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Abstrakt 

 Diplomová práce analyzuje problematiku řízení obsahu síry v surovém ţeleze. Je 

vysvětlen vznik strusky a její fyzikální a chemické vlastnosti. Odsiřování surového ţeleza 

ve vysoké peci je popsáno z hlediska termodynamiky a kinetiky, včetně molekulární           

a iontové teorie odsíření. V rámci mimopecního odsiřování surového ţeleza jsou uvedeny 

pouţívané odsiřovací prostředky a způsoby, jakými lze dosáhnout nízkých obsahů síry 

v surovém ţeleze. V praktické části je analyzován chod vysokých pecí před a po zavedení 

mimopecního odsiřování a jsou navrţeny zásady optimálního řízení tohoto procesu při 

pouţití vápna a hořčíku.  

Abstract 

This diploma work deals with problems of the sulphur content control in pig iron. It 

is explained the origination of slag and its physical and chemical properties. 

Desulphurization of pig iron in blast furnace is described from the thermodynamics and 

kinetics points of view, including molecular and ion theory of desulphurization. In with the 

scope of ladle treatment of pig iron, used desulphurization agents and procedures are 

presented, which allow to achieve low contents of sulphur in pig iron. In the practical part  

functions of blast furnace before and after establishment of ladle treatment 

desulphurization are analyzed  and the basis of optimal control of the process using lime 

and magnesium are performed.     
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1   ÚVOD  

 Jak napovídá název diplomové práce, její stěţejní část analyzuje problematiku řízení 

odsiřovacích procesů při výrobě surového ţeleza. Diplomová práce je rozdělena do čtyř 

hlavních částí; úvodu, teoretické části, části praktické a závěru.  

 Existuje řada podniků, jejichţ současné technologické moţnosti dovolují odsiřovat 

surové ţelezo především ve vysoké peci - proto je teoretická část zaměřena zejména na tuto 

oblast výroby surového ţeleza. Teoretická část začíná krátkým pohledem do historie výroby 

surového ţeleza a oceli a pokračuje popisem procesů, kterými síra vstupuje do vysokopecního 

procesu. Další kapitola je věnována strusce; jejímu vzniku, vnitřní stavbě z hlediska 

molekulární a iontové teorie a jejím vybraným chemickým a fyzikálním vlastnostem.  

 Následně je popsána technologie mimopecního odsiřování surového ţeleza, nejčastěji 

pouţívané odsiřovací prostředky a ukazatele, pomocí kterých je moţno sniţovat obsah síry 

v surovém ţeleze. 

 Opomenuta není ani problematika řízení obsahu síry v oceli, a to i z důvodu,              

ţe prostřednictvím tohoto procesu je moţno objasnit fakt, proč lze efektivně odsiřovat surové 

ţelezo a nikoliv ocel.  Teoretická část je zakončena rozborem literárních pramenů, 

vztahujících se k tématu  diplomové práce. 

 Podstatou diplomové práce je její praktická část, zabývající se rozborem dat z procesu 

výroby surového ţeleza ve vysokých pecích a údajů z mimopecního odsíření surového ţeleza. 

Je tedy rozdělena do dvou částí.  

V první části je provedeno grafické srovnání chodu vysokých pecí před a po zavedení 

mimopecního odsiřování surového ţeleza.  Posuzovanými faktory jsou obsah síry v surovém 

ţeleze, bazicita strusky, měrná spotřeba koksu, topného oleje, vápence a celková měrná 

spotřeba paliva. Lineární regresí je pak graficky analyzována závislost mezi měrnou 

spotřebou paliva a bazicitou strusky. Zbývající prostor v  praktické části je věnován 

mimopecnímu odsiřování surového ţeleza pomocí vápna a hořčíku, a to z hlediska návrhu 

zásad jejího optimálního řízení, s ohledem na spotřebu reagentů a efektivitu procesu. 
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. V poslední části diplomové práce, v jejím závěru, jsou pak shrnuty výsledky, dosaţené 

zejména v praktické části, v níţ bylo kromě grafické analýzy chodu vysokých pecí provedeno 

statistické testování dat. 

2   TEORETICKÁ ČÁST  

 V této části diplomové práce bude problematika odsiřovacích procesů vysvětlena  

z obecného hlediska a následně pak popsána ve vysoké peci, při mimopecním odsiřování        

a bude zmíněno i řízení obsahu síry v oceli.   

2.1   Historie a současnost výroby surového železa a oceli 

     Prvními, kdo získávali ţelezo tavením z rud byli pravděpodobně Chetité, obývající 

území Malé Asie. Význam objeveného procesu byl tak velký, ţe Chetité tajemství výroby 

ţeleza pečlivě střeţili. K rozšíření znalostí výroby ţeleza proto došlo pravděpodobně            

aţ v souvislosti s rozpadem Chetitské říše, tedy v období, kdy začala „doba ţelezná“ [1]. 

 Mezi nejstaršími uváděnými způsoby výroby surového ţeleza patřila výroba v tzv. 

vlčích pecích. Výška pracovního prostoru v těchto pecích byla jen asi 1,0 m aţ 1,5 m a jako 

palivo se pouţívalo dřevěné uhlí, zatímco kovonosnou vsázku tvořily přírodní, lehce 

redukovatelné rudy s nízkými obsahy síry a ostatních neţádoucích prvků.   

 Za období vzniku prvních vysokých pecí je označováno 13. aţ 14. století, avšak 

výroba surového ţeleza v těchto zařízeních zůstala omezena pouze na Holandsko, Belgii, 

Německo a Francii, kde byly zpracovávány lotrinské samohutné rudy. Aţ do 16. století         

se vysoké pece do ostatních zemí pravděpodobně nerozšířily, coţ lze usoudit ze skutečnosti, 

ţe ve známém Agricolově díle „De Re Metallica“ z roku 1556 jakákoliv zmínka o vysokých 

pecích chybí [2]. 

 Bezmála tři sta let poté došlo k významnému mezníku v dějinách metalurgie. V roce 

1855 byl vynalezen konvertorový způsob výroby oceli a logicky došlo i k prudkému rozvoji  

výroby surového ţeleza. V dalších desítkách let pak výroba surového ţeleza, potaţmo oceli 

nadále narůstala.  

 V současné době, tedy v první polovině roku 2010 se producenti surového ţeleza         

a oceli stále potýkají s dopady celosvětové hospodářské krize, která se naplno projevila 

v závěru roku 2008. V tomto roce byl objem výroby oceli ve světě okolo 1 329 mil. tun. 

Česká republika do této sumy přispěla 7,3 mil. tun své produkce.  
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 Dle Světového sdruţení pro ocel (WSA) pak v loňském roce 2009 klesla celosvětově 

výroba oceli o osm procent, tedy na 1 220 mil. tun. Nicméně v Číně (největší producent oceli 

na světě) stoupla výroba oceli o více neţ deset procent. Čína se v roce 2009 podílela             

na světové produkci oceli zhruba polovinou, následovalo Japonsko, sledované Ruskem, které    

na třetí příčce oproti roku 2008 vystřídalo USA.  

 Analytici očekávají, ţe v probíhajícím roce 2010 světová výroba oceli stoupne            

o zhruba deset procent, je ovšem nutno poznamenat, ţe je to zejména díky pokračujícímu 

růstu  produkce oceli v Číně. Jak se bude situace vyvíjet v zemích Evropské Unie a v České 

republice je velmi sloţité odhadnout [3]. 

2.1.1   Síra ve vysokopecním pochodu 

 Pod pojmem vysokopecní pochod se rozumí souhrn velkého mnoţství různých dějů, 

které probíhají ve vsázkových surovinách během jejich zpracování ve vysoké peci. 

Vysokopecní vsázka se skládá z paliva, kovonosných a struskotvorných přísad v takovém 

vzájemném poměru, který zaručuje získání určitého mnoţství surového ţeleza o ţádaných 

chemických a fyzikálních vlastnostech.  

 Palivo plní funkci dodavatele potřebného mnoţství tepla a redukční látky, nauhličuje 

ţelezo aţ do jeho nasycení a vytváří zejména ve spodní části vysoké pece pevnou kostru, 

která usnadňuje proudění plynu vsázkou i při teplotách, při kterých rudné suroviny 

s přísadami měknou a taví se. Tyto uvedené funkce můţe plnit jen takové palivo, které           

si udrţuje svoji celistvost i při vysokých teplotách okolo 2 000 °C; palivem je tedy koks.        

V určitých případech pak mohou být části redukční látky i tepla přiváděny do vysoké pece 

prostřednictvím uhlovodíkových a jiných paliv (zemní plyn, těţké oleje, prášková paliva), 

dmýchaných do nístěje. 

 Kovonosná vsázka přináší do vysoké pece potřebné mnoţství ţeleza v podobě jeho 

oxidů nebo jiných sloučenin, které tyto oxidy obsahují. Hlavními sloţkami jsou aglomerát       

a pelety, ve výjimečných případech jsou to i tříděné kusové rudy. Současně se zpracovává 

také vratný materiál, jako např. ţlabiny, zbytky z  pánví, rozstřik od licího stroje,             

apod. a v některých případech i drobný ocelový a litinový odpad.  

 Struskotvorné přísady mají za účel odvádět z vysoké pece nezredukované oxidy v  

podobě strusky o ţádaných chemických a fyzikálních vlastnostech. Z těchto struskotvorných 

přísad přicházejí v úvahu především zásadité přísady jako vápenec a dolomit. Většina 
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potřebných přísad se však přidává do aglomerační vsázky, takţe přímé zpracování 

struskotvorných přísad ve vysoké peci se omezuje na vyrovnání odchylek zásaditosti 

aglomerátu od ţádané hodnoty [4].  

 Struskotvorné přísady odvádějí z vysoké pece (ve formě strusky) nejen nezredukované 

oxidy, ale i síru. Ta vstupuje do vysoké pece ve větším nebo menším mnoţství ze všech tří 

výše uvedených vsázkových přísad. 

 Do vysoké pece přechází 70 % aţ 90 % síry z paliva, tedy z koksu. V koksu je síra 

přítomna ve třech modifikacích; jako síra organická, sulfidová a síranová v celkovém 

mnoţství do 1 %. Značné mnoţství síry přináší také náhradní paliva (těţké oleje, prachové 

uhlí, atd.).  

 Z koksu vstupuje síra do vysoké pece také ve formě kovonosné vsázky, v menší míře 

pak jejími ostatními sloţkami. V minimálním mnoţství s přísadami struskotvornými.  

 Ve vsázkových surovinách se síra vyskytuje ve formě sulfidů ţeleza, v menším 

mnoţství ve formě síranu vápenatého (CaSO4), síranu barnatého (BaSO4), apod. V koksu pak 

v podobě sulfidů (FeS, FeS2) a jako organická síra.  V tabulce 1 je uveden příklad bilance síry 

ve vysoké peci [5]. 

Tab. 1:  Bilance síry ve vysoké peci. 
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Obsah síry v                 

surovém ţeleze [kg.t
-1

]

0,084

Měrná spotřeba, resp.              

měrná produkce [kg.t
-1

] 
S [hm. %]

VSTUP

Aglomerát 924 0,009

Pelety

Kusová ruda

Šrot

Struskotvorné přísady

Surové ţelezo

392

109

1000

Koks

Prachové uhlí

Celkem

VÝSTUP

529

153

-

7

241

13

Celkem

Struska

Odprašky

Chyba

0,004

-

-

-

0,591

0,753

0,92

0,692

0,030

0,021

0

-

0

2,319

0,821

3,245

0,638

0,300

2,217

0,09

2,607

 

 Ať uţ je ale síra v jakékoliv formě, přechází do kovu ze surovin, ve kterých                 

je přítomna většinou jako sulfid a to pomocí jedné nebo více z níţe uvedených reakcí, které 

mohou ve vysoké peci nastat [6]: 

 

a) FeS2                                              = FeS + 0,5S2(g),                     (1) 

  FeS + 10Fe2O3    =  7Fe3O4 + SO2,                     (2) 

SO2 + 2C                  = 0,5 S2(g) + 2CO,                      (3) 

[Fe] + 0,5S2(g)                 = [FeS],                      (4) 

 

b) CaSO4 + [Fe] + 3C = [FeS] + CaO + 3CO,                    (5) 

 

c) CaSO4 + 4C = CaS + 4CO,                      (6) 

CaS + FeO   = CaO + [FeS],                                 (7) 

 

d) CaO + 0,5 S2(g) + C = CaS + CO,                     (8) 

  CaS + FeO                   = CaO + [FeS],                                           (9) 
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e) FeO + 0,5S2(g) + CO = [FeS] + CO2,                  (10) 

 

f) CaS + SiO2(g)  = SiS(g)  + CaO,                   (11) 

   SiS(g)  + 3[Fe]                    = [FeSi] + [FeS].                   (12) 

 V oxidační zóně vysoké pece (před výfučnami) je pak síra většinou  přítomna             

ve formě oxidu siřičitého (SO2). Dále, směrem ke středu (k redukční zóně) je přítomna jako 

sírouhlík (CS) a to při teplotě 1 600 °C.  

 S poklesem teploty, směrem ke středu a v horních částech vysoké pece (kde tlak oxidu 

uhelnatého COp  dosahuje mnohem vyšších hodnot neţ tlak oxidu uhličitého
2COp ) se síra 

v plynu nachází hlavně ve formě sulfidu karbonylu neboli uhlíkosulfátu (COS) a sulfanu 

(H2S).  

  

 

 

 

Následující chemické reakce mohou nastat v prostoru výfučen [7]: 

g) Zplyňování síry z koksu:  

  0,5 S2 + O2 = SO2,                     (13) 

  SO2 + C           = 2CO + 0,5 S2,                     (14)                       

  SO2 + 2C           = 2CO + CS,                    (15) 

 

h)  Reakce v redukční zóně: 

  SO2 + 1,5 C = 0,5 CO2 + COS,                   (16) 

 

i)  Jestliţe je přítomen zemní plyn: 

  SO2 + 3H2  = 2H2O + H2S,                    (17) 

  SO2 + CH4      = CO + H2O + H2S.                   (18) 

Protoţe jsou moţnosti k odstraňování síry při následných ocelářských pochodech 

velmi omezené, je nutno převést síru na sloučeninu, která je v ţeleze nerozpustná a můţe být 

pevně vázaná ve strusce. 
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2.2   Struska 

 Sloţky vysokopecní vsázky, které se nezredukovaly a nepřešly do surového ţeleza 

tvoří vysokopecní strusku. Zjednodušeně lze říci, ţe se struska tvoří z roztavené hlušiny rud, 

z popela koksu a ze struskotvorných přísad. 

2.2.1   Tvorba strusky 

 Tavení oxidů, které tvoří strusku začíná uţ jejich měknutím a postupným přechodem 

do tekutého stavu, přičemţ interval mezi začátkem měknutí a tekutým stavem není stálý          

a mění se v závislosti na chemickém sloţení strusky. Tvoří se nové sloučeniny, které              

se rozpouštějí nejen vzájemně mezi sebou, ale i ve výchozích sloţkách a vytvářejí celou řadu 

snadno tavitelných eutektik. Teplota začátku tavení strusky je proto vţdy niţší neţ teplota 

tavení výchozích sloţek. 

 Základními sloţkami vysokopecní strusky jsou CaO, SiO2  a  Al2O3, k nimţ přistupuje 

celá řada dalších oxidů a síranů, jako např.: MgO, MnO, BaO, FeC, Na2O, K2O, P2O5, TiO2, 

V2O5, CaS, MgS, BaS, Na2S, K2S, atd. V tab. 2 jsou uvedeny teploty tavení a vzájemného 

působení základních oxidů.  

Tab. 2:  Teploty tavení a vzájemného působení základních oxidů. 

800 1100 aţ 1200

1200

1170

1300

800

1200

1540

1524

1550

1220

1713

2800

2030

1378

CaSiO3

MgSiO3

CaAl2Si2O8

Fe2SiO4

FeO

Al2O3

Teplota intenzivního                

průběhu reakce [°C]

CaO

SiO2

MgO

Oxid Sloučenina
Teplota                              

tavení [°C]

Teplota                                                 

začátku reakce [°C]

2600
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 Reakce mezi CaO a SiO2  při 800 °C probíhá velmi pomalu, avšak při 1 200 °C           

se rychle tvoří křemičitany CaSiO3.  Z  MgO a SiO2 se při teplotě 1 000 °C tvoří sloučeniny 

Mg2SiO4 a  MgSiO3. Přitom teploty tavení výchozích oxidů jsou podstatně niţší. 

 Vzniku prvotní neboli primární strusky předchází spékání a měknutí rud nebo 

aglomerátu, z nichţ se uţ částečně vyredukovalo ţelezo. Teploty, při nichţ můţe docházet      

ke spékání jsou velmi rozdílné (800 °C aţ 1 200 °C), avšak k vytvoření strusky je potřeba 

teploty 1 100 °C aţ 1 200 °C. Tekutá struska se tvoří za podmínek, kdy se SiO2, Al2O3, CaO   

a jiné oxidy dostanou do vzájemného styku při teplotách, které umoţňují vzájemné 

rozpouštění těchto oxidů za vzniku tekutého produktu. Protoţe je některých sloţek přebytek    

a jiných nedostatek, poměrně nízká teplota nepostačuje k jejich intenzivnímu spolupůsobení    

a proto je primární strusky daleko méně neţ strusky konečné. Mineralogické sloţení primární 

strusky můţe být velmi rozmanité a je závislé především na chemickém sloţení výchozích 

surovin. Jejími základními sloţkami jsou FeO, CaO, SiO2 a Al2O3 [8].  

 V dalším průběhu primární struska dále klesá vsázkou do oblastí s vyššími teplotami    

a její viskozita se sniţuje. Přechází do těsnějšího styku se ţhavým koksem (dokončuje          

se redukce ţeleza) a rozpouští se zbylá mnoţství SiO2, CaO, MgO a Al2O3. Tímto se mění 

chemické sloţení strusky a narůstá její objem. Při nejvyšších teplotách se z ní redukuje také 

mangan, fosfor a křemík, avšak v oblasti výfučen do ní přechází popel ze shořelého koksu. 

V těchto místech se struska také přechodně obohacuje FeO a dalšími oxidy kovů                   

(z okysličovacích oblastí), které jsou později znovu redukovány. Takto se neustále mění 

sloţení i vlastnosti strusky, která se proto nazývá  struska přechodová [9]. 

 Konečná struska pak musí mít takové chemické sloţení a fyzikální vlastnosti, aby byla 

schopna co nejdokonaleji odsířit surové ţelezo, zabezpečila dokonalou redukci ţeleza              

a vysoký stupeň redukce manganu a v neposlední řadě, aby snadno vytékala z pece. Hlavními  

sloţkami konečné vysokopecní strusky jsou CaO, SiO2 a Al2O3 a proto má tento systém 

základní důleţitost pro studium konečných vysokopecních strusek. Obsah FeO v konečné 

strusce nedosahuje obvykle více neţ 0,5 aţ 0,8 hm.  %. Obsah MnO pak závisí především na 

jeho mnoţství ve vsázce [8]. 

2.2.1   Molekulární teorie vnitřní stavby strusek 

 V technické literatuře se reakce mezi tekutou struskou a kovovou taveninou popisují 

z hlediska dvou teorií, molekulární a iontové [10].   
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 Molekulární teorie vychází z předpokladu, ţe se strusková tavenina skládá z různých 

molekul – elektroneutrálních oxidů a jejich chemických sloučenin, jenţ jsou disociovány       

na jednoduché molekuly. Tyto předpoklady o struktuře tekutých strusek pouţil při 

vypracování teorie výroby oceli na fyzikálně chemickém podkladě V. E. Grum-Grţimajlo        

a později pak M. M. Karnauchov. Podrobněji vypracoval molekulární teorii včetně uvedení 

schémat pro výpočet sloţení tekuté strusky H. Schenk.  

 Podkladem pro vytvoření představ o molekulární struktuře tekutých strusek byly údaje 

mineralogického a chemického rozboru, jenţ potvrzovaly, ţe ve ztuhlých struskách jsou jak 

jednoduché molekuly (volné oxidy), tak i jejich sloučeniny. K jednoduchým molekulám        

se řadí tyto skupiny molekul volných oxidů:   

Zásadité oxidy:     FeO, MnO, Fe3O4, CaO, MgO, Na2O3, K2O, CrO. 

Kyselé oxidy:       SiO2, P2O5, Cr2O3, WO3, V2O5, MoO3. 

Amfoterní oxidy: Al2O3. 

Ke sloţeným molekulám pak náleţí tyto skupiny: 

Křemičitany: FeO . SiO2; (FeO)2 . SiO2; MnO .SiO2; CaO. SiO2; (CaO)2 . SiO2;  

                                (CaO)3 . SiO2. 

Hlinitany:     (FeO)2 . Al2O3; FeO2 . Al2O3; (CaO)3 . Al2O3. 

Železitany:      FeO . Fe2O3; (CaO)2 . Fe2O3; (CaO)3 . Fe3O4. 

 K nedostatkům molekulární teorie patří nedostačující spolehlivost výpočtového 

základu, na němţ tato teorie spočívá. Např. rozdělení oxidů mezi struskou a kovem je nutno 

vyjádřit poměrem koncentrací jen volných oxidů ţeleza: 
FeO

FeO
K  nebo téţ 

O

FeO
K

%
. Pro 

stanovení koncentrace volného oxidu ţeleza je však třeba znát: 

1.  Celkové mnoţství oxidu ţeleza ve strusce (volného i vázaného), určené 

chemickým rozborem. 

2.  Rovnováţné konstanty tepelné disociace sloţených sloučenin, jejichţ sloţkou 

jsou oxidy ţeleza:  

 
2

2
1

.

.

SiOFeO

SiOFeO
K ,                                      (19) 

 
22

2

2

2
.

.

SiOFeO

SiOFeO
K .          (20) 
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3.  Koncentrace volných oxidů křemíku, které jsou v dynamické rovnováze 

s vázanými oxidy křemíku; mohou být vypočítány podle rovnováţných 

konstant disociace 1K , 2K  a 3K , viz. (21): 

 
2

2
3

.

.

SiOFeO

SiOCaO
K .           (21) 

  Pro stanovení číselné hodnoty koncentrace volného oxidu je nutno řešit soustavu 

rovnic s velkým počtem neznámých, přičemţ volba rovnic je ve větší nebo menší míře 

libovolná. 

 Rovněţ je třeba podotknout, ţe rovnice pro výpočet konstant tepelné disociace se vţdy 

neshodují s pokusnými údaji. Např. podle Schenka je koncentrace volného FeO v tavenině 

FeO-SiO2 při teplotě 1 600 °C  cca 10 hm. %, rovná-li se jeho celkový obsah 50 hm. %. 

Ovšem podle měření Winklera a Chipmana se aktivita FeO v uvedeném případě rovná 0,4, tj. 

blíţí se celkové koncentraci FeO. Také kvalitativní základy molekulární teorie nejsou 

dostatečně věrohodné, … 

 Dle současné vědy je molekulární teorie vnitřní stavby roztavených strusek 

povaţována za zastaralou. Přesto však vysvětluje mnohé metalurgické souvislosti a protoţe              

je poměrně jednoduchá, dosud se jí pouţívá. 

2.2.2   Iontová teorie vnitřní stavby strusek 

 Na základě pokusů bylo zjištěno, ţe struktury tuhých krystalických roztoků                       

a sloučenin (oxidy, hlinitany, ţelezitany, křemičitany, apod.) se neskládají z neutrálních 

atomů nebo molekul, ale z iontů, rozloţených v uzlech krystalové mříţky. Na iontovou 

povahu strusky poprvé poukázal V. A. Vaňukov v letech 1912 aţ 1916 při zkoumání 

vzájemného působení hutních strusek s tekutým kamínkem (lechem).   

 Důkazem iontové povahy strusek je moţnost elektrolytických pochodů ve struskách, 

značná iontová elektrická vodivost a vzrůst elektrické vodivosti se zvyšováním teploty 

strusek. Tato a jiná fakta (rozdíl potenciálu na rozhraní kov-struska, elektrokapilární jevy) 

potvrzují, ţe tekuté strusky, podobně jako krystalické strusky se skládají z kationtů a aniontů. 

Přitom struktura iontů v tavenině se nijak zvlášť neliší od struktury iontů v tuhých fázích [10].   
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 Vlastnosti kaţdého iontu v roztavených struskách určuje jeho iontový potenciál, 

vyjádřený poměrem: 

 
r

Q
,                       (22) 

kde     je  iontový potenciál  (V), 

        Q   -  elektrický náboj iontu  (C), 

        r   -  poloměr iontu  (Å). 

 Z výše uvedeného vztahu (22) vyplývá, ţe iontový potenciál roste se zmenšováním 

iontového poloměru a se zvětšováním iontového náboje.  

 Hodnoty iontových poloměrů však nejsou neměnné, protoţe působením elektrického 

pole sousedních iontů můţe vznikat deformační polarizace. Ionty podléhají tím snáze 

deformační polarizaci, čím slaběji jsou jejich elektrony vázány k  jádru, takţe 

„polarizovatelnost“ je u aniontů větší neţ u kationtů. Kationty, které bývají obsaţeny 

v roztavených vysokopecních struskách, lze rozdělit na dvě skupiny: 

 

1.   Kationty s velkým iontovým poloměrem a malým počtem nábojů: Ca
2+

, Mg
2+

, 

      Ba
2+

, Fe
2+

, Mn
2+

, K
+
, Na

+
, atd. 

2.   Kationty s malým iontovým poloměrem a velkým počtem nábojů: Si
4+

, P
5+

, Al
3+

. 

 Vazba kationtů první skupiny s jednoduchými anionty  O
2-

 a  S
2- 

má převáţně iontový 

charakter a je proto málo stálá. Naproti tomu vazba kationtů druhé skupiny s anionty kyslíku 

je převáţně koordinačně kovalentní a vzniklé komplexy (SiO4)
4-

, (PO4)
3-

, (AlO3)
3-

, atd. jsou 

velmi stálé. Experimentálně však bylo prokázáno, ţe iontová vazba mezi atomy ve struskách 

převaţuje. Elektrolytickou disociaci různých oxidů a síranů lze vyjádřit jednoduchými 

obecnými reakcemi: 

 MeO → Me
2+

 + O
2-

,                      (23) 

 MeS → Me
2+

 + S
2-

.
                             

(24) 

 Roztavené strusky tedy obsahují anionty kyslíku, jejíchţ podíl závisí na koncentraci 

prvků, s nimiţ mohou tvořit komplexní anionty. Čím více je ve strusce kationtů křemíku nebo 

hliníku ve formě komplexních aniontů (čím je tedy struska kyselejší), tím méně zůstává 
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volných aniontů kyslíku. Podíl těchto „volných“ aniontů kyslíku je tedy z hlediska iontové 

teorie mírou zásaditosti strusky [9]. 

2.2.3   Vlastnosti vysokopecní strusky  

 Z chemických vlastností strusky je důleţitá její bazicita, z vlastností fyzikálních  

tavitelnost, viskozita a entalpie. 

2.2.3.1   Bazicita 

 Bazicita bývá vyjadřována jednoduchým (25) nebo rozšířeným (26) vztahem, tedy 

poměrem zásaditých a kyselých oxidů: 

 1P
)(

)(

2SiO

CaO

w

w
,                                 (25)

 2P
)()(

)()(

322 OAlSiO

MgOCaO

ww

ww
,                                   (26) 

kde  1P , 2P  je hodnota bazicity strusky (1), 

        w         -  hmotnostní zlomek dané sloţky ve strusce (1). 

 Na tomto místě je vhodné uvést souvislost mezi bazicitou strusky a efektivitou 

odsíření. Jak bude uvedeno dále, stupeň odsíření souvisí s vysokou aktivitou kyslíkových 

aniontů ve strusce, viz. rovnováţná konstanta (38). Tato skutečnost je splněna v zásaditých 

struskách, nikoliv ve struskách kyselých.  

 V zásaditých struskách totiţ probíhá disociace 
22 OCa  a kyslíkové anionty nejsou 

vázány (jsou „volné“  pro další reakci); jejich aktivita je vysoká. Ionty 
2Ca  mají totiţ nízký 

iontový potenciál a proto k sobě kyslíkové anionty neváţou. U kyselých strusek na bázi 2SiO  

se kyslíkové anionty spotřebovávají na tvorbu komplexních křemičitanových aniontů 
4

4SiO ; 

jejich aktivita je tedy nízká. 

 Z výše uvedeného vyplývá, ţe efektivního odsíření lze dosáhnout pouze pomocí  

zásadité strusky. 
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2.2.3.2   Tavitelnost 

 Teplota tání, neboli tavitelnost strusek je pojmem poměrně sloţitým. Struska totiţ 

představuje vícesloţkovou soustavu, jejíţ přechod z tuhého stavu do taveniny neprobíhá vţdy 

jednoznačně. Ztuhlá struska při ohřevu obvykle nejdříve měkne, poté prochází různými 

fázemi  těstovitého stavu a nakonec se taví. Při obráceném pochodu, tj. při chladnutí se často 

projevuje její sklon k přechlazení a k následnému náhlému sklovitému ztuhnutí. Má-li                   

se zabránit tomuto sklovitému stavu, musí se struska ochlazovat velmi pomalu, aby byl 

dostatečně dlouhý čas na krystalizaci jednotlivých sloţek.  

 Při rozsáhlých výzkumech vysokopecních strusek byly sestrojeny binární, ternální              

i kvaternární diagramy tavitelnosti struskových soustav. Pro vysokopecní strusky má                   

ale základní význam ternální diagram soustavy CaO - SiO2 - Al2O3. 

2.2.3.3   Viskozita 

 Viskozita, jejíţ obrácenou hodnotou je tekutost, je další z důleţitých vlastností 

vysokopecní strusky. Má významný vliv na proudění plynu ve spodní části vysoké pece                   

a je velmi důleţitá při fyzikálně - chemických pochodech, jejichţ rychlost je omezována 

difúzními ději. Viskozita rovněţ poskytuje určitou představu o vnitřní struktuře roztavené 

strusky.  

 Viskozita roztavené strusky je vyvolána vnitřním třením, vznikajícím mezi 

jednotlivými elementárními vrstvami taveniny pohybujícími se různou rychlostí.  

 Sílu, potřebnou k překonání vnitřního tření dvou vrstev o ploše S  vzdálených od sebe 

o vzdálenost d , z nichţ jedna se pohybuje rychlostí  a druhá rychlostí d , lze 

stanovit pomocí Newtonova zákona: 

 
d

d
SF . ,             (27) 

kde  
d

d
 je gradient rychlosti (s

-1
), 

           -  součinitel dynamické viskozity vysokopecní strusky (Pa.s), 

         S         -  plocha vrstvy  (m
2
). 
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 Hodnota součinitele dynamické viskozity strusky  se pohybuje v rozmezí od 0,3 Pa.s 

do 0,8 Pa.s. K měření viskozity strusek se pouţívají viskozimetry různých konstrukcí. 

2.2.3.4   Entalpie 

 Entalpie strusky je dána mnoţstvím tepla, které struska odvádí z vysoké pece. Její 

hodnota, která se pohybuje v rozmezí 1 800 kJ.kg
-1

 aţ 2 000 kJ.kg
-1

  je závislá na teplotě                  

a chemickém sloţení strusky.  

 Teplota strusky vytékající z vysoké pece se zpravidla pohybuje v rozmezí  1 500 °C             

aţ 1 560 °C [11]. 

2.3   Odsiřovací procesy při výrobě surového železa 

 Síra je v převáţné většině neţádoucí součástí oceli. Neţádoucí proto, ţe způsobuje tzv. 

lámavost za červeného ţáru. Tuto lámavost způsobují sulfidy ţeleza, vylučující se za 

vysokých tvářecích teplot po hranicích zrn austenitu. U oceli pak dochází k lomům, coţ 

zvyšuje technologické ztráty a sniţuje výtěţek oceli při tváření. Tyto sulfidy se rovněţ mohou 

vylučovat při tuhnutí, čímţ mohou podstatně sniţovat plastické vlastnosti oceli, zejména její 

vrubovou houţevnatost. Síra v oceli také sniţuje odolnost vůči korozi. Škodlivě působí také 

v šedé litině, kde způsobuje bublinatost odlitků. 

 Přítomnost síry v oceli však můţe působit i pozitivně. Zvyšuje se její obrobitelnost, 

čehoţ se vyuţívá u tzv. automatových ocelí. Automatové oceli se vyznačují záměrně vyšším 

obsahem síry (0,1 aţ 0,3 hm.  %) a pouţívají se k výrobě šroubů a matic. Dalším typem ocelí 

jsou tzv. M-Steel (označení lépe obrobitelných ocelí s obsahem síry 0,035 aţ 0,055 hm.  %), 

mezi něţ se řadí např. oceli typu SBQ, tedy Special Baar Quality.  

 Odborná literatura [3], [11] uvádí, ţe z termodynamického hlediska je surové ţelezo 

schopno pojmout okolo 0,9 hm. % síry. Obsah síry v surovém ţeleze lze podstatně sniţovat 

buďto ve vysoké peci nebo na zařízení mimopecního odsiřování surového ţeleza.  

 Ve vysoké peci začíná odsiřování surového ţeleza současně s jeho nauhličováním               

a probíhá aţ do fáze odpichu. Hlavní podíl na odsíření má tedy struska nahromaděná v nístěji 

(tzv. horní odsíření). 

 Ihned po předchozím odpichu stéká surové ţelezo v kapkách nebo v tenkých 

pramíncích do nístěje a prochází jen poměrně tenkou vrstvou strusky, která v peci po odpichu 
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zůstala. Stupeň odsíření je v tomto údobí nízký a protoţe se surové ţelezo v nístěji prakticky 

nepromíchává, obsah síry v něm je na začátku odpichu vţdy vyšší neţ odpovídá průměru. Asi 

hodinu po odpichu surového ţeleza se nahromadí ve vysoké peci struska do výšky asi jednoho 

metru a odsíření je mnohem účinnější.  

 Tyto poznatky o různém obsahu síry v různých obdobích odpichu podporují názor,               

ţe pochod odsíření končí průtokem surového ţeleza vrstvou strusky a tedy, ţe tzv. spodní 

odsiřování na rozhraní mezi ustálenými vrstvami struska – kov je vcelku bezvýznamné.                  

A to i proto, ţe v průběhu horního odsíření dochází k promíchávání strusky. 

2.3.1   Molekulární teorie odsíření  

 Podle molekulární teorie probíhá odsiřování surového ţeleza vlivem vzájemného 

působení elektricky neutrálních částic dle následujícího popisu. 

a) Přechod síranu ţeleznatého z kovu do strusky: 

 FeSFeS ,                                        (28) 

b) Reakce síranu ţeleznatého s volnými molekulami CaO: 

 FeOCaSCaOFeS ,                      (29) 

c) Redukce oxidu ţeleznatého pevným uhlíkem koksu: 

 glkoks COFeCFeO ,            A                                          (30) 

Výsledná reakce je následující: 

 glkoks COCaSFeCCaOFeS .               ∆Hº298=152 300 J.                   (31) 

 

Tato reakce (31) je nazývána  hlavní odsiřovací reakcí  ve vysoké peci a její 

rovnováţná konstanta má tvar:  

 
)()(

)()()(

31
..

..

koksCCaOFeS

gCOCaSlFe

aaa

paa
K ,                     (32) 

kde  a    je  aktivita dané sloţky  (1), 

         )( gCOp  - parciální tlak CO  (Pa). 

Je-li moţno předpokládat, ţe )(lFea =1 a  )(koksCa =1 a vyjádříme-li )(CaSa  jako součin 

)()( . SS , můţeme rovnováţnou konstantu vyjádřit i jiným způsobem: 
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)()(

)(,)()(

31
...

..

CaOCaOSS

gCOrSS p
K ,                                (33) 

kde    )(S  je  aktivitní součinitel síry ve strusce  (1), 

          S  - aktivitní součinitel síry v surovém ţeleze  (1), 

          )(, gCOrp - relativní parciální tlak CO  (Pa), 

         )(S  - molární zlomek  síry ve strusce  (1), 

         S  - molární zlomek  síry v surovém ţeleze  (1), 

        )(CaO - molární zlomek  CaO ve strusce  (1). 

Mírou odsiřovací schopnosti strusky je pak rozdělovací součinitel síry SL : 

 
)(,

)()(

31

)(

.

..

gCOrS

CaOCaOS

S

S

S
p

KL .                   (34) 

 

 

Z rovnice (34) vyplývají tyto příznivé vlivy na odsíření surového ţeleza ve vysoké 

peci: 

 zvýšená teplota, při níţ vzrůstá hodnota rovnováţné konstanty KS , 

 zvýšená hodnota S  (která vzrůstá společně s obsahy uhlíku, křemíku, fosforu             

a jejíţ hodnota se sniţuje s obsahy síry a manganu), 

 zvýšená hodnota )(CaO  a )(CaO , tzn. dostatečné mnoţství volného CaO, 

 sníţená hodnota )(S ; síra musí být schopna pevně vázat vzniklé sulfidy, 

 sníţený relativní parciální tlak CO v plynné fázi 
)(, gCOrp - intenzivní průběh přímé 

redukce vznikajícího FeO [11]. 

2.3.2   Iontová teorie odsíření  

 Z pohledu iontové teorie probíhá přechod síry z kovu do strusky vlivem vzájemného 

působení elektricky nabitých částic dle následujících kroků [10]. 

a) Síra v kovu „dostane“ záporný elektrický náboj a přechází do strusky: 
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  22 SeS .            (35) 

 V souvislosti s tím vzniká na rozhraní fází rozdíl elektrického potenciálu, který vzrůstá 

při dalším přechodu iontů síry do strusky. Toto se projeví v „přibrzďování“ přechodu síry             

do strusky. 

   

b) Ionty kyslíku strusky přecházejí do kovu: 

 OeO 22 .           (36) 

 Tyto ionty sniţují velikost rozdílu elektrického potenciálu a tím „odbrzďují“ průběh 

přechodu iontů síry do strusky. Výsledná reakce odsíření můţe být z hlediska iontové teorie 

vyjádřena vztahem: 

 OSOS 22 .          (37) 

 

Rovnováţná konstanta výsledné reakce (37) má tvar: 

 
SO

SO

faS

aOf
K

..%

.%.

2

2

37 .          (38) 

Z rovnováţné konstanty (38) vyplývají skutečnosti, které je pro dosaţení nízkého 

obsahu síry potřeba zajistit: 

 nízká aktivita kyslíku Oa  v oceli (nízký obsah rozpuštěného kyslíku a nízká 

hodnota aktivitního koeficientu Of ) 

 nízké aktivity aniontů síry 2S
a  ve strusce  

 vysoké hodnoty rovnovážné konstanty K ; reakce je slabě exotermická, převaţuje 

však vliv kinetiky procesu 

 vysoké hodnoty aktivity kyslíkových aniontů 2O
a  ve strusce - vysoká zásaditost, 

tzn. vysoký obsah CaO, nízký FeO 

 vysoké hodnoty aktivitního koeficientu Sf  v oceli 

2.3.3   Termodynamika odsiřovacích reakcí  

 Mezní rozpustnost síry v δ-ţeleze je 0,18 hm. %, v  γ-ţeleze 0,05 hm. % (při teplotě 

1 635 °C) a 0,005 hm. % (při 915 °C) a v α-ţeleze 0,020 hm. % (při 915 °C). Rozpustnost síry 

v roztaveném ţeleze je neomezená. 
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 Předpokládá se [9], ţe je síra ve vysoké peci rozpuštěna hlavně jako FeS a ţe tento 

FeS vzniká především reakcí s SO2: 

 FeO2 SO 3 g2 FeSFe ,         (39) 

        

rovnováţná konstanta této reakce (39) má tvar: 

 

2

2

39

)(

SOp

FeOFeS
K ,                   (40) 

kde  FeS  je  obsah FeS v surovém železe  (hm. %), 

          )(FeO - obsah FeO ve strusce  (hm. %), 

          
2SOp     -  parciální tlak SO2  (Pa). 

Avšak jsou moţné i jiné reakce, např. s H2S nebo s COS, ale i s plynnou sírou: 

 lg FeSSFe 22 2 .          (41) 

     

 

Protoţe je ţelezo i FeS v roztoku, je vhodnější psát reakci (41) ve tvaru: 

 FeSSFe 22 2 .          (42) 

 K termodynamickému určení mezí obsahu síry v ţeleze lze pouţít hodnot chemického 

potenciálu síry, vyjádřeného vztahem: 

 SpTR ln ,                                     (43) 

kde    je  chemický potenciál  (J∙mol
-1

), 

       R   -  molární plynová konstanta  (J∙K
-1

∙mol
-1

), 

       T   -  termodynamická teplota  (K), 

     Sp   -  parciální tlak síry  (Pa). 

Pro reakci (42) je pak chemický potenciál síry:  

 
Fe

FeS
FeSFeSS

a

a
TRG

2

2

42
ln .                 (44) 

kde  FeSS    je chemický potenciál síry v roztoku FeS  (J∙mol
-1

), 

       FeSG  -  termodynamická stálost čistého FeS v kapalném stavu  (J∙mol
-1

), 
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       FeSa  -  aktivita FeS v roztoku se ţelezem  (1), 

      Fea   -  aktivita ţeleza v roztoku s FeS  (1). 

 Vlastnosti síry, rozpuštěné v ţeleze jsou tedy dány termodynamickou stálostí čistého 

FeS v kapalném stavu FeSG  a jeho aktivitou FeSa  v roztoku se ţelezem při dané 

koncentraci FeS. 

 Termodynamické rovnováhy mezi plynem, obsahujícím síru (při redukčních 

podmínkách) a roztokem je dosaţeno při splnění podmínky: 

 FeSSgS )( ,                    (45) 

kde  )( gS  je chemický potenciál síry v plynné fázi  (J∙mol
-1

). 

Je tedy moţno napsat: 

 FeSFeSS aTRGpTR 2lnln
2

,                 (46) 

po provedení úpravy vztahu (46) obdrţíme: 

 Tf
TR

G

p

a FeS

S

FeS

2

2

ln .                     (47) 

Protoţe K
p

a

S

FeS
2

, představuje vztah (47) teplotní závislost rovnováţné konstanty K : 

 
TR

G
K

FeS
ln .                    (48) 

 Mírou přechodu síry z plynné fáze do kovu je tedy hodnota K , která závisí                        

na termodynamické stálosti sulfidu FeSG . Nemění-li se vlastnosti plynné fáze, stupeň 

přechodu síry z plynu do kovu je moţno ovlivnit pouze změnou aktivity síry v roztoku. 

 K převedení síry z kovu do strusky je nutno pouţít látky, u kterých je jejich afinita 

k síře větší neţ jakou má ţelezo a které tvoří se sírou v ţeleze nerozpustný síran. Z obecného 

hlediska je moţno reakci odsíření formulovat takto: 

 MeSMeS ,           (49) 

kde  Me  je obecné označení pro kov (látku v ţeleze rozpustnou nebo nerozpustnou). 
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Rovnováţná konstanta této reakce (49) má tvar: 

 
MeS

MeS

aa

a
K

.
49 ,           (50) 

Proces odsíření bude tedy tím dokonalejší, čím bude menší aktivita vznikajícího síranu a čím 

bude  větší  aktivita  reagujících  látek,   resp.  čím  bude   zápornější  hodnota  volné  entalpie.  

 Aktivitu síry mohou výrazně ovlivňovat prvky, které jsou rozpuštěny v surovém 

ţeleze. Na obr. 1 je znázorněn vliv prvků v ternálních taveninách Fe – S – Si, Fe –S - Mn,    

Fe – S - C, Fe – S – Cu, Fe – S - Al na součinitel aktivity síry.  

 
S

S

S
X

S
f

f
f ,            (51) 

kde  Sf    je součinitel aktivity síry v surovém ţeleze  (1), 

       S
Sf     -  součinitel aktivity síry v soustavě Fe-S s daným obsahem síry  (1), 

  S
Xf     -  součinitel aktivity síry v soustavě Fe-S-X se stejným obsahem síry  (1). 

 

Obr. 1:  Závislost součinitele aktivity síry na obsahu doprovodných prvků. 

 

Z obrázku vyplývá, ţe se zvyšujícím se obsahem některých doprovodných prvků 

hodnota součinitele aktivity síry stoupá.  
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2.3.4   Kinetika odsiřovacích reakcí  

 Kinetiku, neboli rychlost odsiřovacích reakcí je moţno vnímat jako sniţování 

časových ztrát během odsíření.    

 Rychlost přechodu prvků ze surového ţeleza do strusky je určována difúzními 

pochody, zejména difúzí ve struskové fázi. Protoţe je difúze v kapalné fázi zpomalená, určuje 

se rychlost odsíření intenzitou míchání kapalných fází. Mechanismus odsíření surového ţeleza 

lze rozdělit na tři stádia: 

1.  Přechod síry v podobě sulfidu ţeleznatého a manganatého ze surového ţeleza 

do strusky                               . 

2.  Přeskupení síry mezi sulfidem ţeleznatým, manganatým, vápenatým 

(hořečnatým),  spojené s tvorbou oxidů ţeleza a manganu. 

3.  Redukce oxidů ţeleza a manganu uhlíkem, křemíkem a jinými dezoxidačními 

prvky aţ do vzniku rovnováţného stavu mezi nimi a plynnou fází. 

 

 V prvních dvou fázích je pochod limitován rozdělením síry ve strusce, tedy odváděním 

síry z mezifázové hranice kov – struska. Podle obohacení FeO a MnO se strusková fáze 

vzdaluje od rovnováhy s uhlíkem a křemíkem surového ţeleza a také s plynnou fází. Redukce 

FeO a MnO je rovněţ spojena s difúzí ve strusce. Absolutní koncentrace ustálených FeO               

a MnO s uhlíkem a plynnou fází  činí pouze setiny procent a oxidy ţeleza a manganu 

přecházejí do strusky nepřetrţitě, proto je třetí stádium pochodu nejpomalejší. 

 Zásadní mnoţství síry přechází do strusky ve fázi, kdy se přes její vrstvu filtrují kapky 

tekutého surového ţeleza stékajícího do nístěje. Mezi odpichy surového ţeleza probíhá 

odsíření ve třech charakteristických reţimech: slabě (spodní odsíření), kdy je v nístěji málo 

strusky; aktivně (horní odsíření), kdy se v nístěji hromadí největší mnoţství strusky; a opět 

slabě, kdy v nístěji naplněné surovým ţelezem zbývá malá vrstva strusky nasycené sírou.     

 Síra sniţuje povrchové napětí surového ţeleza, proto se s  ní surové ţelezo (tvořící 

snadno drobné kapky tím, ţe prochází v nístěji skrz vrstvu strusky) „plněji“ kontaktuje. 

 Posouzení technologických faktorů majících vliv na odsíření surového ţeleza: veškerá 

síra vsázky VS  se dělí mezi surové ţelezo S , strusku )(S  a plyn. Při opomenutí malého 

mnoţství síry vylučované s plynem je pak VS  rovno součtu )(S  a S ;  S je pak rovno 
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rozdílu  VS  a )(S .  Po přiřazení tohoto vyjádření ke 100 kg surového ţeleza je moţno označit 

VS .0,01 jako VS  a výtěţek strusky za V ; S  je pak rovno rozdílu VS  a  V ∙ )(S . 

 Z rozdělovacího součinitele síry (34), uvedeného v kapitole 2.3.1: 

  
S

S
LS

)(
,                                             (52) 

kde  )(S  je  obsah síry v surovém ţeleze  (hm. %), 

 S   -  obsah síry ve strusce  (hm. %), 

dostaneme: 

  
1.

S

S

V

LV
S ,                             (53) 

kde  VS  je  obsah síry ve vsázce, vztaţen na 100 kg surového ţeleza  (hm. %), 

         V   -  výtěţek strusky  (%). 

      Rovnice (53) je formou vyjádření bilance síry ve vysoké peci. Jejím posouzením lze  

dospět ke konstatování, ţe na efektivitu odsíření surového ţeleza má vliv mnoţství síry, 

vstupující do vysoké pece, relativní výtěţek strusky a koeficient rozdělení síry mezi surovým 

ţelezem a struskou. 

 Čím méně síry pronikne do vysoké pece, tím niţší budou náklady na její odstranění. 

Touto logickou formulací je kladen důraz na vylučování síry v průběhu přípravných             

operací – aglomerace rud, karbonizace uhlí. 

 Podle této rovnice (53) je pro sníţení obsahu síry v surovém ţeleze vhodné provozovat 

vysokou pec se zvýšeným výtěţkem strusky. Tento poznatek je ovšem v rozporu s tendencí 

rozvoje vysokopecní výroby, protoţe to znamená zhoršení technicko - ekonomických 

ukazatelů tavby. 

 Je také nutno konstatovat, ţe zvýšení mnoţství strusky zpomaluje vyrovnávání obsahu 

síry podle výšky vrstvy strusky, způsobuje častější vylučování strusky s nejvyšší teplotou                

a méně časté vylučování nasiřené horní strusky, sniţuje tedy efektivitu odsíření.  To ovšem 

neznamená, ţe sníţení výtěţku strusky nemá vliv na odsíření. Při daném vnosu síry do pece 

existuje určitý výtěţek strusky, díky kterému efektivita odsíření klesá. Proto je důleţité 

stanovit toto „kritické“ mnoţství strusky [12]. 
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2.3.4.1   Faktory, ovlivňující hodnotu rozdělovacího součinitele síry  

 Je logické, ţe zásadní vliv na dosaţení nízkého obsahu síry v surovém ţeleze má 

dosaţení  vysokých hodnot rozdělovacího součinitele síry LS, viz. (52). Faktorů, ovlivňujících 

jeho hodnotu je mnoho, některé z nich zmínil ve své publikaci E. F. Vegman [12]. Jedním 

z těchto faktorů je zvýšená teplota v nístěji vysoké pece. 

 Početné laboratorní a průmyslové experimenty potvrdily, ţe se zvýšením teploty 

v nístěji vysoké pece probíhá reakce odsíření efektivněji. Ovšem bylo by nesprávné spojovat 

zvýšení teploty v nístěji s exotermickým efektem hlavní odsiřovací reakce (31) ve vysoké 

peci. Pro ohřev nístěje je nutno přisazovat koks, coţ sniţuje hospodárnost vysokopecní tavby. 

Vliv teploty se pak projevuje ve změně vlastností strusky; viskozitě a intenzitě míchání. 

 Zvýšení teploty strusky nelze posuzovat bez ohledu na její sloţení, konkrétně bazicitu 

strusky a zejména obsah CaO. 

 Při zvýšení bazicity strusky lze její viskozitu sníţit pouţitím zřeďovacích přísad – MgO, 

v některých případech Al2O3. Z chemického hlediska je hořčík horší odsiřovací prostředek 

neţ vápno. Proto přidání hořčíku do tekuté strusky nezlepšuje odsíření a jestliţe se přidává 

místo vápna, odsíření je méně efektivní. Jestliţe se viskozita strusky při přidávání hořčíku 

sniţuje, odsíření se efektivnější, zejména při nezměněném poměru CaO ku SiO2. V tomto 

případě se zvyšuje aktivita vápna ve strusce. Zkušenosti ukazují, ţe obsah hořčíku do 6 hm. % 

v zásaditých struskách má pozitivní vliv na odsíření. V tab. 3 je znázorněna závislost SL                 

na obsahu MgO ve strusce dle M. A. Pavlova [12]. 

Tab. 3:  Závislost rozdělovacího součinitele síry na obsahu MgO ve strusce. 

Obsah MgO ve strusce 

[hm. %]
0 5 10 15 20

Obsah MgO+CaO ve 

strusce [hm. %]
52 55 58 60 63

 LS 14 23 84 110 55
 

 

 Vliv oxidu hlinitého na hodnotu SL  je nutno rovněţ posuzovat z hlediska změny 

vlastností strusky. V případě, ţe zvýšení jeho obsahu způsobuje sníţení viskozity strusky               

a zajišťuje vysokou teplotu v nístěji vysoké pece, efektivita odsíření stoupá.                                     

 Dříve rozšířený názor o pozitivním vlivu oxidu manganatého ve strusce na odsíření 

surového ţeleza dle Vegmana nenachází opodstatnění. Při zvýšení obsahu MnO ve strusce             
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do 3 hm. % sníţením obsahu vápna se odsiřovací schopnost strusky sniţuje. Praktické 

zkušenosti potvrdily, ţe přechod na tavení surového ţeleza s nízkým obsahem manganu ve 

vsázce přinesl značný technicko - ekonomický význam. Sníţila se spotřeba struskotvorných 

přísad, výtěţek strusky a tedy i spotřeba koksu. Udrţováním optimálního struskového reţimu 

se docílilo toho, ţe se obsah síry v surovém ţeleze nezvýšil.   

 Dle Vegmana se schopnost strusky absorbovat síru značně zvyšuje přísadou CaF2, který 

silně ředí strusky, zejména zásadité. V důsledku toho vzniká moţnost zvýšit zásaditost strusky 

při zachování její nízké viskozity. Na tomto místě je však nutno podotknout, ţe fluorid 

vápenatý se jiţ z ekologických důvodů nepouţívá. 

 Efektivita odsíření je rovněţ závislá na složení surového železa. Prvky urychlující 

přechod síry ze surového ţeleza do strusky jsou uspořádány v následující posloupnosti podle 

zlepšení vlastnosti: V, Cr, Si, Ti, Mn, B, Al. Vliv nejvíce aktivního prvku, hliníku                         

se projevuje ve sníţení termodynamického potenciálu kyslíku na rozhraní struska - kov. 

Podobným způsobem působí bór, titan, křemík, chróm, vanad. Mangan je „přenášečem“ síry              

a tím urychluje pochod odsíření.    

2.4   Mimopecní odsiřování surového železa 

 Mimopecní odsiřování surového ţeleza se stalo pro moderní hutní podniky 

nezbytností. Stručně řečeno: odsiřování surového ţeleza ve vysoké peci je finančně náročné a 

odsiřovat ocel je neefektivní. Samozřejmě hovoříme-li o podniku, jehoţ významná část 

výroby je zaměřena na oceli s nízkými obsahy síry.  

 Hutní podniky, které nedisponují zařízením na mimopecní odsíření odsiřují surové 

ţelezo ve vysoké peci, dezoxidovanou ocel pak následně mohou odsířit v rámci sekundární 

metalurgie. Tato technologie je však ve vysoké peci doprovázena [13]: 

 zvýšenou měrnou spotřebou koksu  

 vysokou bazicitou strusky a jejím vyšším měrným mnoţstvím 

 zvýšenou viskozitou strusky 

 zhoršením prodyšnosti vsázky 

 sníţeným odvodem alkálií z vysoké pece 

 zanášením nístěje vysoké pece z důvodu vyššího opotřebení koksu alkáliemi 
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 Podniky, které mají ve svém výrobním toku zařazeno mimopecní odsiřování, surové 

ţelezo ve vysoké peci cíleně neodsiřují. Tato technologie v kontextu spojení ekonomiky 

výroby surového ţeleza a výroby oceli v kyslíkovém konvertoru sebou přináší tyto výhody 

[14]: 

 zvýšení výrobnosti ve vysoké peci 

 sníţení spotřeby paliva ve vysoké peci 

 sníţení spotřeby struskotvorných přísad ve vysoké peci 

 sníţení měrného mnoţství strusky ve vysoké peci 

 sníţení spotřeby manganových rud ve vysoké peci 

 lepší odstranění alkálií a zinku z vysoké pece 

 sníţení moţnosti studeného chodu vysoké pece 

 sníţení počtu nevyhovujících taveb na ocelárně z titulu vysokého obsahu síry 

 moţnost předehřevu šrotu a zvýšení jeho průsady na kyslíkovém konvertoru 

 moţnost nasazení ocelových slitků do vsázky kyslíkového konvertoru 

Mimopecní odsiřování skýtá i několik nevýhod, těmi jsou: 

 ztráta surového ţeleza při stahování strusky 

 náklady na zpracování, eventuálně na deponaci strusky 

 pokles teploty surového ţeleza během odsíření 

 Výhody ovšem jasně převaţují nad nevýhodami a daly by se charakterizovat výrazem 

ekonomická efektivita. A to je hlavní důvod, hovořící pro mimopecní odsiřování. I kdyţ                     

je zavedení tohoto zařízení  spojeno s finančními náklady, návratnost těchto nákladů              

je poměrně krátká; v řádu několika málo let. 

2.4.1   Technologie procesu a používané odsiřovací prostředky  

 Mimopecně odsiřovat surové ţelezo lze vícero způsoby. Mezi nejdůleţitější je moţno 

uvést odsíření v licím ţlabu vysoké pece, v proudu odlévání ze ţlabu vysoké pece                            

do přepravní pánve nebo pojízdného mísiče, v přepravní pánvi nebo v pojízdném mísiči                  

a nebo na stacionárním zařízení v nalévací pánvi na surové ţelezo.  

 Nejčastěji vyuţívaným je poslední z uvedených způsobů. Jedná se v podstatě                      

o zařízení, ve kterém se do nalévací pánve injektuje odsiřovací prostředek. Často se pouţívá 

směs reagentů (vápno a hořčík),  které se injektují buďto současně dvěma tryskami (tzv. 
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koinjektáţ), a nebo se oba smíchané komponenty dávkují současně jednou tryskou 

(monoinjektáţ). Moţná je i kombinace těchto způsobů při sériově - paralelním dávkování 

obou reagentů při existenci dvou trysek. 

 V následujících podkapitolách jsou uvedeny některé z pouţívaných odsiřovacích 

prostředků. 

2.4.1.1   Odsiřování kalcinovanou sodou 

 Odsiřování kalcinovanou sodou patří mezi nejstarší způsoby mimopecního odsiřování. 

Schéma reakce má tvar: 

 FeOSNaONaFeS 22 ,         (54) 

meziprodukt reakce FeO  pak můţe být dále redukován uhlíkem, rozpuštěným v ţeleze. 

Výsledná reakce má poté tvar:  

 gCOSNaCONaS 22 ,                    (55) 

 

a její rovnováţná konstanta: 

 
CONaS

COSNa

aaSf

pa
K

..%.

.

2

2

53 .           (56) 

 Z rovnováţné konstanty (56) pak vyplývají pozitiva, mající vliv na průběh odsíření 

kalcinovanou sodou: nízká aktivita SNa 2  ve strusce, nízký parciální tlak oxidu uhelnatého, 

vysoká hodnota  aktivitního součinitele síry v kovu, vysoká aktivita ONa2  ve strusce                     

a přítomnost uhlíku v kovu. 

2.4.1.2   Odsiřování oxidem vápenatým 

 Oxid vápenatý je základní odsiřovací látkou ve vysoké peci a rovněţ i při odsíření 

mimopecním. Reakce probíhá takto: 

 gCOCaSCCaOS .          (57) 

Rovnováţná konstanta této reakce má tvar: 

 
CCaOS

CaS

aaSf

pa
K

CO

..%.

.

55 .          (58) 
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 Nízká aktivita CaS ve strusce, nízký tlak CO, vysoká hodnota aktiviního součinitele 

síry v kovu, vysoká aktivita uhlíku  a vysoká aktivita CaO ve strusce; to jsou příznivé vlivy    

na kvalitní odsíření, které lze vyčíst z této rovnováţné konstanty (58). 

 Odsiřování vápnem můţe probíhat i bez účasti uhlíku. Rovnice má pak tvar: 

 FeOCaSCaOFeS ,         (59) 

a její rovnováţná konstanta: 

 
FeSCaO

FeOCaS

aa

aa
K

.

.
57 .           (60) 

 Nízká aktivita CaS ve strusce, nízká aktivita FeO ve strusce, vysoká aktivita CaO               

ve strusce a vysoká aktivita FeS v kovu, tedy další podmínky pro docílení nízkého obsahu síry 

v kovu, vyplývající z této (60) rovnováţné konstanty. 

 Řečeno jinými slovy: nízkou aktivitu CaS docílíme stahováním strusky, vysokou 

aktivitu CaO ve strusce přidáváním vápna, vysoká aktivita FeS v kovu znamená, ţe čím více 

bude síry v kovu, tím více jí logicky přesuneme do strusky. 

2.4.1.3   Odsiřování hořčíkem 

 Hořčík se rovněţ řadí mezi často vyuţívané odsiřovací prostředky. Reakce odsíření 

s pouţitím hořčíku je silně exotermická a zahřívá tedy taveninu (teplota varu hořčíku              

je 1 105 °C). Její schematické znázornění je následující: 

 sg MgSMgS ,            (61) 

 rovnováţná konstanta této reakce (61): 

 
MgS

MgS

pSf

a
K

.%.
59 ,           (62) 

a z ní vyplývající fakta pro úspěšné odsíření hořčíkem: nízká aktivita MgS , vysoká hodnota 

aktivitního součinitele síry v kovu a vysoký parciální tlak hořčíku. Nelze také opomenout  

rovnováţnou konstantu, tedy vliv teploty, která má se svou zvyšující se hodnotou pozitivní 

vliv na odsíření, a to nejen z termodynamického hlediska, ale i z hlediska kinetického. 

Faktem, který hovoří v neprospěch vyuţití hořčíku při odsiřování surového ţeleza je jeho 

poměrně vysoká cena.  
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2.4.1.4   Odsiřování karbidem vápníku 

 Odsiřování probíhá podle reakce: 

 CCaSCaCS 22 ,           (63) 

rovnováţná konstanta této reakce (63): 

 

2
.%.

. 2

61

CaCS

CCaS

aSf

aa
K .          (64) 

 Odsiřování karbidem vápníku je výhodné nejen z hlediska vysoké účinnosti, ale                  

i proto, ţe se během reakce uvolňuje teplo, díky němuţ se ţelezo neochlazuje. K dokonalému 

odsíření dle rovnováţné konstanty (64) reakce odsíření karbidem vápníku napomáhá nízká 

aktivita CaS  ve strusce, vysoká hodnota aktivitního součinitele síry v kovu a vysoká aktivita 

2CaC  ve strusce [9]. 

2.5   Řízení obsahu síry v oceli 

 I kdyţ je tato diplomová práce věnována problematice odsiřování surového ţeleza             

je zajisté na místě zmínit se i o řízení obsahu síry v oceli. Mimo jiné i proto, ţe na tomto 

procesu lze objasnit skutečnost, proč je odsiřování oceli obtíţnější. 

 V současné době se ocel vyrábí v kyslíkových konvertorech a v elektrických  

obloukových pecích. Procesy v kyslíkovém konvertoru pokrývají zhruba dvě třetiny výroby 

oceli a zbývající jednu třetinu pak zaujímá výroba v elektrických obloukových pecích. 

 Zásadní podíl síry se z oceli odstraňuje jejím pohlcením ve strusce. Pouze 

v kyslíkovém konvertoru (LD i OBM) se 10 % aţ 15 % z odstraněné síry oxiduje na SO2. 

Přenos a rozdělení síry mezi kovem a struskou je možno vyjádřit podle následujících reakcí: 

FeSSFe l ,            (65) 

FeOCaSCaOFeS ,         (66) 

FeOCaSCaOSFe l ,         (67) 

OFeFeO l ,            (68) 

OCaSCaOS .           (69) 
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Rovnice (67) a (69) jsou z hlediska odsíření oceli rovnocenné. Vztah mezi těmito 

rovnicemi je dán rovnicí (68), která popisuje vztah mezi rozdělením kyslíku mezi struskou      

a kovem. Rovnováţné konstanty rovnic (67) a (68) mají tvar: 

SCaO

FeOCaS

faS

aa
K

..

.
67 ,           (70) 

SCaS

OCaS

faS

aa
K

..

.
69 .           (71) 

 Z jejich tvarů (70), (71) vyplývají podmínky, zajišťující nízký obsah síry v oceli: 

vysoká aktivita CaO ve strusce (docílíme zásaditou struskou), nízká aktivita FeO ve strusce 

(redukční charakter strusky), nízká aktivita kyslíku v kovu (dezoxidovaná ocel), nízká aktivita 

CaS ve strusce (stahování strusky), vysoká hodnota aktivity síry v kovu. Tepelné zabarvení 

reakce je slabě exotermické; zvýšená teplota proto téměř nemá vliv na termodynamiku 

odsíření. Teplota však zlepšuje kinetické podmínky – sniţuje viskozitu strusky [14]. 

2.5.1   Sulfidová kapacita strusky  

 Sulfidová kapacita strusky je parametr, který vyjadřuje schopnost strusky pohlcovat 

síru. Je definována vztahem: 

 O

S

S a
a

S
c .

%
´ .                 (72) 

Z rovnice (72) vyplývá, ţe obsah síry ve strusce je funkcí sulfidové kapacity strusky a 

poměru aktivit síry a kyslíku v oceli. Z rovnice (72) lze také odvodit vztah pro konečný obsah 

síry v oceli: 

 
S

O

S f

a

c

S
S .

´

%
% .           (73) 

Pro tento konečný, nízký obsah síry v oceli je potřeba zabezpečit vysokou hodnotu 

sulfidové kapacity strusky a současně nízkou aktivitu kyslíku v oceli [14]. 

 Proč je tedy odsíření oceli oproti odsíření surového ţeleza méně efektivnější?  

Z rovnováţných konstant (70), (71) rovnic pro odsíření vyplývá podmínka nízké aktivity 

kyslíku v oceli.  Tato podmínka není u oceli zaručena. Moţnost, jak tento problém eliminovat 

je dezoxidovat ocel, tzn. sníţit obsah kyslíku v oceli na poţadovanou úroveň. 
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 Z rovnováţné konstanty (70) rovněţ vyplývá další ukazatel pro efektivní odsíření,             

a to nízká aktivita FeO ve strusce; také není splněno. Jak je patrno z obr. 2 úspěšnost odsíření, 

téţ řečeno hodnota rozdělovacího součinitele síry se zvyšujícím se obsahem FeO ve strusce 

klesá.  

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

Obr. 2:  Závislost rozdělovacího součinitele síry na obsahu FeO ve strusce [15]. 

Co se týče obsahu FeO ve strusce, příznivější podmínky lze dosáhnout např.                       

u elektrických obloukových pecí, v tzv. redukčním období tavby, kdy jeho obsah ve strusce 

zpravidla nepřesahuje 1,5 hm. % [11].  

 I přes toto konstatování se však  proces odsíření realizovaný během výroby oceli jeví 

jako neefektivní, proto se pouţívá mimopecního odsíření surového ţeleza, které zabezpečí 

dosaţení nízkého - poţadovaného obsahu síry v oceli v tavícím agregátu před dalším 

mimopecním zpracováním oceli. 

2.6   Rozbor literárních pramenů z oblasti řízení odsiřovacích procesů  

 Jelikoţ se mimopecní odsiřování stalo pro současné moderní podniky trendem,                    

i odborná literatura věnuje této problematice nemalou pozornost. Obsahy článků v časopisech 

a sbornících bývají ale v některých případech ochuzeny o důleţitá fakta a konkrétní poznatky, 

zjištěné autory. Zejména, mají-li tyto skutečnosti spojitost s některým z hutních podniků. 

Důvod je jasný. Kaţdý podnik si své know-how pečlivě střeţí. Protoţe nejen zařízení,                

ale i samotná technologie odsiřování je spojena s vysokými finančními náklady.   

 Zajímavý článek byl otištěn v roce 2002 v ruském časopise Staľ. V úvodu autor 

zdůrazňuje nutnost zavádění nových zařízení pro mimopecní odsířování surového ţeleza            
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pro podmínky Ukrajiny, kde vysoké pece pracují s koksem o vysokém obsahu síry. 

Mimopecní odsíření na Ukrajině je dle autora charakteristické tím, ţe se týká pouze části 

ţeleza, které je určeno pro výrobu ocelí zvláštního určení. Surové ţelezo se mimopecně 

odsiřuje z obsahu síry 0,02 aţ 0,04 hm. %  na 0,005 aţ 0,010 hm. %, v některých případech              

i na niţší hodnoty. Podmínkou pro tuto technologii je ovšem přítomnost dostatečně zásadité 

strusky na vysokých pecích. V daném roce byly na Ukrajině provozovány tři zařízení                  

pro mimopecní odsíření surového ţeleza, a to v závodech v Azovstalu, Mariopolu                       

a Krivoroţstalu. Zajímavý je téţ fakt, ţe v 80. letech minulého století bylo pouţití hořčíku 

jako odsiřovacího prostředku finančně výhodnější neţ pouţití vápna, karbidu vápníku                    

či kalcinované sody (obrat pak nastal v 90. letech). V článku autor posuzuje ekonomickou 

efektivitu dvou způsobů dodávání hořčíku do kovu – pomocí plněného profilu a dmýcháním 

tryskou. V závěru pak shledává jako výhodnější způsob dmýchání hořčíku do kovové lázně 

tryskou. Tento závěr potvrzuje i experiment, uskutečněný v Mariopolském závodě.                       

K dosaţení stupně odsíření  70 % byla nezbytná spotřeba práškového profilu  6 kg.t 
-1

 

surového ţeleza, coţ odpovídá spotřebě granulovaného hořčíku 0,58 kg.t 
-1

 [16]. 

 O rok později popisuje ve stejném časopise jiný autor experiment, provedený 

specialisty Ukrajiny s cílem vyvinout technologii a  zařízení na odsiřování ţeleza v nalévacích 

pánvích o hmotnosti 50 aţ 300 tun metodou dmýchání čistého hořčíku, které byly zkoumány 

v podmínkách výzkumně-průmyslového provozu kombinátu Azovstal. Bylo zkoušeno 

dmýchání granulovaného  hořčíku v prostředí různých plynů s variabilní spotřebou a tlakem 

plynu, intenzitou dmýchání, hloubkou ponoření trysky, výchozího a konečného obsahu síry 

v ţeleze, konstrukce trysek i prvků zařízení. Byla vypracována nejracionálnější  technologie 

pro různé pánve i rafinační podmínky. Zařízení i technologie mimopecního odsiřování ţeleza 

pak byly zavedeny v  provozech Uchanského a Pekingského kombinátu. Závěrem                          

je konstatováno, ţe odsíření ţeleza dmýcháním granulovaného hořčíku  v Pekingském závodě 

a v Azovstalu je spojeno s nejniţšími finančními náklady. Ve srovnání s technologiemi 

dmýchání pouţívanými v západní  Evropě a Americe (směsi  hořčíku s vápnem či karbidem 

vápníku)  umoţňuje ukrajinská technologie dle autora sníţit náklady dvojnásobně [17]. 

 Zajímavosti z teorie a ekonomické analýzy odsíření surového železa byly zveřejněny 

opět v časopise Staľ. V úvodu je zmíněn poznatek, týkající se vzájemného poměru reagentů. 

Z teoretického hlediska (ve schodě se stechiometrickými vztahy u konečných reakcí)                      

je na odstranění  1 kg  síry ze surového ţeleza zapotřebí   0,75 kg  hořčíku a 1,75 kg vápna       

(za předpokladu, ţe vápník je vnášen jako CaO). V případě pouţití hořčíku a karbidu vápníku 
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jsou to 2 kg karbidu vápníku. Reálná spotřeba reagentů samozřejmě kolísá při různých 

způsobech zpracování ţeleza v širokých mezích, coţ je spojeno s termodynamickými                      

a kinetickými podmínkami procesů odsíření. Na základě teoretických rozborů je pak 

doporučováno odsiřovat surové ţelezo ve dvou stupních; při  vyšším obsahu síry v surovém 

ţeleze pouţít levný odsiřovací prostředek (vyjma hořčíku) a pro dosaţení hlubokého odsíření 

pouţít hořčík. Dále je pak doporučeno dmýchat reagenty minimálním mnoţstvím neutrálního 

plynu o vysokém tlaku (argon) s asymetrickým umístěním trysky, aby se dosáhlo vzniku 

maximálního víru [18]. 

 V odborném časopise Stahl  und  Eisen byl v roce 2005 zveřejněn článek o inovační 

technice  injektáţe na  zařízení pro  mimopecní odsiřování  surového  ţeleza, pouţívaném               

ve společnosti  ThyssenKrupp. Zařízení je zaloţeno na principu tzv. multiinjektáţe se třemi  

různými  reagenty, přičemţ CaO   a  2CaC  jsou injektovány  konvenčně a hořčík  pomocí  

DFA,  nového dávkovacího zařízení. Autor v něm popisuje toto nové, patentované 

pneumatické zařízení pro injektáţ hořčíkového granulátu do surového ţeleza, které nahradilo 

původní dávkování tlakovou nádobou. Ve  srovnání  s  původním dávkovacím zařízením                 

se zvýšila účinnost odsířování,  došlo k úspoře odsiřovacího prostředku, k menšímu  

opotřebení zařízení a sníţila se náročnost  na  jeho  údrţbu. Velkou výhodou je skutečnost,             

ţe toto dávkovací zařízení nevyţaduje zvláštní nároky na umístění ve vztahu k jiţ 

existujícímu zařízení na odsířování surového ţeleza [19].  

 O odsiřování v závodě Azovstal se bylo moţno dočíst ve vydání časopisu Staľ z roku 

2005. Od šedesátých let minulého století, kdy bylo zařízení na mimopecní odsiřování uvedeno 

do provozu doznalo několika úprav. Jako odsiřovací prostředek slouţilo původně vápno, které 

bylo do surového ţeleza dopravováno vyztuţenou ponornou tryskou. Tento proces byl                 

ale spojen s vysokými ztrátami kovu (přecházel do strusky) a značným sníţením jeho teploty, 

coţ následně znamenalo nárůst nákladů na výrobu oceli kyslíkovým procesem. 

V sedmdesátých letech se pak začal společně s vápnem pouţívat i granulovaný hořčík. 

V závodě Azovstal odsiřují technologií, kterou určuje databáze údajů  spolu s programem 

spotřeby hořčíku při různých reţimech odsíření a modelem změny teploty surového ţeleza     

v pánvích  na trase od odpichu po jeho nalití do mísiče [20]. 

 V odborném časopise Staľ byly také analyzovány důvody vysoké efektivity 

technologie odsiřování injektáţí  granulovaného  magnesia ve 350ti tunových nalévacích 

pánvích  závodu Azovstal. Ta spočívala v odsiřování hořčíkem ve dvou fázích. Nejprve 
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v přepravním mísiči na surové ţelezo a poté v nalévací pánvi. Odsíření v první fázi (na obsah 

síry menší neţ 0,015 hm. %) bylo doprovázeno jeho značným rozpuštěním v surovém ţeleze. 

Díky tomu se během následného odsiřování v nalévací pánvi sníţila jeho spotřeba na 

rozpuštění v surovém ţeleze a vzrostl jeho podíl spotřebovaný na odsíření. Dalším pozitivním 

faktorem byla pak moţnost injektáţe hořčíku hlouběji do surového ţeleza o niţší teplotě [21]. 

 Na 5. Evropské ocelářské konferenci (EOSC 2006) byl přednesen referát, týkající                

se optimalizace procesu odsíření při pouţití rotující trysky. Experimenty byl vyhodnocován 

vliv konvekční a rotující trysky na efektivitu odsíření. Bylo prezentováno, ţe pouţití rotující 

trysky je v porovnání s tryskou konvenční účinnější. V průběhu odsiřování rotující tryskou 

byl zaznamenán o 20 % vyšší stupeň odsíření při pouţití CaO  a Mg . Při pouţití 2CaC                   

a Mg  byl čas potřebný k dosaţení stejného konečného obsahu síry o 30 % kratší, neţ                      

u předchozích odsiřovacích činidel. U obou procesů byl rovněţ pozorován pokles teploty                  

o polovinu  (z 20 °C na 10 °C ). Další výhodou byl niţší výskyt  rozstřiku kovu. Nejlepších 

výsledků pak bylo dosaţeno při pouţití trysky se dvěma otvory (ø 9mm), rotující rychlostí    

10 ot.min
-1

. Tyto výsledky byly vysvětlovány lepším rozdělením proudu v tavenině,                    

coţ  redukovalo mrtvé zóny a umoţnilo styk odsiřovacích činidel  s obnovovanými dávkami 

kovu. Potvrdil se rovněţ 33 % nárůst ţivotnosti ţáruvzdorného materiálu trysky v obou 

procesech [22].  

 Jozef Kijac z Technické Univerzity v Košicích se ve svém článku věnuje některým 

ukazatelům v průběhu odsíření surového ţeleza a oceli. Zmiňuje hodnotu sulfidové kapacity 

strusky, jejíţ hodnotu lze experimentálně zjistit velmi obtíţně. Pro její stanovení se proto 

pouţívají řešení s vyuţitím optické bazicity  a teploty   surového  ţeleza  T.  V  článku jsou  

uvedeny   vztahy,  získané  autory   Sosinskym: 

2,256,43).5464022690(log 1TCs ; a Tsao: 55,7.98942,14log 1TCs . Na 

základě provozních údajů jsou pak v článku graficky znázorněny závislosti rozdělovacího 

koeficientu síry na sulfidové kapacitě strusky a aktivitě kyslíku; stupně odsíření na spotřebě 

odsiřovací směsi (s rostoucím mnoţstvím odsiřovací směsi se stupeň odsíření zvyšuje);                   

a rozdělovacího koeficientu síry na obsahu FeO ve strusce (se zvyšujícím se obsahem FeO             

ve strusce hodnota sL  klesá) [23]. 
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3   PRAKTICKÁ ČÁST 

 Praktická část této diplomové práce se zabývá rozborem dat z procesu výroby 

surového ţeleza ve vysoké peci a dat z mimopecního odsíření. Je tedy rozdělena na dvě části.  

  V první části je provedeno grafické porovnání chodu vysoké pece před zavedením 

mimopecního odsíření a po jeho zavedení. Část druhá je pak zaměřena na posouzení 

optimálního způsobu řízení mimopecního odsiřování surového ţeleza s ohledem na spotřebu 

odsiřovacích prostředků a efektivitu procesu. 

3.1   Analýza chodu vysoké pece před a po zavedení mimopecního odsíření 

 Jak jiţ bylo v kapitole 2.4 zmíněno, zařazení mimopecního odsiřování surového ţeleza 

do výrobního toku hutního podniku sebou přináší řadu pozitivních ukazatelů, promítajících                   

se na chodu vysoké pece. Mezi tyto ukazatele patří zejména úspora paliva (koksu, těţkých 

olejů, atd.) a sníţená spotřeba vápna. Logicky pak vysoká pec „pracuje“ s vyšším obsahem 

síry a niţší bazicitou strusky.  

 Pro analýzu výše zmíněných ukazatelů byla pouţita data hutního podniku, který vyrábí 

surové ţelezo ve dvou vysokých pecích (VP1 a VP2) a následně jej pak mimopecně odsiřuje. 

Analýza byla provedena v časovém rozmezí dvou let (leden 2008 aţ prosinec 2009) s tím,              
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ţe ve zmíněném podniku bylo mimopecní odsiřování uvedeno do provozu v prosinci roku 

2008. 

 K analýze prvních dvou ukazatelů, obsahu síry v surovém ţeleze a bazicity strusky 

byla pouţita data z odpichů vysokých pecí v počtu 9169. Po nutném odfiltrování nulových 

hodnot bylo k analýze obsahu síry v surovém ţeleze pouţito 9149 hodnot a k analýze bazicity 

strusky 8986 hodnot. Z těchto hodnot byly za dané měsíce stanoveny průměry a tyto pak byly 

zaneseny do grafů. 

 Další tři ukazatele, měrná spotřeba koksu, topného oleje a vápence byly graficky 

analyzovány na základě údajů z databáze zmíněného podniku. Z důvodu objektivnosti byla 

také analyzována hodnota, označená jako měrná spotřeba paliva. Této hodnotě odpovídal 

součet hmotností měrné spotřeby koksu a topného oleje (hodnota hmotnosti oleje byla 

vynásobena tzv. koeficientem náhrady 1,2). Jako poslední v této kapitole byla analyzována 

závislost měrné spotřeby paliva na bazicitě strusky. Ta byla graficky znázorněna pomocí 

lineární regrese. 

 Výše uvedená data pak byla testována ze statistického hlediska, a to Fisherovým 

testem (F-test) pro rozptyl hodnot a tzv. dvouvýběrovým párovým t-testem na střední 

hodnotu, v obou případech se zvolenou nulovou hypotézou. Jelikoţ se nejednalo o rozsáhlé 

soubory a data v nich byla ryze technologickou záleţitostí (nelze vyloučit působení dalších 

vlivů), byla hladina významnosti pro tyto testy zvolena 10 %. Testování bylo tedy provedeno 

s devadesátiprocentní jistotou. U obou vysokých pecí byla jako Soubor 1 označena data, 

odpovídající  roku 2008, jako Soubor 2 data pro rok 2009.  

  První z testů (F-test) byl pouţit pro testování nulové hypotézy, tedy zda porovnávané 

hodnoty mají nebo nemají odlišný rozptyl. Druhý, t-test vyhodnocoval nulovou hypotézu 

shodnosti středních hodnot (průměrů). 

 V následujících tabulkách jsou znázorněny analyzované hodnoty obou vysokých pecí. 

V tab. 4 jsou to hodnoty, odpovídající VP1. 
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2008-01 0,020 1,100 461,94 32,97 501,50

2008-02 0,021 1,084 467,33 30,92 504,43

2008-03 0,020 1,107 438,07 49,55 497,53

2008-04 0,022 1,079 475,22 21,93 501,54

2008-05 0,023 1,093 448,16 42,30 498,92

2008-06 0,020 1,091 476,97 25,18 507,19

2008-07 0,019 1,082 491,75 24,08 520,65

2008-08 0,021 1,094 471,12 37,38 515,98

2008-09 0,019 1,076 474,62 39,19 521,65

2008-10 0,020 1,061 488,26 22,98 515,84

2008-11 0,024 1,041 491,23 24,54 520,68

2008-12 0,035 0,977 492,70 9,68 504,32

2009-01 0,048 0,974 462,36 34,94 504,29

2009-02 0,045 0,986 467,11 28,80 501,67

2009-03 0,046 1,019 462,78 30,77 499,70

2009-04 0,041 1,021 459,25 30,46 495,80

2009-05 0,045 0,986 472,55 25,50 503,15

2009-06 0,041 1,009 469,06 25,43 499,58

2009-07 0,042 0,977 478,66 18,36 500,69

2009-08 0,044 0,955 470,83 21,63 496,79

2009-09 0,044 0,982 476,88 18,63 499,24

2009-10 0,037 0,990 497,59 11,81 511,76

2009-11 0,026 1,051 483,21 18,07 504,89

2009-12 0,038 0,995 474,89 16,97 495,25

Časové 

období  (1)

Měrná spotřeba                                   

paliva (kg.t
-1

)

Obsah síry                                       

v surovém ţeleze (%)

Bazicita                               

strusky (1)

Měrná spotřeba                                   

koksu (kg.t
-1

)

Měrná spotřeba                                   

oleje (kg.t
-1

)

 

Tab. 4:  Analyzované hodnoty vysoké pece č.1 (VP1). 

Tabulka, uvedená níţe (tab. 5) obsahuje údaje VP2.  
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2008-01 0,016 1,089 470,16 31,05 507,420

2008-02 0,018 1,085 466,48 32,30 505,240

2008-03 0,018 1,076 440,27 45,65 495,050

2008-04 0,018 1,071 473,89 22,55 500,950

2008-05 0,015 1,087 450,38 40,67 499,184

2008-06 0,016 1,079 479,72 24,81 509,492

2008-07 0,016 1,077 492,02 31,19 529,448

2008-08 0,017 1,083 468,57 41,12 517,914

2008-09 0,016 1,073 472,27 37,51 517,282

2008-10 0,018 1,053 505,20 20,54 529,848

2008-11 0,023 1,040 482,40 23,65 510,780

2008-12 0,040 0,953 501,22 8,67 511,624

2009-01 0,043 0,952 460,60 35,94 503,728

2009-02 0,044 0,960 461,80 28,36 495,832

2009-03 0,042 1,018 462,89 30,10 499,010

2009-04 0,059 0,980 494,59 14,94 512,518

2009-05 0,042 0,963 468,18 25,75 499,080

2009-06 0,042 0,961 461,50 24,12 490,444

2009-07 0,038 0,977 473,80 17,75 495,100

2009-08 0,044 0,974 472,04 21,09 497,348

2009-09 0,043 0,965 482,81 19,54 506,258

2009-10 0,042 0,946 502,87 12,51 517,882

2009-11 0,026 1,039 485,14 18,63 507,496

2009-12 0,040 0,968 469,06 18,05 490,720

Časové 

období  (1)

Obsah síry                                       

v surovém ţeleze (%)

Bazicita                               

strusky (1)

Měrná spotřeba                                   

koksu (kg.t
-1

)

Měrná spotřeba                                   

oleje (kg.t
-1

)

Měrná spotřeba                                   

paliva (kg.t
-1

)

 

 

Tab. 5:  Analyzované hodnoty vysoké pece č.2 (VP2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V tab. 6 jsou uvedeny hodnoty měrné spotřeby vápence, které jsou součtem pro obě 

vysoké pece. 
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2008-01 19,62

2008-02 28,74

2008-03 34,04

2008-04 24,15

2008-05 22,27

2008-06 32,11

2008-07 37,63

2008-08 30,14

2008-09 23,00

2008-10 20,19

2008-11 20,62

2008-12 12,07

2009-01 15,99

2009-02 26,53

2009-03 18,19

2009-04 9,06

2009-05 27,27

2009-06 24,45

2009-07 16,04

2009-08 20,66

2009-09 31,57

2009-10 30,56

2009-11 36,45

2009-12 24,98

Časové 

období  (1)

Měrná spotřeba                                   

vápence (kg.t
-1

)

 
 

Tab. 6:  Analyzované hodnoty měrné spotřeby vápence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1   Obsah síry v surovém železe  

Opomeneme-li oceli se záměrně vyšším obsahem síry, je cílem dosáhnout                         

co nejniţšího mnoţství tohoto prvku v oceli, a to odsiřováním surového ţeleza ve vysoké peci  
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nebo na zařízení pro mimopecní odsiřování surového ţeleza, je-li toto k dispozici. Obsah síry 

v běţných ocelích se pohybuje zpravidla v rozmezí 0,020 aţ 0,030 hm. %. Oceli vysokých 

jakostí obsahují méně neţ 0,005 hm. % síry. 
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Obr. 3:  Obsah síry v surovém ţeleze v závislosti na časovém období.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Z obr.3 je patrná změna reţimu obou vysokých pecí na vyšší obsahy síry v surovém 

ţeleze, vyplývající ze zavedení mimopecního odsíření na přelomu let 2008 a 2009. Nárůst 

obsahu síry v surovém ţeleze u VP2 v dubnu 2009 je moţno vysvětlit technologickými 

potíţemi, např. tzv. studeným chodem vysoké pece. 

Naopak nízké obsahy síry u obou vysokých pecí ke konci roku 2009 mohou být 

zapříčiněny poruchou (omezením provozu) na stanici mimopecního odsíření. Z tohoto důvodu 

bylo nutno podstatněji sniţovat obsah síry v surovém ţeleze jiţ na vysokých pecích. 

 Z technologického hlediska přináší přechod vysokých pecí na výrobu surového ţeleza 

se zvýšeným obsahem síry zejména úsporu na spotřebě paliva a přispívá k jejich stabilnímu 

chodu (z důvodu zmíněných technologických potíţí není druhý ukazatel v grafu patrný). 

Tab. 7:  F-test na rozptyl (VP1).                           Tab. 8:  F-test na rozptyl (VP2).                  
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Soubor 1 Soubor 2

Střední hodnota 0,022 0,041

Rozptyl 1,923E-05 3,551E-05

Pozorování 12 12

F 0,542

P(F<=f) (1) 0,162

F krit (1) 0,449       

Soubor 1 Soubor 2

Střední hodnota 0,019 0,042

Rozptyl 4,911E-05 5,166E-05

Pozorování 12 12

F 0,950

P(F<=f) (1) 0,467

F krit (1) 0,449                

Tab. 9:  T-test na střední hodnotu (VP1).             Tab. 10:  T-test na střední hodnotu (VP2).                  

Soubor 1 Soubor 2

Střední hodnota 0,022 0,041

Rozptyl 1,923E-05 3,551E-05

Pozorování 12 12

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0

t stat -7,863

P(T<=t) (1) 3,848E-06

t krit (1) 1,363       

Soubor 1 Soubor 2

Střední hodnota 0,019 0,042

Rozptyl 4,911E-05 5,166E-05

Pozorování 12 12

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0

t stat -7,130

P(T<=t) (1) 9,586E-06

t krit (1) 1,363    

            

 V rámci F-testu jsou vyhodnocovány hodnoty F; F krit;  P(F<=f). Platí-li podmínka, 

ţe F>F krit a zároveň P(F<=f)<0,10, lze ze statistického hlediska zamítnout nulovou 

hypotézu, tedy ţe rozptyly hodnot nejsou shodné. 

 Při vyhodnocování t-testu jsou posuzovány t stat; t krit; P(T<=t). Zde, v případě,              

ţe platí /t stat/ ≥ t krit a zároveň P(T<=t)<0,10 je moţno zamítnout nulovou hypotézu                     

a konstatovat, ţe statisticky došlo ke změně hodnot. 

 Z F-testu v tab.7 a tab.8 pro obě vysoké pece je patrno, ţe hodnota F>F krit, protoţe 

ale není splněna druhá podmínka, ţe P(F<=f)<0,10 je nulová hypotéza potvrzena.                      

Ze statistického hlediska lze tedy konstatovat, ţe rozptyly hodnot u obsahů síry pro obě 

vysoké pece jsou v obou letech stejné. 

 Z výsledků v tab.9 a tab.10 pak vyplývá splnění obou podmínek pro zamítnutí nulové 

hypotézy ( /t stat/ ≥ t krit a zároveň P(T<=t)<0,10 ). Je moţno prohlásit, ţe u obou vysokých 

pecí došlo v roce 2009 ke změně hodnot obsahů síry v surovém ţeleze. 
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3.1.2   Bazicita strusky 

 Bazicita strusky je dána poměrem obsahů zásaditých (CaO plus MgO) a kyselých 

(SiO2 plus Al2O3) sloţek. Oxid vápenatý vstupuje do vysoké pece především v podobě 

aglomerátu a v určitém mnoţství také s upravenou ocelárenskou struskou. Moţný je rovněţ 

jeho vznik přímo ve vysoké peci a to termickým rozkladem nebo-li disociací kusového, či 

dolomitického vápence. Dolomitický vápenec je rovněţ původcem MgO ve vysoké peci. 

S rudnou vsázkou pak do vysoké pece vstupují SiO2 a Al2O3. 
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Obr. 4:  Bazicita strusky v závislosti na časovém období. 

 

 Z obr.4 je viditelné sníţení hodnot bazicity strusky u obou vysokých pecí, spojené 

s uvedením mimopecního odsiřování do provozu. Z důvodu přechodu vysokých pecí                    

na výrobu surového ţeleza s vyššími obsahy síry došlo pravděpodobně i ke sníţení spotřeby 

zásaditých struskotvorných přísad a proto i ke sníţení hodnot bazicity strusky. 

 V listopadu roku 2009 je pak zaznamenáno zvýšení bazicity u obou vysokých pecí, 

dané jiţ zmíněným omezeným chodem zařízení pro mimopecní odsiřování surového ţeleza.  
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Tab. 11:  F-test na rozptyl (VP1).                         Tab. 12:  F-test na rozptyl (VP2).                 

Soubor 1 Soubor 2

Střední hodnota 1,074 0,995

Rozptyl 0,001 0,001

Pozorování 12 12

F 1,872

P(F<=f) (1) 0,157

F krit (1) 2,227       

Soubor 1 Soubor 2

Střední hodnota 1,064 0,975

Rozptyl 0,001 0,001

Pozorování 12 12

F 1,941

P(F<=f) (1) 0,143

F krit (1) 2,227             

 

Tab. 13:  T-test na střední hodnotu (VP1).           Tab. 14:  T-test na střední hodnotu (VP2).         

Soubor 1 Soubor 2

Střední hodnota 1,074 0,995

Rozptyl 0,001 0,001

Pozorování 12 12

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0

t stat 5,606

P(T<=t) (1) 7,947E-05

t krit (1) 1,363       

Soubor 1 Soubor 2

Střední hodnota 1,064 0,975

Rozptyl 0,001 0,001

Pozorování 12 12

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0

t stat 6,264

P(T<=t) (1) 3,068E-05

t krit (1) 1,363        
 

 

 Ve výsledcích hodnocení rozptylu v tab.11 i v tab.12 není splněna ţádná z podmínek 

pro zamítnutí nulové hypotézy (neplatí, ţe F>F krit a zároveň P(F<=f)<0,10 ), nulová 

hypotéza se potvrdila a rozptyly hodnot jsou statisticky shodné. 

 Na základě t-testu v tab.13 a v tab.14 (platí, ţe /t stat/ ≥ t krit a zároveň 

P(T<=t)<0,10) je moţno konstatovat, ţe u obou vysokých pecí došlo v roce 2009 ke změně 

hodnot bazicity strusky. 
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3.1.3   Měrná spotřeba koksu  

 Koks plní ve vysoké peci čtyři zásadní funkce. Je palivem, redukčním činidlem, 

nauhličovadlem a tvoří nosnou část vsázky. Jeho spotřeba je v souvislosti s vysokopecní 

výrobou surového ţeleza bedlivě sledovaným ukazatelem, a to z důvodu jeho nedostatku                 

a vysoké ceny. 
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Obr. 5:  Měrná spotřeba koksu v závislosti na časovém období. 

 

 Jak je z obrázku výše patrné, měrná spotřeba koksu v roce 2008 kolísá v jednotlivých 

měsících v desítkách kilogramů. Na přelomu let je viditelné sníţení hodnot jeho měrné 

spotřeby a v následujícím roce 2009 jejich menší rozptyl. Ten je ale narušen v závěru roku 

2009 a VP2 v dubnu téhoţ roku. Oba tyto případy jsou doprovázeny zvýšenou měrnou 

spotřebou koksu; jak studený chod, tak i sniţování obsahu síry v surovém ţeleze, kde je díky 

většímu mnoţství paliva dosahováno zvýšených teplot surového ţeleza, příznivých pro 

odsiřovací proces.   
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Tab. 15:  F-test na rozptyl (VP1).                         Tab. 16:  F-test na rozptyl (VP2).           

Soubor 1 Soubor 2

Střední hodnota 473,114 472,931

Rozptyl 302,104 111,033

Pozorování 12 12

F 2,721

P(F<=f) (1) 0,056

F krit (1) 2,227       

Soubor 1 Soubor 2

Střední hodnota 475,215 474,607

Rozptyl 356,732 193,179

Pozorování 12 12

F 1,847

P(F<=f) (1) 0,162

F krit (1) 2,227  

 

Tab. 17:  T-test na střední hodnotu (VP1).           Tab. 18:  T-test na střední hodnotu (VP2).                  

Soubor 1 Soubor 2

Střední hodnota 473,114 472,931

Rozptyl 302,104 111,033

Pozorování 12 12

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0

t stat 0,045

P(T<=t) (1) 0,482

t krit (1) 1,363       

Soubor 1 Soubor 2

Střední hodnota 475,215 474,607

Rozptyl 356,732 193,179

Pozorování 12 12

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0

t stat 0,124

P(T<=t) (1) 0,452

t krit (1) 1,363    
 

 

 Z tab.15 je patrný  takřka trojnásobně větší (2,721) rozptyl hodnot měrné spotřeby 

koksu u VP1 v roce 2008 oproti roku 2009. Jelikoţ je hodnota F>F krit a P(F<=f)<0,10              

je moţno zamítnout nulovou hypotézu, rozptyly v obou letech tedy  nejsou stejné. Naopak            

u VP2 (tab.16) lze konstatovat, ţe rozptyly jsou stejné (neplatí podmínka F>F krit                        

a P(F<=f)<0,10 ). 

 I kdyţ je z tab.17 a tab.18 patrný u obou VP mírný pokles střední hodnoty měrné 

spotřeby koksu v roce 2009 oproti roku 2008, z výsledků t-testu vyplývá (jelikoţ neplatí 

podmínka /t stat/≥ t krit a P(T<=t)<0,10), ţe ze statistického hlediska nedošlo ke sníţení jeho 

měrné spotřeby.         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Ladomirjak, A. Řízení odsiřovacích procesů při výrobě surového železa. 

Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, 2010. 

 

45 

3.1.4   Měrná spotřeba oleje 

 Dalším palivem, vyuţívajícím se jako zdroj tepla ve vysoké peci jsou těţké oleje. 

Často pouţívaným je olej, upravovaný v chemickém závodě DEZA, a.s. 
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Obr. 6:  Měrná spotřeba oleje v závislosti na časovém období. 

 

 Z obr. 6 je patrné, ţe měrná spotřeba oleje je u obou vysokých pecí v jednotlivých 

měsících bezmála shodná.  

 Z grafu je rovněţ viditelná i sníţená měrná spotřeba oleje v dubnu roku 2009, kdy byl 

u VP2 zaznamenán studený chod. Toto lze vysvětlit upřednostněním koksu (jako 

kvalitnějšího paliva) před olejem z důvodu včasného odstranění této závaţné poruchy chodu 

vysoké pece. 

Na základě téměř shodné měrné spotřeby oleje u obou vysokých pecí, ale hlavně 

z jeho reálných (poměrně nízkých) hodnot lze usuzovat, ţe z technologického hlediska se olej  

v těchto vysokých pecích pouţívá zejména jako doplňkové palivo a na jejich chod nemá 

zásadní vliv. 
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Tab. 19:  F-test na rozptyl (VP1).                         Tab. 20:  F-test na rozptyl (VP2).  

Soubor 1 Soubor 2

Střední hodnota 30,058 23,448

Rozptyl 117,949 48,215

Pozorování 12 12

F 2,446

P(F<=f) (1) 0,077

F krit (1) 2,227       

Soubor 1 Soubor 2

Střední hodnota 29,976 22,232

Rozptyl 110,350 46,373

Pozorování 12 12

F 2,380

P(F<=f) (1) 0,083

F krit (1) 2,227       

Tab. 21:  T-test na střední hodnotu (VP1).           Tab. 22:  T-test na střední hodnotu (VP2).    

Soubor 1 Soubor 2

Střední hodnota 30,058 23,448

Rozptyl 117,949 48,215

Pozorování 12 12

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0

t stat 2,275

P(T<=t) (1) 0,022

t krit (1) 1,363       

Soubor 1 Soubor 2

Střední hodnota 29,976 22,232

Rozptyl 110,350 46,373

Pozorování 12 12

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0

t stat 2,925

P(T<=t) (1) 0,007

t krit (1) 1,363                

   

 Pro kaţdou z vysokých pecí lze na základě výsledků výše uvedených testů potvrdit,             

ţe rozptyly hodnot měrné spotřeby oleje v letech 2008 a 2009 nejsou shodné. 

Jiţ ze středních hodnot (průměrů) v tab. 21 a v tab. 22 je patrný pokles měrné spotřeby 

oleje v roce 2009 u obou vysokých pecí, coţ potvrzují i výsledky testování; po zavedení 

mimopecního odsiřování došlo ke sníţení jeho měrné spotřeby.  
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3.1.5   Celková měrná spotřeba paliva 

I kdyţ je koks hlavním palivem ve vysoké peci, pouţívají se i další (přídavná) paliva, 

jako jiţ uvedený topný olej. Z důvodu objektivnosti analýzy chodu vysokých pecí před                   

a po zavedení mimopecního odsiřování surového ţeleza byla analyzována i tzv. celková 

měrná spotřeba paliva, která je součtem hodnoty měrné spotřeby koksu a přepočtené hodnoty 

měrné spotřeby oleje.    
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Obr. 7:  Celková měrná spotřeba paliva v závislosti na časovém období. 

 

 

Na obrázku výše je viditelné sníţení celkové měrné spotřeby paliva na přelomu let                    

2008 a 2009 a dva nejvýraznější výkyvy; u VP1 v dubnu 2009 a nárůst spotřeby paliva u obou 

vysokých pecí na konci téhoţ roku. 

I kdyţ bylo v prvním případě (duben 2009) zaznamenáno sníţení měrné spotřeby oleje 

(obr. 6), v celkovém součtu paliva v tomto období se projevila naopak spotřeba zvýšená. 

V souhrnném součtu se totiţ koks podílí významnější měrou a podíl oleje je mnohem menší. 

Stejný případ platí i pro závěr roku 2009; došlo ke sníţení měrné spotřeby oleje, 

ovšem spotřeba paliva byla vyšší. 
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Tab. 23:  F-test na rozptyl (VP1).                         Tab. 24:  F-test na rozptyl (VP2).  

Soubor 1 Soubor 2

Střední hodnota 509,184 501,068

Rozptyl 83,465 21,047

Pozorování 12 12

F 3,966

P(F<=f) (1) 0,016

F krit (1) 2,227       

Soubor 1 Soubor 2

Střední hodnota 511,186 501,285

Rozptyl 120,560 72,145

Pozorování 12 12

F 1,671

P(F<=f) (1) 0,204

F krit (1) 2,227              

Tab. 25:  T-test na střední hodnotu (VP1).           Tab. 26:  T-test na střední hodnotu (VP2).      

Soubor 1 Soubor 2

Střední hodnota 509,184 501,068

Rozptyl 83,465 21,047

Pozorování 12 12

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0

t stat 3,018

P(T<=t) (1) 0,006

t krit (1) 1,363       

Soubor 1 Soubor 2

Střední hodnota 511,186 501,285

Rozptyl 120,560 72,145

Pozorování 12 12

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0

t stat 2,717

P(T<=t) (1) 0,010

t krit (1) 1,363        
 

 

 Z pohledu na  graf závislosti celkové měrné spotřeby paliva v závislosti na časovém 

období (obr. 7) není zřejmý fakt, plynoucí z tab. 23. A sice téměř čtyřnásobně větší (3,966) 

rozptyl hodnot celkové měrné spotřeby paliva u VP1 v roce 2008 oproti roku 2009. Dále je 

moţno konstatovat, ţe rozptyly hodnot u VP1 nejsou shodné, u VP2 (tab. 24) je tomu naopak.  

 Nejen niţší průměrné hodnoty, ale i testy na dalších dvou obrázcích (obr. 25 a obr. 26) 

potvrdily, ţe ze statistického hlediska došlo ke sníţení celkové měrné spotřeby paliva u obou 

analyzovaných vysokých pecí. Zajímavá je rovněţ značná vypovídající hodnota (0,006)         

t-testu v tab. 25. 
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3.1.6   Měrná spotřeba vápence 

 Vápenec (CaCO3) patří mezi hlavní struskotvorné přísady pouţívané ve vysoké peci. 

V čistém stavu obsahuje 56 % CaO a 44 % CO2, avšak v přírodě bývá znečištěn kyselými 

oxidy.  
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Obr. 8:  Měrná spotřeba vápence v závislosti na časovém období. 

 

 

 V grafu závislosti měrné spotřeby vápence na časovém období (pro obě vysoké pece 

současně) je moţno sledovat sníţení jeho spotřeby v roce 2009 oproti roku 2008, které je však 

narušeno jiţ zmiňovanými obdobími, a to dubnem roku 2009, kdy jeho spotřeba klesla 

znatelněji z důvodu studeného chodu jedné z vysokých pecí a závěrem roku 2009, kdy naopak 

z důvodu „hlubšího“ sniţování obsahů síry na vysokých pecích jeho spotřeba výrazně 

vzrostla. 
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Tab. 27:  F-test na rozptyl.                                   Tab. 28:  T-test na střední hodnotu.  

Soubor 1 Soubor 2

Střední hodnota 25,382 23,479

Rozptyl 52,825 60,544

Pozorování 12 12

F 0,873

P(F<=f) (1) 0,413

F krit (1) 0,449       

Soubor 1 Soubor 2

Střední hodnota 25,382 23,479

Rozptyl 52,825 60,544

Pozorování 12 12

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0

t stat 0,531

P(T<=t) (1) 0,303

t krit (1) 1,363       

       

Z tab.27 pro hodnocení rozptylu hodnot vyplývá splnění podmínky F>F krit. Protoţe 

ale neplatí podmínka druhá (P(F<=f)<0,10), lze konstatovat, ţe rozptyly hodnot jsou shodné. 

 Přestoţe je střední hodnota měrné spotřeby vápence v roce 2009 (Soubor2) nepatrně 

niţší oproti roku 2008 (Soubor1), z výsledku t-testu v tab. 28 a nesplnění podmínek pro 

zamítnutí nulové hypotézy vyplývá, ţe ze statistického hlediska nedošlo ke sníţení jeho 

spotřeby (v součtu obou vysokých pecí).  
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3.1.7   Celková měrná spotřeba paliva v závislosti na bazicitě strusky 

Celková měrná spotřeba paliva, stejně jako bazicita strusky jsou jedny z hlavních 

ukazatelů chodu vysokých pecí.  
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Obr. 9:  Celková měrná spotřeba paliva v závislosti na bazicitě strusky. 

 

Z obr. 9 je patrné, ţe se stoupající bazicitou se zvyšuje celková měrná spotřeba paliva 

(pro názornost jsou přímky jsou prodlouţeny i mimo oblast dat). Zajímavá je téměř shodná 

hodnota koeficientu determinace (R
2
) u obou vysokých pecí, z čehoţ se dá usuzovat, ţe obě 

vysoké pece reagují takřka shodně na změny bazicity strusky.  

Z matematického hlediska je moţno konstatovat, ţe u bazicity blíţící se nule by   

celková měrná spotřeba paliva na tunu surového ţeleza činila u VP1 cca  447 kg, resp. 438 kg 

(u VP2). 

 Pomocí rovnice regrese VP1 je moţno vypočíst, ţe při sníţení bazicity o jednu 

desetinu lze při roční výrobnosti vysoké pece např. 1 mil. tun a ceně paliva 4000 Kč za tunu 

uspořit 22, 52 mil. Kč za rok. V případě VP2 by roční uspořená částka na palivu činila                  

26,84 mil. Kč. 
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3.2   Optimalizace řízení mimopecního odsiřování surového železa 

 Mezi často pouţívané způsoby mimopecního odsiřování surového ţeleza patří injektáţ 

vápna a hořčíku v nalévací pánvi na surové ţelezo. Tato část diplomové práce bude zaměřena 

na optimalizaci právě tohoto způsobu sniţování obsahu síry v surovém ţeleze, a to s ohledem 

na spotřebu odsiřovacích prostředků a efektivitu procesu. 

3.2.1   Základní chemické reakce a veličiny odsíření 

 Podle literatury [22] je mechanismus odsíření surového ţeleza pomocí reagentů CaO              

a Mg dán následujícími rovnicemi: 

)()( sg MgOOMg ,                                                                                                        (74)  

OCaCaO gs )()( ,                                                                                                                 (75) 

)()( sg CaSSCa ,                                                                                                                   (76) 

)()( sg MgSSMg .                                                                                                                 (77) 

  Hluboké odkysličení lázně působením injektovaného hořčíku vytváří příznivé 

podmínky pro průběh odsiřovacích reakcí. Volný vápník reaguje se sírou za tvorby CaS, který 

vykazuje velmi stálou vazbu. Odkysličením lázně na počátku procesu se zlepšují předpoklady 

pro minimalizaci koncentrace síry v surovém ţeleze a účinnost odsiřovacího procesu se tak 

zvyšuje.                                                                                                                                                        

 Pro zjištění účinnosti procesu odsíření surového ţeleza se pouţívají následující     

vztahy [18]: 

Absolutní míra odsíření. 

 kp SSS ,                         (78) 

kde     S    je absolutní míra odsíření, pokles síry v surovém ţeleze (hm. %), 

 pS    - počáteční hodnota hmotnostního obsahu síry v surovém ţeleze (hm. %), 

 kS    - konečná hodnota hmotnostního obsahu síry v surovém ţeleze (hm. %). 

 

Stupeň odsíření, vyjadřující relativní míru poklesu síry na konci procesu vzhledem k její 

počáteční hodnotě: 

  
p

kp

p

S
S

SS

S

S
.                             (79) 
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Procentuální míra odsíření (o kolik procent vzhledem k počáteční hodnotě poklesl obsah 

síry). Procentuální míra odsíření se rovná stupni odsíření, vynásobeném 100: 

  
p

kp

p

deS
S

SS

S

S
100100 .         (80) 

 

Relativní podíl, nebo-li odsiřovací poměr S , vyjadřující kolikrát se sníţil obsah síry na konci 

procesu vzhledem k její počáteční hodnotě: 

 
k

p

S
S

S
.            (81) 

 

Další níţe uvedené vztahy lze vyuţít z hlediska dávkování reagentů [24]: 

Hmotnostní podíl reagentů v surovém železe zMgzCaOzR , : 

 
mFe

mR
zR ,                       (82) 

kde je zR  je podíl reagentu R v surovém ţeleze (kg.t
-1

), 

 mR    -           hmotnost reagentu R (kg), 

 mFe      -         hmotnost surového ţeleza v nalévací pánvi (t). 

 

Podíl reagentů CaO a Mg při odsíření: 

 
mMg

mCaO

mFe

mMg
mFe

mCaO

zMg

zCaO

mS

mMg
mS

mCaO

uMg

uCaO
p ,       (83) 

kde    p     je poměr reagentů CaO a Mg (1), 

          uR   - účinnost reagentu R vzhledem k síře (1). 

 

Intenzita dávkování reagentů iMgiCaOiR , : 

 
S

mR
iR ,            (84) 

kde    iR      je intenzita dávkování reagentu R do surového ţeleza (kg.min
-1

), 

          S      - čas trvání odsiřování (min). 
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Měrná doba  injektáže reagentů, vztaţená k hmotnosti surového ţeleza dMgdCaOdR , : 

 
mFeiR

zR
dR SR ,           (85) 

kde    dR     je měrná doba odsíření, vztaţená na hmotnost surového ţeleza (min.t
-1

), 

          SR     - absolutní čas aplikace reagentu R při odsiřování (min). 

 

Teoretický podíl hmotností reagentů. Tento vychází ze stechiometrických vztahů [18]: 

 33,2
%30

%70

3

7

75,0

75,1
:

/

/
mMgmCaO

mSmMg

mSmCaO

uMg

uCaO
pteor ,    (86) 

 

Z rovnice (86) vyplývá, ţe na odstranění 1 kg síry ze surového ţeleza je zapotřebí 0,75 kg 

hořčíku a 1,75 kg vápna (za předpokladu, ţe vápník je injektován jako CaO). Přičemţ 

skutečná spotřeba reagentů kolísá v širokém rozmezí pro různé způsoby zpracování surového 

ţeleza, coţ je spojeno s termodynamickými a kinetickými podmínkami procesu odsíření. 

 V odborné literatuře jsou popsány i zjištěné teoreticko - empirické vztahy mezi 

veličinami procesu odsíření: 

Závislost konečného obsahu síry v závislosti na jejím počátečním obsahu a podílu CaO 

v surovém ţeleze, vycházející z rovnice rychlosti chemické reakce 1. řádu [20]: 

  )exp( zCaOkSS CaOpk ,                     (87) 

kde    exp     je exponenciální funkce, 

 CaOk  - konstanta rychlosti reakce s CaO (t.kg
-1

), 

 zCaO - měrná spotřeba vápna na tunu surového ţeleza (kg.t
-1

). 

 

Závislost stupně odsíření na relativním podílu hořčíku v surovém železe, která rovněţ vychází 

z kinetické rovnice 1. řádu [16]: 

  )exp(1 zMgkMgS ,          (88) 

kde Mgk    je konstanta rychlosti reakce s Mg (t.kg
-1

), 

     zMg    - měrná spotřeba hořčíku na tunu surového ţeleza (kg.t
-1

). 
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3.2.2   Analýza dat z mimopecního odsíření surového železa  

 Na následujících dvou obrázcích jsou znázorněny efektivity odsíření v nalévací pánvi 

(max. 200 tun) při pouţití dvou různých poměrů vápna a hořčíku s aplikací mono                           

a koinjektáţe reagentů. V prvním případě na obr.10 je tento poměr 7:3 [23], na následujícím 

obr.11 pak 5:1 [24]. 

        

 

Obr. 10:  Závislost mezi mírou odsíření a měrnou spotřebou reagentů (poměr 7:3).  
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Obr. 11:  Závislost mezi mírou odsíření a měrnou spotřebou reagentů (poměr 5:1). 
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Z obrázků výše je zřejmé, ţe jiný podíl reagentů vede k jiné celkové měrné spotřebě 

obou reagentů, ale i na jinou spotřebu kaţdého reagentu. Pro graf na obr.10 se jeví praktické 

maximum dávkování součtu obou reagentů asi 2 kg.t
-1

, ve druhém případě asi 5 kg.t
-1

. 

Dávkování hořčíku je pak v prvním případě cca 0,3 krát 2, tedy 0.60 kg.t
-1

, v případě druhém 

0,83 kg.t
-1

 (přibliţně 0,16 krát 5). 

Solidní porovnání efektu odsíření obou zařízení by bylo moţné aţ po podrobné 

specifikaci parametrů těchto agregátů a přibliţně stejném rozsahu datového souboru (počtu 

taveb). 

3.2.3   Návrh zásad optimálního řízení mimopecního odsiřování surového železa  

Navrţení optimálního způsobu řízení mimopecního odsiřování surového ţeleza                

je velmi sloţitým úkolem; důvodem je mnoţství jevů, které mají na tento proces vliv.                

A nalezení souvislostí mezi těmito jevy je nelehká záleţitost. 

V následujících podkapitolách budou vyjmenovány hlavní faktory, ovlivňující 

efektivitu mimopecního odsiřování směsí vápna a hořčíku a budou navrţeny zásady jejich 

optimalizace.   

3.2.3.1   Úkony před zahájením odsiřování 

Dle literatury [23] se po zahájení odsiřovacího procesu spotřebovává hořčík zejména 

na sníţení obsahu kyslíku v lázni. I kdyţ je obsah kyslíku v surovém ţeleze velmi nízký, bylo 

by vhodné provést měření na zjištění jeho mnoţství a na základě výsledků tohoto měření 

navrhnout případný způsob sníţení jeho obsahu. Zde by přicházelo v úvahu pouţití hliníku 

(vysoká aktivita ke kyslíku), a to např. ve formě krupice, vhozené do lázně před zahájením 

odsiřovacího procesu. Cena hliníku je totiţ oproti hořčíku mnohem niţší. 

Dalším vhodným úkonem (z hlediska výtěţku surového ţeleza) by bylo neodstraňovat  

strusku. Ve strusce v nalévací pánvi je před odsiřováním obsaţeno značné mnoţství ţeleza             

a stahováním strusky by docházelo k jeho ztrátám. Tento úkon by přicházel v úvahu pouze 

v případě neomezení průchodnosti měřících tyčí (např. na měření teploty surového ţeleza) 

struskou.  
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3.2.3.2   Injektáž odsiřovacích prostředků 

Co se týče injektáţe odsiřovacích prostředků, nabízejí se tři hlavní faktory, ovlivňující 

efektivitu celého procesu. Je to vzájemný poměr vápna a hořčíku, jejich mnoţství a intenzita 

dmýchání transportního plynu.  

Z obr. 10 a obr. 11, představujících srovnání efektu odsíření pro poměry reagentů 7:3           

a 5:1 se jeví jako efektivnější varianta poměru 7:3, ta mimochodem odpovídá rovnici (86) 

teoretického podílu reagentů. Jedná se ovšem o porovnání pouze dvou poměrů odsiřovacích 

prostředků. Stanovení nejvhodnějšího poměru by bylo moţné na základě srovnání reálných 

dat dalších vzájemných poměrů a jejich podrobné analýze s ohledem na pouţití                            

v  podmínkách konkrétního podniku.  

Hmotnosti jednotlivých sloţek budou logicky kromě jejich vzájemného poměru 

závislé zejména na mnoţství síry v surovém ţeleze, poţadovaném obsahu síry po odsíření            

a hmotnosti surového ţeleza. 

Intenzita dmýchání transportního plynu by měla zohledňovat dobu, potřebnou                  

na reakci odsiřovacích prostředků v nalévací pánvi. Její hodnota pak bude především souviset            

s hmotností vápna a hořčíku.  

Na tomto místě je nutno zdůraznit, ţe zásadním hlediskem, skrývajícím se ve slově 

efektivita je ekonomika celého procesu. A ta se týká zejména ceny odsiřovacích prostředků 

(je známo, ţe cena hořčíku je několikanásobně vyšší neţ cena vápna), na které je potřeba brát 

ohled při stanovení jak vzájemného poměru, tak i jejich hmotností. 

3.2.3.3   Další faktory, mající vliv na efektivitu odsíření 

Mezi další faktory, které ovlivňují efektivitu odsíření patří teplota surového ţeleza. 

Zvýšená teplota napomáhá odsíření nejen z hlediska termodynamického, ale i z pohledu 

kinetiky, protoţe se vzrůstající teplotou klesá i viskozita obou reagujících fází (strusky                

a surového ţeleza), čímţ se zvyšuje i rychlost odsíření. V tomto případě lze doporučit 

zkrácení doby od odpichu na vysoké peci po zahájení odsiřování na stanici pro mimopecní 

odsíření. Je však evidentní, ţe tento fakt je dán hlavně uspořádáním jednotlivých provozů               

v  hutním podniku.  

Také obsahy doprovodných prvků v surovém ţeleze mají zcela jistě vliv na efektivitu 

odsíření. V kapitole 2.3.4.1 této diplomové práce jsou vyjmenovány v posloupnosti V, Cr, Si, 
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Ti, Mn, B, Al, jak urychlují přechod síry ze surového ţeleza do strusky. Nutno podotknout,   

ţe i kdyţ se zmíněná kapitola týká odsiřování ve vysoké peci, pro mimopecní odsíření platí 

podmínky v zásadě identické. 

Existuje řada dalších faktorů z reálného procesu odsiřování, u kterých nelze vyloučit 

spojitost s efektivitou tohoto procesu. Jsou to obsahy všech doprovodných prvků v surovém 

ţeleze před a po odsíření, hmotnost surového ţeleza rovněţ před a po odsíření, časy měření 

teploty surového ţeleza a jeho teplota po odsíření, celkový čas odsiřování, celkové mnoţství 

transportního plynu či hmotnost a chemické sloţení strusky po odsíření.  

Závěrem zbývá konstatovat, ţe jednou z moţností pro stanovení optimální spotřeby 

reagentů je vytvoření statistického modelu, který by zohledňoval veškeré faktory, 

vyjmenované ve všech třech podkapitolách uvedených výše. 
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4   ZÁVĚR 

V této diplomové práci byly analyzovány moţnosti sniţování obsahu síry v surovém 

ţeleze jak ve vysoké peci, tak i z  hlediska mimopecního odsiřování, včetně uvedení faktorů, 

přispívajících k docílení nízkého obsahu síry v surovém ţeleze na obou zmíněných zařízeních.  

V praktické části diplomové práce byla provedena analýza chodu vysokých pecí před    

a po zavedení mimopecního odsiřování surového ţeleza. Statistickým testováním dat bylo 

potvrzeno, ţe zavedení procesu mimopecního odsířování surového ţeleza je na vysokých 

pecích doprovázeno:  

 sníţením bazicity strusky 

 zvýšením obsahu síry v surovém ţeleze  

 

Posuzována byla rovněţ spotřeba vsázkových surovin na vysokých pecích. Výsledky 

prokázaly: 

 sníţení celkové měrné spotřeby paliva 

 sníţení měrné spotřeby oleje 

 

Statistickým testováním dat se nepodařilo potvrdit: 

 sníţení měrné spotřeby koksu na vysokých pecích 

 sníţení měrné spotřeby vápence na vysokých pecích  

 

Ke konstatovaným neprokázaným výsledkům je potřeba uvést, ţe byly do značné míry 

ovlivněny technologickými potíţemi na analyzovaných zařízeních (studený chod vysoké 

pece, omezení provozu na zařízení pro mimopecní odsiřování surového ţeleza).  

 V části věnované řízení mimopecního odsiřování surového ţeleza s pouţitím vápna          

a hořčíku byly zmíněny základní chemické reakce a uvedeny vztahy mezi veličinami odsíření. 

Následně pak byly vymezeny hlavní faktory, ovlivňující efektivitu tohoto procesu a byly 

navrţeny zásady pro jeho optimální řízení. 

 Na základě analýz, provedených v této diplomové práci je moţno potvrdit,                  

ţe zařazení mimopecního odsiřování surového ţeleza do výrobního toku hutního podniku 

dovoluje efektivně řídit obsah síry v surovém ţeleze, přináší úspory na spotřebě paliva             

a v neposlední řadě přispívá ke stabilnímu chodu vysokých pecí. 
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