA SUROVÉHO ŽELEZA Z MAGNETITOVÉ RUDY 

MIKROVLNNÝM OHŘEVEM 

 

4.1 Současné poznatky 

 

 Vzhledem k nedostatku vhodných energetických zdrojů a zavedení přísnějších zákonů 

o ţivotním prostředí se hledá nový způsob výroby surového ţeleza a oceli. Oproti výrobě ve 

vysoké peci je zde cílem sníţit čas a také teplotu při výrobě.  Na to, abychom získali surové 

ţelezo z ţelezné rudy, existují dvě hlavní reakce – první je redukce uhlíkem a druhá je 

nauhličování. Obě tyto reakce jsou endotermické, proto potřebujeme hodně tepla. U vysoké 

pece teplo získáváme z plynů o vysoké teplotě. Vháníme horký vítr o teplotě kolem 1200 °C 

do vysoké pece pomocí výfučen, které se nachází v dolní části, kde horký vzduch spaluje 

koks. Pokud jako vsázkovou surovinu pouţijeme jemnou prachovou rudu, tak odletí pryč 

společně s horkým vzduchem a zabraňuje proudění plynu vysokou pecí. Z tohoto důvodu se 

jemné prachové rudy do vysoké pece nevsázejí.  Je tedy nutné hledat další způsoby výroby 

ţeleza, kde by se tyto suroviny daly pouţít. Bylo prokázáno, ţe v konvenční elektrické peci o 

teplotě vyšší neţ 1325 °C můţe být vyrobeno surové ţelezo z magnetitových pelet obsahující 

uhlí během cca. 16 minut.  Tyto objevy byly částečně pouţity u technologie Fastmet – proces 

přímé redukce.  V tomto procesu je prachová ruda společně s uhlíkatými redukovadly 

peletizována. Tyto pelety obsahující magnetitovou rudu a uhlí, jsou ohřáty přibliţně na 

teplotu  1300 °C v rotační peci a redukovány na 90 % kov. V tomto procesu ale není  moţné 

dát pelety do více vrstev (na hromadu), protoţe by výroba byla dlouhá a nebyla by 

rovnoměrně rozloţena teplota v peci. Pouţitím konvenčního způsobu vytápění není moţné 

získat surové ţelezo v krátkém čase z pelet, které jsou umístěny ve více vrstvách, protoţe 

reakce je endotermní. V této studii se tedy zabýváme dalším způsobem výroby a to pomocí 

mikrovlnného záření, kde jej vyuţíváme jako alternativní způsob vytápění. Mikrovlnná 

energie má potenciál pro rychlé a účinné vytápění minerálů a můţe poskytnout jak časové, tak 

hlavně energetické úspory. Mikrovlnný ohřev má řadu výhod oproti konvenčnímu vytápění. 

Je objemové, rychlé a selektivní bez kontaktu s materiálem.  Redukce oxidů ţeleza pouţitím 

mikrovlnné technologie jako zdroje tepla byla jiţ dříve zkoumána – bylo zjištěno, ţe redukci 

magnetitového i hematitového koncentrátu lze provést s uspokojivými výsledky v mikrovlnné 

troubě. Dále byla provedena redukce nízkokřemíkového koncentrátu pomocí koksu s pouţitím 

průmyslového mikrovlnného generátoru. Zkoumána byla i redukce kompozitních pelet 

obsahující hematitovou ţeleznou rudu koks (nebo dřevěné uhlí) jako zdroj uhlíku. Při dalších 

výzkumech bylo surové ţelezo získáno z magnetitových kompozitních pelet obsahujících uhlí 

pomocí mikrovlnného záření. Tato studie ukazuje, ţe výroba surového ţeleza z magnetito – 

uhelných kompozitních pelet pomocí mikrovlnné energie je moţná při niţší teplotě a po kratší 

dobu, neţ je tomu u elektrických pecí. Zkoumán byl dále vliv velikosti pelet a příkonu 

mikrovlnného generátoru na výrobní proces.  Zkoumal se také výskyt nečistot ve výsledném 

surovém ţeleze. [13] 
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Tab. 4:  Chemické sloţení pelet v hmotnostních procentech a) sloučeniny b) prvky 

                    a)  

Fe3O4 FeO Fe2O3 SiO2 Al2O3 CaO MnO S C Prchavé látky 

73,1 0,31 0,1 3,41 1,27 0,42 0,34 0,13 15,68 4,29 

 

                               b) 

Fe O Si Al Ca Mn S C Prchavé látky 

53,21 22,92 1,6 0,67 0,3 0,26 0,13 15,68 4,29 

 

 

4.2 Pokus 

4.2.1 Příprava vzorků 

 

 Pouţívaly se kompozitní pelety o zrnitosti 10,15 a 20 m, uhlí a bentonitový prášek 

jako pojivo. Chemické sloţení surovin je uvedeno v tab. 4.  

 

Obr. 9:  Schematická ilustrace experimentálního zařízení. Jsou zde vzorky A, B, C, jedna 

peleta je umístěna v hlinité míse (A), 4 pelety jsou uloţeny do pyramidy a umístěny na hlinitý 

talíř (B) a poslední teplota je umístěna v hlinitém kelímku (C) 
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4.2.2 Postup experimentu 

 

 Schematické znázornění experimentálního zařízení je uvedeno na obr. 9. Byl pouţit 

mikrovlnný generátor s maximálním výkonem 5 kW a frekvencí 2,45 GHz.  Tvar komory 

mikrovlnné trouby byl pětiúhelníkový, aby mohly elektrické a magnetické pole působit 

smíšeně. Jedna ze čtyř pelet byla poloţena do středu trouby a přikryta hliníkovým izolátorem. 

Jako pomocná látka byl vloţen dovnitř hliníkového izolátoru karbid křemíku (zahříváním se 

z něj uvolňuje teplo), aby se nahradily tepelné ztráty z pelety.  V troubě byl nastaven tlak 0,03 

torr a poté byla trouba naplněna 99,9 % N2. Teplota pelet nad 600°C byla sledována pomocí 

dvou radiačních teploměrů z horní části komory skrz okno, jak je znázorněno na obr. 9. 

Samotná reakce byla pozorována z malého okna nacházejícího se na bočnici komory.  Pelety 

se umístily do hlinité misky a jsou vystaveny mikrovlnnému záření podle obr. č. 10 (a). 

Počáteční výkon byl 0,2 kw, po 2 minutách byl zvýšen na 0,7 kw, následoval 1, 1.5, 1.75 a 2 

kW po 2 min. intervalech. Konstantní výkon 2 kW byl ponechán do konce zahřívání.  

Nastavení vzorku B na obr. č. 9 odpovídá čtyřem peletám o průměru 20 mm. Vzorek C na 

obr. č. 9 představuje pouze jednu peletu umístěnou do hlinitého kelímku. Specifikace pelet 

vzorku C jsou uvedeny v tab.1. S cílem prověřit průběh reakce, byly pelety také zahřívány na 

teploty  800, 1050, 1150 a 1250° C. 

 

Obr. 10:  a),b),c) Vzorek ohřívaný krokově se zvyšujícím výkonem – zvýšení teploty pelet 

vytápěné pomocí  mikrovln  d) Ohřev konstantními výkony-1 kW, 2 kW, 3 kW 
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4.3 Analýza 

 

 Po zahřívání byly pelety ochlazovány v místnosti o normální pokojové teplotě a 

počáteční a konečná hmotnost kaţdé pelety byly následně změřeny. Čtvrtina z pelety a 

polovina ze surového ţeleza byly dány do pryskyřice a v průřezu mechanicky vyleštěné. 

Nečistoty v surovém ţeleze byly analyzovány pomocí sekvenčního X-ray spektrometru, 

Shiradzu XRF-1800. Další čtvrtina vzorku se podrobila analýze na identifikaci krystalické 

fáze reaktantů a produktů. Byl pouţit X-ray diffractometer (XRD), Rigaku RINT-TTR-

3C/PC.  XRD je univerzální, nedestruktivní technika, pomocí které můţeme zjistit detailní 

informace o chemickém sloţení a krystalické struktuře přírodních i vyrobených materiálů. 

[13, 14] 

 

 

4.4 Výsledky pokusu 

 

4.4.1 Zahřívání pelet 

 

 Obr. 10b ukazuje závislost teploty na čase u čtyř pelet, které byly zahřívány 

v mikrovlnné troubě, kde se po krocích zvyšoval výkon. Je patrné, ţe velikost pelet nemá vliv 

na rychlost zvyšování teploty.  Na druhé straně jsme ale zjistili, ţe zvyšování teploty pelet o 

průměru 20 mm bylo přímo úměrné zvyšujícímu se výkonu mikrovlnného záření, viz obr. 

10d. Dále se zjistilo, ţe výkon 1 kw nestačil pro zahřátí 20 mm pelet a výrobu surového 

ţeleza. V případě 2 a 3 kW byly pelety zahřány velmi rychle aţ na teplotu 600 ° C. 

 

 

Obr. 11:  Výsledné surové ţelezo a) řez b) povrch 
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Obr. 12:  Produkty reakce 

4.4.2 Produkty reakce 

 

 Jedna  peleta byla umístěna do hlinité misky a 4 pelety na hlinitou desku, následně 

byly zahřívány mikrovlnným zářením s postupně se zvyšujícím výkonem. Po zahájení 

zahřívání barva hlinitého izolátoru zjasněla. Během zvýšení výkonu mikrovln byl pozorován 

ţlutý plamen, který vyšel z pelet během zahřívání, peleta postupně změnila barvu z červené 

na ţlutou. Kdyţ bylo dosaţeno teploty 1350°C, pelety se roztavily na surové ţelezo. Po 

dosaţení teploty surového ţeleza na 1360°C byla trouba vypnuta a produkty byly ochlazeny 

na pokojovou teplotu v dusíkové atmosféře.  U kaţdé pelety trvalo 10 aţ 15 minut, neţ 

vychladla na pokojovou teplotu, pro naše vzorky jsme nechali čas 20 minut.  Na povrchu 

oblázků surového ţeleza se částečně drţela struska, jak je znázorněno na obr. 11b a obr 12.  

Z průřezu oblázku surového ţeleza bylo zjištěno, ţe v něm nebyla obsaţena struska, jak lze 

vidět na obr. 11a. Na obr. 13a jsou vyobrazeny pelety o průměru 20 mm.  Z pelet zahřívaných 

výkonem 1 kW se nepodařilo získat surové ţelezo (obr. 13b), naproti tomu z pelet, které byly 

zahřívány konstantními výkony 2 a 3 kW (obr 13c a 13d), bylo získáno surové ţelezo a 

prášek, který obsahoval kapičky strusky a zbytkový uhlík. [13] 
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Obr. 13:  Pelety a výsledné produkty a) peleta určená o ohřevu b), c), d) produkty reakce 

4.4.3 Obsah uhlíku v surovém železe  

 

 Obsah uhlíku v surovém ţeleze je vynesen v diagramu ţelezo – uhlík (obr. 14). 

Koncentrace uhlíku v námi zahřívaných peletách (postupné zvyšování výkonu) umístěných 

v hlinitých kelímcích, odpovídají dvěma fázím – solidu a likvidu. Při zahřívání konstantním 

výkonem fáze odpovídá křivce likvidu. V případě jedné a čtyř pelet zahřívaných postupně se 

zvyšujícím výkonem bez hlinitého kelímku odpovídá koncentrace uhlíku opět křivce likvidu.  

 

4.4.4 Nečistoty v surovém železe 

 

 Nečistoty v surovém ţeleze jsou ukázány na obr. 15a a 15b pro pelety zahřívané 

zvyšujícím se výkonem a konstantním výkonem.  Zjistili jsme, ţe surové ţelezo, které bylo 

redukováno zvyšujícím se výkonem v kelímku, mělo vyšší obsah nečistot, neţ ţelezo 

zahřívané konstantním výkonem. Obsah nečistot v surovém ţeleze, které bylo redukováno bez 

kelímku zvyšujícím se výkonem, je o dost menší, neţ v surovém ţeleze z kelímku. Surové 

ţelezo, které bylo redukováno vyššími mikrovlnnými výkony, mělo celkově niţší obsah 

nečistot.  
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Obr. 14:  Obsah uhlíku v surovém ţeleze vyrobeném mikrovlnným zářením, ST-zvyšující se 

výkon C- konstantní výkon. 10, 15, 20 jsou zrnitosti 

 

 

Obr. 15:  Obsah nečistot v surovém ţeleze vyrobeném pomocí mikrovlnného záření a) 

zvyšující se výkon b) konstantní výkon 
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4.4.5 Redukce oxidů železa a úbytek na hmotnosti 

 

 Aby bylo moţné sledovat proces redukce, byly pelety zahřívány zvyšujícím se 

výkonem na různé teploty a produkty analyzovány XRD. Analýza byla prováděna v několika 

bodech mezi  středem a povrchem pelet. Ve výsledcích nebyl zjištěn ţádný významný rozdíl.  

XRD analýzu 20 mm pelety zahřívané aţ na 1050°C můţeme vidět na obr. 16. Obr. 17 

ukazuje XRD analýzu vzorků o zrnitosti 10, 15 a 20 mm, které byly zahřívány na  800°C, 

1050°C, 1150°C a 1250°C a odebrány v místech mezi středem a povrchem kaţdé pelety. Pro 

všechny 800°C pelety byl charakteristický malý výtěţek wustitu. Při teplotě 1050° C bylo 

získáno malé mnoţství magnetitu Fe3O4 a většinově byl zastoupen wustit FeO a ţelezo Fe.  

Při teplotě 1150°C vzrostl podíl redukovaného ţeleza a při  1250 ° C bylo zjištěno pouze Fe.  

Procentuální váhový úbytek pelet o průměru 10,15,20 mm zahřívaných zvyšujícím se 

výkonem byl vynesen v závislosti na době ohřevu, jak je znázorněno na obr. 18.  

 

 

 

4.5 Diskuze 

4.5.1 Závislost množství pelet a mikrovlnného výkonu na vzrůstu teploty 

 

 Pro pelety zahřívané konstantními výkony 2 a 3 kW můţe být charakter zvýšení 

teploty rozdělen do čtyř fází:  1), velmi rychlý nárůst aţ na cca 600 ° C, 2) stagnující 600 aţ 

700 ° C, 3) rychlý nárůst aţ o 1000 ° C a 4) pozvolný nárůst aţ do získání surového ţeleza -  

1350 ° C. Je zřejmé, ţe při konstantním výkonu 2 a 3 kW bylo zahřívání velmi rychlé aţ do 

teploty 600°C (obr 10c). Fáze 1 a 2 nemohou být zaznamenány pro pelety zahřívané 

krokovým výkonem. Avšak výchozí čas fáze 3 se pohybuje někde kolem 400-600 sekund, 

pokud je výkon na hodnotách 1,5 – 2 kW. Pro pelety zahřívané konstantním výkonem 2 kW 

se čas pohybuje okolo 300 s.  To znamená, ţe teplota se nám zvyšuje přímo úměrně 

s výkonem. Přes různé hmotnosti a různé způsoby umístění pelet A – mísa, B – talíř, C – 

kelímek, je nárůst teploty pelet zahřívaných zvyšujícím se výkonem stejný, jako u pelet 

zahřívaných výkonem konstantním (2 kW). Jak lze pozorovat z výsledků XRD na obr. 17, 

redukce oxidů ţeleza  začala přibliţně při teplotě 800°C.  Vzorky pro XRD analýzu byly 

odebrány ze dvou míst a to z povrchu ohřívané pelety a ze středu ohřívané pelety. Teploty 

byly samozřejmě různé (obr. 16), protoţe při mikrovlnném ohřevu je teplo generováno 

zevnitř. Výsledky také ukazují, ţe tvorba tepla a nárůst teploty pelety jsou závislé na 

mikrovlnném výkonu. 

.  
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Obr. 16:  XRD analýza odebraného vzorku pelety o zrnitosti 20 mm zahřáté na teplotu 

1050°C odebraný a) ze středu b) z povrchu pelety 

 

 

 

Obr. 17:  Oxidy ţeleza redukované uhlíkem při teplotách 800, 1050, 1150 a 1250° pro 

zrnitosti 10, 15 a 20 mm. Pelety byly zahřívány zvyšujícím se výkonem mikrovln. 
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Obr. 18:  Hmotnostní ztráta jako funkce času ohřevu pro pelety o zrnitosti 10,15,20 mm, které 

byly zahřívány zvyšujícím se výkonem 

4.5.2 Reakční rychlost  

 

 Byl zde zaznamenán úbytek hmotnosti na peletách při zvyšujícím se mikrovlnném výkonu, 

pelety začaly ztrácet hmotnost zhruba po 550 s ohřevu, jak můţeme vidět na obr. 18. V tomto 

okamţiku výkon dosáhl hodnoty 1,75 kW. XRD vzorky na obr. 17 ukazují, ţe k redukci oxidů ţeleza 

dochází při teplotě nad  800°C. Na obr. 19 lze vidět hmotnostní úbytek, který nepočítá se ztrátou 

v prchavých látkách (4,4 %). Tento úbytek je znázorněn v grafu na vodorovné ose, na svislé je 

znázorněna teplota.  Hodnota teploty, z níţ se sestavil graf, dosahuje pouze 1250 °C, protoţe dle 

výsledků XRD analýzy na obr. 17 je při této teplotě dokončena redukce Fe u všech pelet.  Z tohoto 

obrázku lze zjistit, při jaké teplotě začíná redukce. V případě ohřevu 20 mm pelet konvenční metodou 

začínala redukce při 1000°C a nauhličování při 1300°C. Pokud se jedná o mikrovlnný ohřev pomocí 

zvyšujícího se výkonu, redukce začínala na teplotě 820°C a nauhličování při 1250°C. Z těchto 

výsledků vyplývá, ţe se mikrovlnná energie rozptýlí rychle v celém objemu materiálu a rychlost 

redukce je podstatně rychlejší ve srovnání s konvenčním ohřevem.  

4.5.3 Nízký obsah nečistot v surovém železe 

 

 Obr. 15a a 15b ukazují koncentraci nečistot v surovém ţeleze vyrobeném jak za zvyšujícího se 

výkonu, tak za konstantního výkonu mikrovlnného záření. Obsah nečistot v surovém ţeleze 

vyrobeného mikrovlnnou cestou je niţší, neţ v ţeleze vyrobeného standardním způsobem ve vysoké 

peci.  S výjimkou křemíku jsou koncentrace všech ostatních nečistot nezávislé na hmotnosti pelety. 

Surové ţelezo s vysokým obsahem křemíku bylo vyrobeno pomocí mikrovlnného záření (zvyšující se 

výkon) s dlouhým kontaktem se struskou. Další poznatek je, ţe pokud zvyšujeme výkon, klesá nám 

obsah nečistot v surovém ţeleze.  
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Obr. 19:  Závislost mezi hmotnostními ztrátami a teplotou pro 10, 15, 20 mm pelety ohřívané 

zvyšujícím se výkonem mikrovlnného záření 

 

4.6 Vyhodnocení 

 

 Surové ţelezo bylo vyrobeno z běţně pouţívané magnetitové rudy za nízké teploty 

(asi 1350°C) pomocí mikrovlnného záření. Výkon se buď postupně zvyšoval, nebo byl 

konstantní (2 a 3 kW). Obsah uhlíku byl asi 2 %. Struska byla snadno oddělitelná od surového 

ţeleza, obsah nečistot v surovém ţeleze byl velmi nízký. Pomocí XRD analýzy se dále 

zjistilo, ţe redukce magnetitu začíná na teplotě  820°C a kompletní Fe bylo vyredukováno 

mezi teplotami  1150°C a 1250°C. [13] 
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5 OHŘEV GRAFITU A OXIDŮ ŽELEZA POMOCÍ 

MIKROVLNNÉHO ZÁŘENÍ, REDUKCE OXIDŮ ŽELEZA 

 

5.1  Popis zařízení a použité technologie 

 

 Cílem této úlohy bylo pomocí mikrovlnného záření o různě nastaveném výkonu (350-

1000 W) provést ohřev předem podrcených vzorků grafitu, oxidů ţeleza (Fe2O3, Fe3O4), dále 

zjistit nejvyšší dosaţitelnou teplotu oxidů ţeleza a provést redukci výše zmíněných oxidů 

pomocí mikrovlnného záření. Měření bylo prováděno na mikrovlnné troubě Whirlpool JT-368 

o maximálním výkonu 1000 W. Zevnitř byla trouba opatřena hrubou vrstvou sibralové 

izolace, aby nedocházelo k úniku tepla (obr. 28). Teplota materiálu byla měřena 

termočlánkem, který byl vloţen do mikrovlnné trouby do předem provrtaného otvoru (obr. 

29). Materiál byl ohříván v předem vyţíhaných korundových kelímcích, které byly opět 

obaleny sibralovou izolací (obr. 30), aby nedošlo k úniku tepla a tím i k nepřesnému měření. 

Tloušťka izolace byla volena individuálně dle výkonu mikrovlnného záření a doby ohřevu 

(obr. 31). Teploty jak sibralu, tak povrchu kelímku, byly měřeny pyrometrem. Rozloţení 

teplotního pole uvnitř mikrovlnné trouby je znázorněno na obr. 34. 

 

5.2 Ohřev grafitu 

 

 Ohřev grafitu probíhal pro kaţdý z výkonů dvakrát, abychom zajistili větší přesnost 

měření. Jednotlivé parametry pro grafit, který byl pouţit při jednotlivých pokusech, můţeme 

vidět v tab. 5, 6, 9 a 10. Teplota byla měřena kaţdou minutu ohřevu. Z tab. 7 a 8 je zřejmé, ţe 

vzestup teploty z počátku ohřevu byl mírně rychlejší, neţ ke konci ohřevu. U výkonu 500 W 

nám teplota grafitu po desáté minutě ohřevu vzrostla v průměru na 420°C. Z obr. 23 vidíme, 

ţe závislost teploty ohřevu na čase byla lineární a pro obě měření byla téměř shodná. Pokud 

se jedná o ohřev mikrovlnným zářením o výkonu 1 kW, byl při minutovém měření teploty 

zaznamenán její větší nárůst, viz tab. 11 a 12.   Teplota po deseti minutách ohřevu dosahovala 

teploty v průměru 655 °C. Z obr. 24 je opět patrné, ţe křivky pro obě měření byly skoro stejné 

a měly lineární průběh. Co se týká účinnosti, tak by obecně mělo platit, ţe se bude s postupem 

ohřevu sniţovat, protoţe čím víc je materiál zahřátý, tím hůř pohlcuje mikrovlnné záření. Jak 

lze ale vidět z tabulek, občas toto pravidlo neplatí, coţ můţe být dáno nepřesností měření 

teploty.  
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5.3 Ohřev oxidů železa 

 

 Měli jsme k dispozici dva druhy oxidů, a to Fe3O4 a Fe2O3.  Jako první jsme zahřívali 

Fe3O4 výkonem 500 W a to opět ve dvou pokusech. Vlastnosti vzorku jsou uvedeny v tab. 13 

a 14. Z tab. 15 a 16 můţeme pozorovat, ţe účinnost byla opět nejvyšší na začátku měření a 

postupně se sniţovala. Teplota u Fe3O4 stoupala nejvíce při prvních minutách měření a 

v poslední desáté minutě dosahovala průměrně 567°C. Druhý jmenovaný oxid, Fe2O3, jehoţ 

vlastnosti vidíme v tab. 17 a 18, dosahoval při ohřevu velmi nízkých teplot a v desáté minutě 

ohřevu jsme v průměru ze dvou měření dosáhli teploty 107°C, účinnost se většinou 

pohybovala v desetinách procent, jak je patrné z tab. 19 a 20.  Bylo to dáno tím, ţe na Fe3O4 

působí magnetická sloţka mikrovlnného záření, proto se tak rychle zahřívá, ale na  Fe2O3 

magnetická sloţka nepůsobí. Našim dalším úkolem bylo změřit v rámci moţností 

termočlánku nejvyšší dosaţitelnou teplotu Fe3O4. Časový interval mezi dvěma měřeními 

teploty byl nejprve 5 minut a poté 2 minuty, teplotu jsme tedy měřili celkem třikrát. Z tab. 22 

je zřejmé, ţe ohřev probíhal velmi rychle, a pokud bychom zde nebyli limitováni moţnostmi 

termočlánku, tak bychom dosáhli daleko vyšší teploty, neţ avizovaných 1103°C, která byla 

naměřena v 12. minutě ohřevu (Obr. 27). 

 

5.4 Redukce oxidů železa 

 

 Další pokus se týkal redukce oxidů ţeleza, Fe2O3. První úloha se týkala zjištění, zda 

dochází k redukci přímé, nepřímé, nebo kombinaci obou. Do korundového kelímku jsme do 

spodní části nasypali přesně naváţených 5 g grafitu a posléze na něj nasypali 30 g Fe2O3. Po 

ohřevu jsme zjistili, ţe k redukci na Fe3O4 dochází pouze na styku grafitu a ţelezné rudy, je 

tedy zřejmé, ţe v kelímku dochází pouze k přímé redukci uhlíkem, k nepřímé redukci pomocí 

plynu CO nedochází. K tomuto zjištění jsme došli po ohřevu výkonem 500 a 1000 W o 

časech 3, 4 a 5 minut. Dále bylo zjištěno, ţe při teplotě 150°C dochází k redukci Fe2O3 na 

Fe3O4. Z obr. 20 lze vidět, ţe k ohřevu na teplotu přesahující 1000°C došlo zhruba po 20 

minutách a teplotu jsme dále udrţovali nad touto hodnotou pomocí selekce vhodného výkonu, 

většinou 350 – 500 W. Účinnost nám postupně klesala. Strukturu vzorku po redukci, která je 

perlitická, lze pozorovat na obr. 21. Na obr. 22 vidíme strukturu vzorku po redukci, který byl 

zahříván krátkou dobu (13 min.) na velmi vysokou teplotu (1300°C). Z obrázku lze 

pozorovat, ţe vzorek má litinovou strukturu.  
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Obr. 20: Ohřev Fe2O3 při redukci pro různé výkony (350 – 1000W) 

 

 

 
Obr. 21:  Struktura vzorku po redukci 
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Obr. 22: Struktura krátkodobě zahřívaného vzorku po redukci 

 

5.5 Vyhodnocení experimentálních prací 

 

Rychlost ohřevu u grafitu i oxidů ţeleza byla relativně rovnoměrná. U grafitu jsme po deseti 

minutách a výkonu mikrovlnného záření 1000 W dosahovali teplot 668°C, u Fe3O4, kde jsme 

měřili nejvyšší dosaţitelnou teplotu (v rámci moţností termočlánku), se po dvanácti minutách 

dosáhlo teploty 1103°C. Co se týče Fe2O3, byly teploty velmi nízké (přes 100°C), a to 

z důvodu, ţe tento oxid nereaguje s magnetickou sloţkou mikrovlnného záření, jak je tomu u 

Fe3O4. Další pokus se týkal redukce Fe2O3, kde ohřev směsi Fe2O3 a grafitu probíhal velmi 

rychle, redukce probíhala intenzivně aţ na ţelezo, jak je patrno z Obr. 21 a Obr. 22. Další 

obrázky, týkající se experimentální části, jsou k dispozici v příloze. 
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6 ZÁVĚR 

 

V dnešní době se vyrábí surové ţelezo převáţně ve vysokých pecích, kde se jako 

redukční činidlo a zdroj tepla pouţívá hlavně uhlík. Redukce oxidů ţeleza pomocí uhlíku je 

ale z ekonomického a hlavně z ekologického hlediska v dnešní době málo výhodná. Proto se 

hledají způsoby, jak nahradit uhlík jiným redukčním činidlem, kterým můţe být např. vodík, 

ale jeho výroba není ekonomická.  

Jedním z perspektivních zdrojů tepla pro výrobu ţeleza, který můţe zároveň urychlit 

průběh nejdůleţitějších chemických reakcí je mikrovlnné záření. Cílem této diplomové práce 

bylo zjistit, do jaké míry lze pomocí mikrovlnného záření docílit ohřevu grafitu, oxidů ţeleza 

a provést nízkoteplotní redukci oxidů ţeleza.  

Efekty mikrovlnného záření nejsou zatím dokonale prozkoumány a popsány, z tohoto 

důvodu bylo třeba v první fázi měření zjistit rozloţení intenzity mikrovlnného záření 

(teplotního pole). Z literární části také vyplývá, ţe pro různé materiály se rychlost ohřevu 

(chemické reakce) značně mění. Rychlost ohřevu pro zkoumané materiály (grafit, oxidy 

ţeleza, směs oxidů ţeleza) byla relativně velmi vysoká a dává předpoklady k vyuţití této 

metody při výrobě surového ţeleza. Při zahřívání směsi grafitu a oxidu ţelezitého proběhla 

redukce oxidů intenzivně aţ na kovové ţelezo. Uvedené výsledky jsou jen první sondou do 

zkoumání moţností redukce oxidů ţeleza pomocí mikrovlnného záření. Dosaţené výsledky 

však dávají naději na průmyslové vyuţití této technologie.   
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TABULKY 

 

Tab. 5:  Jednotlivé parametry pro ohřev grafitu výkonem 500 W, 1. pokus 

Hmotnost kelímku 132,2 g 

Hmotnost grafitu 51 g 

Zrnitost grafitu 0,1 mm 

cp grafit 0,712 kJ.kg
-1

.K
-1

 

Výkon mikrovlnné trouby 500 W 

Počáteční teplota 22 °C 

 

Tab. 6:  Jednotlivé parametry pro ohřev grafitu výkonem 500 W, 2. pokus 

Hmotnost kelímku 133,3 g 

Hmotnost grafitu 51 g 

Zrnitost grafitu 0,1 mm 

cp grafit 0,712 kJ.kg
-1

.K
-1

 

Výkon mikrovlnné trouby 500 W 

Počáteční teplota 24 °C 

 

Tab. 7:  Ohřev grafitu pro výkon 500 W, 1. pokus 

čas teplota dodaná energie 
energie spotřebovaná 

na ohřev 
účinnost 

min °C W.s
-1

 J % 

1 62 30000 1452,48 4,842 

2 118 60000 2033,472 6,778 

3 176 90000 2106,096 7,020 

4 219 120000 1561,416 5,205 

5 258 150000 1416,168 4,721 

6 298 180000 1452,48 4,842 

7 333 210000 1270,92 4,236 

8 360 240000 980,424 3,268 

9 393 270000 1198,296 3,994 

10 423 300000 1089,36 3,631 

 

teplota sibral 81 °C 

teplota sibral(kelímek) 180 °C 
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Tab. 8:  Ohřev grafitu pro výkon 500 W, 2. Pokus 

čas teplota dodaná energie 
energie spotřebovaná 

na ohřev 
účinnost 

min °C W.s
-1

 J % 

1 99 30000 2723,4 9,078 

2 138 60000 1416,168 4,721 

3 178 90000 1452,48 4,842 

4 217 120000 1416,168 4,721 

5 263 150000 1670,352 5,568 

6 293 180000 1089,36 3,631 

7 327 210000 1234,608 4,115 

8 358 240000 1125,672 3,752 

9 384 270000 944,112 3,147 

10 417 300000 1198,296 3,994 

 

teplota sibral 72 °C 

teplota sibral(kelímek) 150 °C 

 

Tab. 9:  Jednotlivé parametry pro ohřev grafitu výkonem 1000 W, 1. pokus 

Hmotnost kelímku 133,3 g 

Hmotnost grafitu 50 g 

Zrnitost grafitu 0,1 mm 

cp grafit 0,712 kJ.kg
-1

.K
-1

 

výkon mikrovlnné trouby 1000 W 

počáteční teplota 24 °C 

 

Tab. 10:  Jednotlivé parametry pro ohřev grafitu výkonem 1000 W, 2. pokus 

Hmotnost kelímku 135,2 g 

Hmotnost grafitu 53,3 g 

Zrnitost grafitu 0,1 mm 

cp grafit 0,712 kJ.kg
-1

.K
-1

 

výkon mikrovlnné trouby 1000 W 

počáteční teplota 24 °C 
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Tab. 11:  Ohřev grafitu pro výkon 1000 W, 1. pokus 

čas teplota dodaná energie 
energie spotřebovaná 

na ohřev 
účinnost 

min °C W.s
-1

 J % 

1 104 60000 2848,0 4,747 

2 185 120000 2883,6 4,806 

3 268 180000 2954,8 4,925 

4 339 240000 2527,6 4,213 

5 405 300000 2349,6 3,916 

6 467 360000 2207,2 3,679 

7 522 420000 1958,0 3,263 

8 567 480000 1602,0 2,670 

9 608 540000 1459,6 2,433 

10 642 600000 1210,4 2,017 

 

teplota sibral 77 °C 

teplota sibral (kelímek) 168 °C 

 

Tab. 12:  Ohřev grafitu pro výkon 1000 W, 2. pokus 

čas teplota dodaná energie 
energie spotřebovaná 

na ohřev 
účinnost 

min °C W.s
-1

 J % 

1 103 60000 2998,02 4,997 

2 188 120000 3225,72 5,376 

3 278 180000 3415,46 5,692 

4 338 240000 2276,98 3,795 

5 416 300000 2960,07 4,933 

6 469 360000 2011,33 3,352 

7 540 420000 2694,42 4,491 

8 590 480000 1897,48 3,162 

9 634 540000 1669,78 2,783 

10 668 600000 1290,29 2,150 

 

teplota sibral 103 °C 

teplota sibral(kelímek) 160 °C 
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Tab. 13:  Jednotlivé parametry pro ohřev Fe3O4 výkonem 500 W, 1. pokus 

Hmotnost kelímku 134,4 g 

Hmotnost Fe3O4 50 g 

cp Fe3O4 0,619 kJ.kg
-1

.K
-1

 

Výkon mikrovlnné trouby 500 W 

Počáteční teplota 24 °C 

 

Tab. 14:  Jednotlivé parametry pro ohřev Fe3O4 výkonem 500 W, 2. Pokus 

Hmotnost kelímku 132,9 g 

Hmotnost Fe3O4 50 g 

cp Fe3O4 0,619 kJ.kg
-1

.K
-1

 

Výkon mikrovlnné trouby 500 W 

Počáteční teplota 24 °C 

 

Tab. 15:  Ohřev Fe3O4 pro výkon 500 W, 1. pokus 

čas teplota dodaná energie 
energie spotřebovaná 

na ohřev 
účinnost 

min °C W.s
-1

 J % 

1 117 30000 2878,35 9,595 

2 177 60000 1857 6,190 

3 240 90000 1949,85 6,500 

4 297 120000 1764,15 5,881 

5 347 150000 1547,5 5,158 

6 393 180000 1423,7 4,746 

7 433 210000 1238 4,127 

8 470 240000 1145,15 3,817 

9 507 270000 1145,15 3,817 

10 546 300000 1207,05 4,024 

 

teplota sibral 70 °C 

teplota sibral(kelímek) 140 °C 
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Tab. 16:  Ohřev Fe3O4 pro výkon 500 W, 2. pokus 

čas teplota dodaná energie 
energie spotřebovaná 

na ohřev 
účinnost 

min °C W.s
-1

 J % 

1 201 30000 5478,15 18,261 

2 295 60000 2909,3 9,698 

3 340 90000 1392,75 4,643 

4 383 120000 1330,85 4,436 

5 420 150000 1145,15 3,817 

6 446 180000 804,7 2,682 

7 483 210000 1145,15 3,817 

8 514 240000 959,45 3,198 

9 552 270000 1176,1 3,920 

 

teplota sibral 73 °C 

teplota sibral(kelímek) 145 °C 

 

Tab. 17:  Jednotlivé parametry pro ohřev Fe2O3 výkonem 500 W, 1. pokus 

Hmotnost kelímku 134,4 g 

Hmotnost Fe2O3 50 g 

cp Fe2O3 0,65 kJ.kg
-1

.K
-1

 

Výkon mikrovlnné trouby 500 W 

Počáteční teplota 23 °C 

 

Tab. 18:  Jednotlivé parametry pro ohřev Fe2O3 výkonem 500 W, 2. pokus 

Hmotnost kelímku 133 g 

Hmotnost Fe2O3 50 g 

cp Fe2O3 0,65 kJ.kg
-1

.K
-1

 

Výkon mikrovlnné trouby 500 W 

Počáteční teplota 23 °C 
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Tab. 19: Ohřev Fe2O3 pro výkon 500 W, 1. pokus 

čas teplota dodaná energie 
energie spotřebovaná 

na ohřev 
účinnost 

min °C W.s
-1

 J % 

1 33 30000 325 1,083 

2 42 60000 292,5 0,975 

3 53 90000 357,5 1,192 

4 63 120000 325 1,083 

5 68 150000 162,5 0,542 

6 73 180000 162,5 0,542 

7 82 210000 292,5 0,975 

8 88 240000 195 0,650 

9 95 270000 227,5 0,758 

10 100 300000 162,5 0,542 

 

teplota sibral 50 °C 

teplota sibral(kelímek) 50 °C 

 

Tab. 20:  Ohřev Fe2O3 pro výkon 500 W, 2. pokus 

čas teplota dodaná energie 
energie spotřebovaná 

na ohřev 
účinnost 

min °C W.s
-1

 J % 

1 75 30000 1690 5,633 

2 83 60000 260 0,867 

3 95 90000 390 1,300 

4 103 120000 260 0,867 

5 101 150000 -65 -0,217 

6 103 180000 65 0,217 

7 110 210000 227,5 0,758 

8 113 240000 97,5 0,325 

9 114 270000 32,5 0,108 

10 114 300000 0 0,000 

 

teplota sibral 50 °C 

teplota sibral(kelímek) 50 °C 
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Tab. 21:  Jednotlivé parametry pro ohřev Fe3O4 výkonem 1000 W na nejvyšší dosaţitelnou 

              teplotu (v rámci moţností termočlánku) 

 

Hmotnost kelímku 133,3 g 

Hmotnost Fe3O4 65 g 

cp Fe3O4 0,619 kJ.kg
-1

.K
-1

 

Výkon mikrovlnné trouby 1000 W 

Počáteční teplota 24 °C 

 

Tab. 22:  Ohřev Fe3O4 pro výkon 1000 W na nejvyšší dosaţitelnou teplotu 

čas teplota dodaná energie 
energie spotřebovaná 

na ohřev 
účinnost 

min °C W.s
-1

 J % 

5 498 300000 19071,39 6,357 

10 976 600000 19232,33 6,411 

12 1103 720000 5109,845 4,258 

 

teplota sibral 130 °C 

teplota sibral(kelímek) 230 °C 

 

Tab. 23: Jednotlivé parametry pro redukci Fe2O3 

Hmotnost kelímku 133,6 g 

Hmotnost grafitu 15 g 

cp grafit 0,712 kJ.kg
-1

K
-1

 

Hmotnost Fe2O3 65 g 

cp Fe2O3 0,65 kJ.kg
-1

K
-1

 

Výkon mikrovlnné trouby 350-1000 W 

Počáteční teplota 22 °C 
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Tab. 24:  Redukce Fe2O3, nastavený výkon byl dle potřeby 350 – 1000 W 

 

čas teplota výkon MW dodaná energie 

energie 

spotřebovaná na 

ohřev 

účinnost 

min °C W W.s
-1

 J % 

1 243 

1000 

60000 11697,53 19,5 

2 320 120000 4075,6 6,8 

3 380 180000 3175,8 5,3 

4 442 240000 3281,7 5,5 

5 460 300000 952,7 1,6 

6 491 360000 1640,8 2,7 

7 533 420000 2223,1 3,7 

8 597 480000 3387,5 5,6 

9 665 540000 3599,2 6,0 

10 714 600000 2593,6 4,3 

11 747 660000 1746,7 2,9 

12 773 720000 1376,2 2,3 

13 802 780000 1535,0 2,6 

14 827 840000 1323,3 2,2 

15 845 900000 952,7 1,6 

16 865 960000 1058,6 1,8 

17 892 1020000 1429,1 2,4 

18 924 1080000 1693,8 2,8 

19 963 1140000 2064,3 3,4 

20 1007 1200000 2328,9 3,9 

22 973 350 1221000 

  24 1016 
500 

1251000 

  26 1039 1281000 

  28 1030 350 1302000 

  30 1060 
500 

1332000 

  32 1071 1362000 

  36 1081 

350 

1383000 

  38 1088 1404000 

  40 1056 1425000 

  41 1048 
500 

1455000 

  43 1096 1485000 

  47 1090 

350 

1515000 

  52 1105 1545000 

  57 1093 1575000 

  60 1056 1605000 
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Obr. 23:  Časová závislost teploty ohřevu grafitu pro výkon 500 W 

 

 

Obr. 24:  Časová závislost teploty ohřevu grafitu pro výkon 1 kW 
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Obr. 25:  Časová závislost teploty ohřevu Fe3O4 pro výkon 500 W 

 

 

Obr. 26:  Časová závislost teploty ohřevu Fe2O3 pro výkon 500 W 
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Obr. 27:  Nejvyšší dosaţená teplota Fe3O4 pro výkon 1 kW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

 

Obr. 28:  Vnitřní sibralová izolace mikrovlnné trouby 

 

 

Obr. 29:  Vyvrtaný otvor a následně vloţená trubice, do které se vloţil termočlánek 
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Obr. 30:  Korundový kelímek obalený sibralovou izolací 

 

 

Obr. 31:  Velká tloušťka izolace (kelímek určen k měření max. teploty) 
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Obr. 32:  Kelímek s Fe3O4 při 12. minutě ohřevu 

 

 

Obr. 33:  Kelímek s Fe3O4 po ohřevu 
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Obr. 34: Teplotní pole uvnitř mikrovlnné trouby 

 

 

 


