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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se vztahuje na velmi důleţitý problém, který v současné době 

vyvstává v závodech výroby oceli, a tím je velké mnoţství kovonosného prachu vznikajícího 

během procesu výroby. Cílem je výzkum zpětného prosazování kovonosných briket, které 

jsou z těchto prachových materiálů slisovány, do vsázky na elektrické obloukové peci. 

Smyslem zpětného prosazování je především zlevnění výroby, ale také hlavně moţnost 

druhotného (ekologicky zajímavého) zpracování kovonosných odpadů. V rámci studia byl 

proto výzkum zaměřen i na zjištění výtěţnosti ţeleza, které je obsaţeno v těchto odpadních 

materiálech. Pozornost byla věnována také v průběhu tavení těchto kovonosných briket na 

mnoţství vzniklé strusky, spotřebu elektrické energie a změny chemického sloţení u taveb 

ocelí, kde byly tyto kovonosné brikety prosazovány. 

Klíčová slova: EOP, metalurgické odpady, kovonosné materiály, Fe-C brikety 

Abstract 

This thesis is devoted to very important problem which currently arises in factories 

producing the steel, and there is a large amount of metal-bearing dust generated during the 

production process. The aim of the research is enforcement of metal-bearing briquettes, which 

are pressed from these powdery materials, in batch of electric arc furnace. The purpose of 

enforcement is the cheaper production, but also mainly the possibility of secondary 

(ecologically interesting) processing of metal waste. Therefore, in this study the research has 

also focused on determination of the yield of iron, which is contained in these waste materials. 

Attention was also paid on the amount of resulting slag during the melting of the metallic 

briquettes, on the power consumption, and on the changes in the chemical composition of 

steel  where these metallic briquettes were used. 

Key words: EAF, metallurgical wastes, metal-bearing materials, Fe-C briquettes 
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Úvod 

Hlavním cílem předkládané bakalářské práce byl teoretický rozbor technologických 

moţností pouţití kovonosných briket, vyráběných z prachových odpadů vznikajících při 

výrobě ţeleza a oceli, ve vsázce elektrické obloukové pece při výrobě oceli.  

Práce je rozdělena do čtyř částí, kde v první části je popisována teorie výroby oceli na 

elektrické obloukové peci, druhou část zahrnuje popis vzniku odpadů v hutním závodě a 

jejich zpracování externími firmami z důvodu zpětného vyuţití v hutních agregátech s cílem 

nahrazení drahých primárních vsázkových materiálů. V třetí kapitole práce jsou popsány 

celosvětové poznatky z oblasti výzkumů moţností uţití těchto kovonosných materiálů. 

V poslední části jsou shrnuty stávající vlastní poznatky z výroby při prosazování těchto 

kovonosných materiálů v určitých dávkách, poznatky ze sledování průběhu jejich chování 

během tavení a změny chemického sloţení daných taveb ocelí, ve kterých byly pouţity a 

porovnání s tavbami, kde tyto brikety nebyly přidány. 
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1 Teoretické základy výroby oceli v elektrické obloukové peci 

V následující části bakalářské práce budou popsány jednotlivé části elektrické 

obloukové pece (dále zkratka EOP), bez kterých by EOP nemohla fungovat. Dále bude 

uveden teoretický průběh výroby oceli na tomto agregátu od samotné přípravy vsázky aţ po 

odpich oceli do licí pánve. 

V elektrických pecích je vyráběno přibliţně 40 % z celkového mnoţství vyráběné 

oceli ve světě. V Severní Americe tvoří výroba v elektrických pecích více neţ 45% z celkové 

produkce [4]. 

Elektrická oblouková pec je velmi sloţitý metalurgický agregát, jehoţ specifická a 

nejkomplikovanější část souvisí s charakterem dodávání tepla – tedy s elektrickou energií, její 

transformací na poţadované napětí, rozvodem a udrţování elektrických parametrů oblouků, 

tedy s regulací elektrod [4].  

Výroba na elektrických obloukových pecích spočívá v přeměně elektrické energie na 

energii tepelnou. Dochází k tomu tak, ţe se nejprve transformuje přiváděné napětí, které je 

obvykle 22 kV na 100 aţ 220 V a několik tisíc kA. Toto platí u malých a středně velkých 

pecí. U velkých pecí můţe činit výstupní napětí aţ 600 V a několik set kA. Tento proud je 

přiveden do pece přes tři ramena, na jejichţ koncích jsou měděné vodou chlazené čelisti, 

kterými jsou grafitové elektrody pevně sepnuty, tudíţ proud můţe procházet přes grafitové 

elektrody a při styku grafitových elektrod s kovovou vsázkou vznikne elektrický oblouk, 

který je základem kaţdé elektrické obloukové pece. Elektrický oblouk má teplotu hoření 

přibliţně 3000 aţ 4000 °C [1]. 

1.1 Popis elektrické obloukové pece 

Elektrické obloukové pece se dělí podle přiváděného elektrického proudu na [4]: 

a) Pece na střídavý proud (AC = Alternating Current): 

- s přímo působícím obloukem 

 s vodivou nístějí 

 s nevodivou nístějí 

- s nepřímo působícím obloukem 

- se zakrytým obloukem 

b) Pece na stejnosměrný proud (DC = Direct Current): 

- s elektrodou (elektrodami) v půdě 

- s nevodivou nístějí 
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Dělení EOP podle výrobnosti [4]: 

 RP (Regular Productivity) – běţná výrobnost 

 HP (High Productivity) – vysoká výrobnost 

 UHP (Ultra High Productivity) – velmi vysoká výrobnost 

 SUHP (Super Ultra High Productivity) – extrémně vysoká výrobnost 

Dělení elektrických pecí podle povahy vyzdívky: 

 EOP se zásaditou vyzdívkou 

 EOP s kyselou vyzdívkou 

Elektrické obloukové pece tvoří: 

 Elektrická část 

 Elektro-hydraulická regulace  

 Pecní část 

Elektrickou část EOP tvoří přívod vysokého napětí, transformátor a tlumivka, a jsou 

umístěny v transformátorové kobce, která se nachází v těsné blízkosti pece. Celé schéma je 

znázorněno na Obr. 1 [1]. 

Legenda k Obr. 1 [1]: 

1)Odpojovač: je určený k odpojení celé 

pece od elektrické energie během údrţby a 

manipulaci na peci (nastavování elektrod, 

zámečnické práce) 

2)Vysokonapěťový vypínač: je to vypínač 

slouţící k vypnutí a zapnutí pece při 

provozu 

3)Tlumivka: je to zařízení, které zvyšuje 

indukční odpor a stabilizuje tak elektrický 

oblouk. Sniţuje proudové nárazy, které 

vznikají při natavování vsázky 

4)Vypínač tlumivky: jelikoţ tlumivka 

zvětšuje elektrické ztráty pece, je nutno ji 

vypnout, jestliţe to podmínky tavení dovolí 

5)Transformátor: zařízení k transformaci 

elektrického proudu a napětí. Chlazený 

vzduchem nebo většinou vodou 

6)Přepínač zapojení transformátoru: 

- do hvězdy (Y) 

- do trojúhelníku (∆) 

7)Elektrody 

 

Další nedílnou součástí EOP je elektro hydraulická regulace elektrod (viz Obr. 2). Princip je 

zaloţen tak, ţe regulátory pootevřou nebo přivřou šoupátkový systém v místě přívodu tlakové 

emulze a výsledný tlak v hydraulických válcích v závislosti na poloze šoupátek učiní, ţe 

drţáky elektrod, které jsou pevně spojeny s písty v hydraulických válcích, se začnou buď 

zvedat, nebo klesat. Umoţňují tak měnit rychlost pohybu i směr elektrod [1]. 

 

Obr. 1:  Elektrické schéma obloukové pece [1] 
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Obr. 2:  Schéma elektrohydraulické regulace pohybu elektrod [1] 

 

Pecní část je popsána na Obr. 3. Plášť pece je zhotoven z ocelového pancíře a je 

chlazen vodou. Z boku pece se nachází sázecí otvor s dvířky, naproti nim je situovaný 

odpichový otvor, u něhoţ je namontovaný odpichový ţlab, který je vyzděný ţáruvzdorným 

materiálem. Tento odpichový otvor se převáţně ucpává magnezitem. U modernějších pecí je 

odpichový otvor ze spodu pece (EBT = Eccentric Bottom Tapping), zde je pouţit na uzavření 

šoupátkový uzávěr, na který se shora před sazením šrotu nasype speciální ţáruvzdorný licí 

písek. Celá pec je přimontována na tzv. kolébku, čímţ pomocí hydraulických pístů je 

umoţněno naklánění pece pro vylití oceli z pece při odpichu. 

Shora pece je víko pece tzv.„klenba“, ve které jsou čtyři otvory. Tři otvory situované 

ve střední části jsou chlazeny vodou chladičem a slouţí pro průchod elektrod do pracovního 

prostoru pece. Poslední otvor slouţí k intenzivnímu odtahu spalin z pece do systému odsávání 

zvláště při oxidaci, kdy dochází ke vzniku velkého mnoţství plynů. Víko je vyzděno 

ţáruvzdornou vyzdívkou, která je nejčastěji hlinitého nebo zásaditého charakteru.  

U moderních pecí jsou víka pece celokovová s důmyslným systémem ohýbaných trubek, 

jimiţ protéká voda pro intenzivní chlazení. Toto víko je zavěšeno na závěsných ramenech a 

při otevírání pece se začne zvedat otočný hydraulický píst, který prvně nadzvedne tyto 

ramena, tudíţ i klenbu směrem vzhůru a následně se začne otáčet píst a víko se odsune do 

strany, buď vpravo nebo vlevo. 

Elektrody elektrických pecí bývají většinou grafitové, jejich průměr se pohybuje 

v rozmezí od 152 mm po 610 mm [1]. 
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Obr. 3:  Schéma elektrické obloukové pece [14] 

1.2 Vsázka 

U elektrických obloukových pecí je výhodou, ţe vsázku můţe tvořit téměř ze sta 

procent ocelový odpad, popřípadě surové ţelezo (ocelárenské) ve formě housek. Příprava 

vsázky má podstatný vliv na průběh tavby, jakost vyráběné oceli a především na 

ekonomickou stránku výroby. Vsázka se chystá jeřábem, buď to elektromagnetem, pokud je 

daný šrot magnetický, nebo v případě například manganového či chrom-niklového odpadu, se 

vsázka chystá pomocí tzv. „drapáku“. Většinou je vsázka chystána do speciálního sázecího 

koše nebo sázecích koryt. Znázornění a popis sázecích košů je na Obr. 4. Šrot by se měl 

vrstvit ve vsázce podle velikosti, a také specifické hmotnosti pro rychlé vytvoření jezírka 

tekuté oceli uprostřed nístěje, přičemţ se zajišťuje ochrana bočních stěn a klenby před radiací 

elektrického oblouku (propalem). Jiné poţadavky zahrnují minimalizaci dutin uvnitř šrotové 

vsázky, které můţou způsobit lom elektrod [15]. 

Jako nauhličovadlo se pouţívá právě jiţ zmiňované surové ţelezo, koks, popřípadě 

kousky ulomených elektrod. Dále se přidává do vsázky vápno a ztekucující přísady, coţ jsou 

struskotvorné látky. Při výrobě legovaných ocelí se do vsázky začleňuje i přidání legujících 

přísad jako jsou například (FeMo, FeW, Ni, Cu) [1]. Počet vsázek šrotu potřebných k výrobě 

celé tavby je primárně závislý na objemu pece a specifické hmotnosti šrotu [5]. 

Legenda k Obr. 4 [4]: 

a) Dvoučelisťový sázecí koš 

1. Pec 

2. Čelisti 

3. Rám koše 

4. Závěsy rozevírající čelisti 

b) Článkový sázecí koš 

1. Pec 

2. Zavřené články 

3. Otevřené články 

4. Uzavírací lano  

Obr. 4:  Schéma a popis sázecích košů [4] 
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1.3 Oprava vyzdívky EOP a následné sázení vsázky 

Po vylití tavby z EOP do licí pánve se po jejím otevření provádí kontrola vyzdívky 

pece. Jakmile je zjištěno, ţe došlo ke značnému opotřebení vyzdívky, zahájí se proces zvaný 

mezitavbová oprava pece. Většinou dochází k největšímu opotřebení v oblasti tzv. struskové 

čáry. Oprava probíhá ručně nahazováním naolejovaného rotafritu nebo magnezitu na místo 

opotřebení. Musí se brát také na vědomí, ţe nanášená vrstva nesmí být moc tlustá (přibliţně 

50 mm) [3].  

Zřídka dojde k opotřebení vyzdívky pece nad struskovou čárou, tudíţ opotřebení 

vzniklo v místě, kde uţ vyzdívka je svislá, není tedy moţné spravit toto opotřebení ručně, 

musí se pouţít stroje. K takovéto opravě se nejčastěji uţívají torkretovací stroje. Princip 

torketování spočívá v tom, ţe torkretovací hmoty většinou na bázi magnezitu se smísí s vodou 

a pod tlakem se nanášejí na poţadované místo. Torkretovací směs po odpaření vody vytvoří 

dokonalou monolitickou strukturu v místě poškození. Materiály pro torkretaci musí splňovat 

určité parametry, mezi něţ patří zrnitost, přilnavost a přísady pro zajištění vazby zrn. Pro co 

největší účinnost torkretace se musí navolit optimální poměr tlaku vzduchu, mnoţství vody a 

vzdálenost od poškozeného povrchu [3]. 

Po důkladné opravě pece a připečení nanesené vrstvy přichází na řadu sázení vsázky 

do pece. Jestliţe se vsázka nevešla jen do sázecího koše z důvodu špatné kusovosti šrotu a je i 

v sázecích korytech a konstrukční objem pece to také nedovolí nasadit vše najednou, sadí se 

prvně vsázka v sázecím koši. Po neúplném roztavení této nasazené vsázky se postupně 

přisazuje zbytek. Pro úsporu spotřeby elektrické energie, materiálu na opravu a vyzdívky pece 

je důleţitá kusovost vsázky a její rozmístění po celé peci, hlavně aby se velké kusy nacházely 

přibliţně pod elektrodami, protoţe se můţe stát, ţe při protavování elektrod přes vsázku můţe 

dojít k převrţení tohoto velkého kusu na elektrodu a dojde k jejímu lomu [1]. 

1.4 Technologie vedení tavby 

Výhodou výroby oceli na EOP je to, ţe v pracovním prostoru pece lze vytvořit jak 

oxidační podmínky, tak i redukční. Jelikoţ zdrojem tepla je elektrický oblouk, není tedy 

závislá na průběhu oxidačních (lépe řečeno spalovacích) reakcí. U EOP se řadí teplo 

oxidačních reakcí mezi sekundární zdroje tepla [4]. 

Díky těmto výhodám oproti kyslíkovému konvertoru, jenţ je závislý na tekutém 

surovém ţeleze, lze vyrábět na EOP obrovské mnoţství značek ocelí různé čistoty a kvality. 

Tyto oceli lze díky správné volbě technologie účinně odfosfořit i odsířit aţ na hodnoty 

několika ppm. 

Vyrábějí se uhlíkové, nízko, středně a vysocelegované oceli určené pro odlévání do 

ingotů, do forem na slévárně oceli nebo na zařízeních plynulého lití. Jednotlivé údobí při 

výrobě oceli na EOP budou detailně popisovány v nadcházejících bodech této bakalářské 

práce. Rozdělení technologií výroby oceli na EOP [4]: 

 Jednostrusková technologie: 

Tato technologie se pouţívá pro značky ocelí, u nichţ se nevyţaduje odsíření, 

tudíţ u této technologie odpadá redukční údobí. Představuje tedy údobí sazení, 

tavení, oxidace a následně dezoxidaci, dolegování na patřičné chemické 

sloţení a odpich oceli. Při roztavení oceli tedy po vytvoření oxidační strusky a 

odfosfoření dojde ke staţení této oxidační strusky, nahodí se druhá struska, ale 

tato se uţ nestahuje. Druhá struska má účel chránit ocel před okolní 

atmosférou. 
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 Dvoustrusková technologie: 

Jedná se o shodnou technologii jako u jednostruskové, ale dojde po staţení 

první oxidační strusky, nahození druhé strusky a před dezoxidací se i tato 

oxidační struska stáhne, ocel se dezoxiduje a vytvoří se redukční údobí, 

následuje odsíření, dohotovení tavby, konečná dezoxidace, dolegování a 

odpich oceli do licí pánve. 

 Přetavba: 

Do EOP lze nasadit vratný odpad shodného chemického sloţení právě 

vyráběné značky, tudíţ při této technologii, po celkovém roztavení vsázky, 

proběhne její dezoxidace, dohotovení a odpich. Při této technologii odpadá 

údobí oxidace. 

1.4.1 Průběh tavení vsázky 

V tomto údobí je hlavním úkolem roztavení vsázky v co nejkratším čase a s co 

největší úsporou elektrické energie. Spotřeba elektrické energie během tavení činí cca 70 aţ 

80 % z celkové spotřeby energie na tavbu. Pro úsporu elektrické energie je moţno nahradit 

z části tuto energii spalováním topných plynů (methan, zemní plyn) nebo topných olejů, ale 

také vyuţitím exotermických reakcí vznikajících při dmýchání kyslíku. Celková doba tavení 

je závislá hlavně na instalovaném výkonu pecního transformátoru a jeho vyuţití. Při 

protavování elektrod vsázkou je důleţité, aby vsázka zakrývala oblouky. Záření elektrického 

oblouku by měla absorbovat vsázka. Jelikoţ se někdy můţe stát, ţe je nevhodně 

zkombinovaná vsázka a tím pádem dojde k sálání el. oblouku na vyzdívku pece. V tomto 

případě se prodlouţí doba tavení a zvýší se i spotřeba elektrické energie. Zároveň by se měly 

vetší kusy vsázky nacházet pod elektrodami z důvodu, aby při tavení těchto kusů vznikla 

dostatečně velká lázeň tekuté oceli ve spodní části nístěje, poněvadţ při vzniknutí malého 

mnoţství tekuté oceli dojde k intenzivnějšímu působení elektrických oblouků na půdu pece a 

dochází tak k jejímu značnému opotřebení. V závislosti na povaze šrotu, jeho velikosti a 

uspořádání v peci se volí stupeň napětí. Je doporučováno při začátku tavení volit niţší stupeň 

napětí, protoţe délka oblouku je menší a dochází tak k menšímu sálání do vyzdívky pece a po 

průchodu elektrod do vázky se zvýší napětí na maximální hodnotu, čímţ dojde k prodlouţení 

délky oblouku a co nejrychlejšímu roztavení vsázky. Protoţe při tavení dochází k úbytku 

pevné vsázky v peci, dojde k odkrytí oblouku a sníţení efektivnosti přenosu tepla do 

roztavené lázně. Proto je vhodné vytvořit pěnivou strusku, v níţ se oblouky zakryjí. Na 

Obr. 5 je uveden vliv zakrytí oblouků ve strusce na účinnost přenosu tepla do lázně [1]. 

 

 

Popis k Obr.5 [1]: 

1) Zkrat 

2) Volné hoření oblouků 

3) Hoření oblouků 

z poloviny ve strusce 

4) Hoření oblouků ve 

strusce 

5) Částečný odporový 

ohřev 

6) Úplný odporový ohřev 

 

Obr. 5:  Vliv strusky na účinnost přenosu tepla z elektrického oblouku do lázně [1] 
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Dále se zvyšujícím se uhlíkem ve vsázce lze příznivě ovlivnit rychlost tavení, ale i 

spotřebu elektrické energie. Nauhličení lázně je také důleţité z hlediska průběhu uhlíkové 

reakce, jenţ se podílí z velké části na dějích probíhajících při oxidační rafinaci (odplynění). 

Dochází uţ během tavení také v menší míře k oxidaci křemíku a manganu. Vytváří se proto 

reaktivní vápenatoţeleznatá struska, tudíţ dochází uţ i k částečnému odfosfoření. Údobí 

tavení končí celkovým roztavením vsázky a odebráním vzorku pro stanovení chemického 

sloţení. 

1.4.2 Údobí oxidace 

Cílem oxidačního údobí je oxidace doprovodných prvků (C, Mn, Si, P), dále je to 

sníţení obsahu vodíku a dusíku. Vlivem probíhajících exotermických reakcí se toto vzniklé 

teplo vyuţívá hlavně pro zahřátí lázně na určitou teplotu a v závislosti na úspoře elektrické 

energie. Chemické sloţení se stanovuje v laboratoři na základě odeslané předzkoušky, kterou 

tavič nabírá z pece do měděné kokilky (Kvanto) a na stanovení přesných hodnot síry a uhlíku 

se odebírá ještě jeden vzorek do skleněné trubičky (Leco). Předzkoušky se odebírají většinou 

po celkovém roztavení vsázky, další po oxidaci a hotové zkoušky se odeberou po dezoxidaci 

oceli. V EOP se nejčastěji vyuţívá k oxidaci lázně buď ţelezná ruda, nebo plynný kyslík. 

Většinou se uţívají hematity s obsahem ţeleza cca 60 %. Kyslík pro oxidaci lázně by měl být 

co nejčistší. V dnešní době se provádí oxidace plynným kyslíkem o čistotě cca 99 %. Jelikoţ 

se do vsázky přidává vápno a ruda, k částečné oxidaci oceli dochází uţ při tavení. Pořadí 

oxidace doprovodných prvků určuje jejich afinita ke kyslíku, ale také jejich aktivita. Tato 

závislost je uvedena a popsána na Obr. 6 [1] 

Z Obr. 6 plyne, ţe kdyţ přivedeme 

do lázně oceli neomezený přívod kyslíku, 

přednostně se zoxiduje prvek Me1. 

Postupně jeho aktivita klesne aţ k hodnotě 

a2
Me1. Aktivita kyslíku naroste z a1

[O] na a2
[O]. 

Jestliţe bude aktivita kyslíku na hodnotě 

a2
[O], dojde ke vzniku rovnováhy 

s aktivitami prvků a2
Me1 i a1

Me1, a kdyţ 

vzápětí přivedeme další kyslík do této 

lázně, dojde k oxidaci obou prvků 

najednou. Kdyţ změníme aktivitu kyslíku, 

můţeme měnit produkty oxidace, tím dojde 

ke změně rovnováţných aktivit 

oxidovaných prvků [1]. 

Při oxidaci dochází ke vzniku oxidů typu MeO a lze ji zapsat pomocí rovnice (1) [1]: 

)(][][ MeOOMe   (1) 

Z reakce prvků z rovnice (1) je moţno stanovit rovnováţné konstanty pomocí  

vztahů [1]: 

][][

)(

1

1

1

OMe

MeO

aa

a
K


  (2) 

][][

)(

2

2

2

OMe

MeO

aa

a
K


  (3) 

 

Obr. 6:  Znázornění oxidace dvou prvků 

s různou afinitou ke kyslíku [1] 
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Jestliţe bude rovnováţná aktivita kyslíku u obou reakcí, lze pak upravit rovnice 

následovně [1]: 

1

2

)(

)(

][

][

2

1

2

1

K

K

a

a

a

a

MeO

MeO

Me

Me
  (4) 

Z  rovnice (4) vyplývá, ţe ve stejnou dobu se bude oxidovat několik prvků. Aby došlo 

k oxidaci uhlíku a fosforu, je zapotřebí dosaţení vyšší aktivity kyslíku. Proto je podmínkou, 

ţe musí být v tavenině hlavně nízký křemík. Docílíme toho přidáním dostatečně velkého 

mnoţství rudy uţ do vsázky, aby došlo uţ během tavení k oxidaci křemíku. V soustavě Fe-O-

Si dochází k oxidaci křemíku následovně [1]: 

)(][2][ 2SiOOSi       TG 13,227595586   (5) 

Obsah křemíku a kyslíku je závislý na teplotě a je uveden a popsán v Obr. 7. 

 

Obr. 7:  Rovnováţné izotermy v soustavě Fe-O-Si [1] 

Dále mangan rozpuštěný v kovu zreaguje s FeO podle rovnice: 

][)()(][ FeMnOFeOMn   (6) 

Reakce je silně exotermická a vzniklý MnO je zásaditý a pevně se váţe na oxid křemíku, coţ 

je znázorněno v rovnici (7): 

)()()( 22 SiOMnOSiOMnO   (7) 

Při zvyšování teploty a za přítomnosti CaO ve strusce dochází zpětně k redukci (MnO) na 

[Mn]. 

1.4.3 Odfosfoření 

Fosfor představuje v oceli neţádoucí prvek. Zhoršuje zejména, co se týče 

mechanických vlastností, vrubovou houţevnatost, lámavost za studena. Oxidy fosforu jsou 

pevně vázány do strusky, kterou pak následovně je potřeba stáhnout, jelikoţ v závěru tavby, 

kvůli vysoké teplotě oceli a v důsledku dezoxidace, můţe dojít ke zpětné redukci fosforu do 

taveniny a tím k znehodnocení vyráběné oceli. Oxidace fosforu probíhá uţ od začátku tavení 

vlivem oxidační atmosféry v peci a taktéţ oxidační strusky [13]. 

Aby se ocel dostatečně odfosfořila, je zapotřebí dodrţet tyto podmínky [4]: 
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 Reakce odfosfoření jsou exotermické a jsou tedy podporovány při nízkých 

teplotách v peci tzn. během tavení a při začátku oxidačního údobí 

 Musí být zajištěna nízká aktivita výsledných produktů odfosfoření ve strusce 

 Na druhou stranu je zapotřebí zajištění vysoké aktivity sloučenin (CaO) a (FeO) 

ve strusce  

 Oxidační struska musí být staţena a nahrazena novou, která můţe znovu 

reagovat 

Oxidační reakce fosforu jsou popisovány rovnicemi (podle molekulární teorie) [13]: 

][5)()(5][2 52 FeOPFeOP   (8) 

)3()(3)( 5252 OPFeOFeOOP   (9) 

][5)3()(8][2 52 FeOPFeOFeOP       )0( 298 
H  (10) 

Ačkoli podle rovnice (10) je odfosfoření omezené z hlediska slabě zásaditého 

charakteru FeO, při porovnání se silně kyselým P2O5 [13]. Pro účinné odfosfoření je ţádoucí 

uţití silně oxidační strusky, která musí mít vysokou zásaditost. Slabší zasaditou sloučeninu 

FeO proto nahradí přebytek volného CaO [13]. Vztah mezi CaO a FeO a jejich vliv na 

rozdělení fosforu mezi kovem a struskou je znázorněn na Obr. 8. 

Odfosfoření pak následně proběhne podle následující rovnice [13]: 

][5)4()(4)(5][2 52 FeOPCaOCaOFeOP   (11) 

 

Obr. 8:  Vliv poměru CaO/FeO na rozdělení P mezi kov a strusku [4] 

Rovnice odfosfoření podle iontové teorie [4]: 

FePOFeOP 5,2)()(5,2)(4][ 3

4

22  
 (12) 

Podle iontové teorie odfosfoření musí být ve strusce zajištěno vysoké aktivity iontů 

O
2-

 a Fe
2+

, ale i zároveň nízké hodnoty součinitele aktivity aniontů 
3

4PO . 
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1.4.4 Oduhličení 

Oduhličení patří celkově k nejdůleţitějším reakcím probíhajících v oxidačním údobí. 

Rovnici oduhličení lze napsat ve tvaru [4]: 

gCOOC  ][][  (13) 

Díky vzniku bublin CO v tavenině oceli dochází k míchání této lázně. Průběh této 

reakce podporuje reakce na rozhraní struska – kov. Další podstata této reakce je v tom, ţe 

vytváří vhodné podmínky pro sníţení obsahu vodíku a dusíku v oceli, pro vyplouvání 

vměstků a důleţitý je i tepelný efekt podílející se na ohřevu oceli [7]. Aby vůbec vznikly tyto 

bubliny CO v tavenině, je zapotřebí dodat do lázně energii, jenţ bude minimálně rovná 

energii potřebné pro vznik těchto bublin. Z toho důvodu je potřeba výrazného přesycení lázně 

kyslíkem. Po vzniku těchto bublin dojde k tzv. varu oceli. Dochází vlastně k masivnímu 

uvolňování bublinek CO z lázně, které způsobují pohyb taveniny. Intenzivní var oceli je 

zárukou čistoty, jakosti oceli. Oxidace uhlíku a tekutost strusky je závislá na zvyšující se 

teplotě. Oduhličení lze rozdělit na dvě fáze. V první fázi dochází k tzv. rudnému varu, kdy se 

do lázně přidává ţelezná ruda se záměrem urychlení oxidace uhlíku. Rychlost oduhličování 

roste s teplotou. Dále dochází k úpravě strusky, kde se do ní přidávají tavidla. Ve druhé fázi 

dochází uţ k čistému varu, který probíhá v závěru oxidačního údobí, kdy uţ do pece nejsou 

přidávány ţádné přísady. Při čistém varu dochází ke stoupání bublinek CO směrem nahoru ke 

strusce a vynáší tak z lázně s sebou nekovové vměstky, nečistoty, ale i plyny [13]. 

1.4.5 Desoxidace oceli 

Desoxidace se provádí po ukončení oxidačního údobí a je vysvětlována tím, ţe 

přebytečný kyslík v roztavené oceli převedeme na neaktivní formu. Tato technologická 

operace vyţaduje sníţení obsahu kyslíku, v závislosti na poţadavcích a vlastnostech dané 

vyráběné značky oceli [13].  

Pro desoxidaci oceli se uţívá nejčastěji těchto metod [13]: 

 Sráţecí desoxidace 

 Difúzní desoxidace 

 Desoxidace syntetickými struskami 

 Vakuová uhlíková desoxidace 

Podle způsobu provedení desoxidace se ocel dělí: 

 Uklidněná ocel: dezoxidovaná před litím, je klidná 

 Polo-uklidněná: je v ní mnoţství FeO na úrovni rovnováţného stavu, před 

litím dochází k omezenému varu 

 Neuklidněná ocel: hlavní část desoxidace probíhá během lití a po odlití do 

kokil 

Při sráţecí desoxidaci se obsah kyslíku, který je rozpuštěn v lázni, sniţuje v celém 

objemu rozpuštěného kovu v pecním prostoru. Aby proběhla tato sráţecí desoxidace, je 

zapotřebí do lázně přidat tzv. desoxidační činidla. Jedná se o prvky, jenţ musí mít vyšší 

afinitu ke kyslíku neţ ţelezo, tudíţ vytvářejí s kyslíkem oxidické sloučeniny. Tyto sloučeniny 

se v oceli nerozpouští, zároveň mají niţší hustotu a dochází k jejich vyplouvání na hladinu 

lázně, kde dojde ke sloučení se struskou. Nevýhodou sráţecí dezoxidace je, ţe při vzniklých 

reakcích v oceli se vytváří nekovové vměstky, které zhoršují vlastnosti daného kovu, proto se 

tato ocel musí následně po odpichu ještě podrobit rafinaci na zařízeních sekundární 
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metalurgie. Nejčastějšími deoxidačními prvky jsou hliník (Al), feromangan (FeMn) a 

ferosilicium (FeSi) [13]. 

Obecnou rovnici sráţecí dezoxidace můţeme zapsat takto [13]: 

)(][%][% yxOEOyEx   (14) 

kde [% E] je prvek určený k dezoxidaci, 

 [% O] – představuje kyslík rozpuštěný v dezoxidovaném kovu, 

 (ExOy) – produkt dezoxidace. 

Postup sráţecí dezoxidace probíhá následovně [13]: 

1. Přidáním manganu:  

)(][][][ MnOFeFeOMn   (15) 

2. Přidáním ferosilicia: 

)(][2][][2 2SiOFeSiFeO   (16) 

3. Přidáním čistého hliníku: 

)(][3][2][3 32OAlFeAlFeO   (17) 

Difúzní (extrakční) dezoxidace je zaloţena tak, ţe je zapotřebí vytvořit nerovnováhu 

mezi kyslíkem rozpuštěným v kovu a aktivitou FeO ve strusce podle rovnice (18). Pouţívá se 

pro výrobu kvalitních ocelí [7].  

FeCOCFeO g )(  (18) 

FeSiOSiFeO 2)()(2 2   (19) 

Sníţením aktivity FeO ve strusce dojde k narušení rovnováhy a kyslík rozpuštěný 

v kovu začne přecházet z kovu do strusky, reakce probíhá tak dlouho, dokud nenastane 

rovnováha. Nejčastější přísady pro tento typ desoxidace se pouţívají ferosilicium (FeSi), 

hliník (Al) a také uhlík (nejčastěji ve formě koksu v případě EOP). Do pece se tyto přísady 

musí přidávat tak, aby zůstaly rozptýleny ve strusce. Obvykle jsou rozemlety kvůli malé 

hustotě a zvětšení reakčního povrchu. V případě pouţití uhlíku vzniká při této reakci plynný 

produkt, jak je jiţ uvedeno v rovnici (18). Při uţití koksu a ferosilicia k tomuto typu 

dezoxidace je třeba počítat s tím, ţe se dojde k mírnému nauhličení oceli v druhém případě se 

zvýší obsah křemíku. Výhodou tohoto druhu desoxidace je, ţe vzniklé produkty se vytváří 

výhradně ve strusce, tudíţ nedojde k znečišťování oceli nekovovými vměstky [13].  

Desoxidace oceli syntetickou struskou se provádí litím oceli do pánve, ve které je uţ 

předem připravena natavená syntetická struska vhodného sloţení. Při styku kovu se struskou 

dojde k jejich rozstřiku na malé kapičky, vzájemnému promísení a v důsledku toho se reakční 

povrch mnohonásobně zvětší, tím se o hodně urychlí reakce a je to vlastně výhodnější metoda 

desoxidace neţ desoxidace difúzní. Hlavní nevýhodou této metody je, ţe se musí vyrobená 

syntetická struska natavit například v EOP, čímţ se spotřeba elektrické energie na danou 



14 
 

 

SIKORA, V. Technologické možnosti použití kovonosných briket do vsázky na EOP. Bakalářská práce.  

VŠB – TU Ostrava, FMMI, 2015. 

tavbu výrazně zvýší. S pouţitím hlinito-vápenatých nebo hlinito-šamotových syntetických 

strusek lze tuto ocel i odsířit, hovoříme o tzv. perrinování oceli [7]. 

Vakuová uhlíková dezoxidace je zaloţena na principu patrné z akce a reakce, kdy se 

při sníţeném tlaku rovnováha reakce (20) posune doprava. Lze to i vyčíst z rovnice (21), kdy 

při sníţení parciálního tlaku pCO z hodnoty 0,1 MPa na 0,01 MPa, při konstantní teplotě T, 

dojde k desetinásobnému sníţení součinu aktivit a[C]. a[O], aby nedošlo ke změně rovnováţné 

konstanty KC0. Na Obr. 9 je uveden tento vliv sníţení parciálního tlaku CO na rovnováţnou 

aktivitu kyslíku [7]. 

gCOOC  ][][  (20) 

07,2
1168

loglog
][][





Taa

p
K

OC

CO
CO  (21) 

 

Obr. 9:  Rovnováha mezi aktivitou kyslíku a uhlíku pro zvolené parciální tlaky CO [7] 

1.4.6 Údobí redukce 

Toto údobí nastává po desoxidaci oceli a staţení oxidační strusky, kdy ocel je 

uklidněná a dojde k vytvoření redukční strusky. Údobí redukce končí odpichem oceli z pece. 

Účelem toho údobí je odsířit ocel na poţadované hodnoty v závislosti na danou vyráběnou 

ocel a její další zpracování. V tomto údobí, po odsíření, dochází následně k dohotovení tavby 

tzn. dolegováním patřičných doprovodných prvků na poţadované hodnoty, ohřevem oceli na 

odpichovou teplotu a končí odpichem oceli do licí pánve [4].  

1.4.7 Odsíření 

Síra ve většině ocelí, aţ na pár výjimek, působí jako škodlivý prvek. Způsobuje 

lámovost za červeného ţáru, coţ způsobují v oceli sulfidické vměstky FeS, jenţ mají teplotu 

tavení okolo 975 °C. Tyto vměstky se vytváří během tuhnutí, kdy síra segreguje do 

mezidendritických prostorů. Pro zabránění vzniku sulfidů se musí přidat do oceli prvek, který 

má vyšší afinitu k síře neţ má ţelezo, tímto prvkem je mangan. Proto obsah manganu musí 

v oceli být dostačující, aby došlo k vzniku sulfidu manganu [1]. 
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Odsíření kyselými struskami není moţné, můţe tedy probíhat jen za pouţití zásadité 

dobře desoxidované strusky s obsahem CaO přibliţně 40 – 50 % a zároveň obsah FeO ve 

strusce musí být niţší jak 2 %. Odsíření je dále podpořeno vysokou teplotou, ale také prvky, 

zvyšujícími v lázni aktivitu síry, coţ jsou uhlík a křemík. U taveb, které mají vysoký obsah 

uhlíku i křemíku, se v oceli vytváří podmínky umoţňující hluboké odsíření. Odsíření probíhá 

na rozhraní struska-kov [1]. Celkový průběh odsíření probíhající v peci a po odpichu je 

znázorněn na Obr. 10. 

Odsíření oceli probíhá podle molekulární teorie následovně podle této rovnice (22) [1]: 
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Odsíření oceli lze popsat podle iontové teorie následovně [1]: 
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Z rovnice (25) vyplývá, ţe dochází na rozhraní struska-kov k odevzdání dvou 

elektronů pomocí aniontu, který je rozpuštěn ve strusce. Zároveň musí probíhat reakce podle 

rovnice (24), protoţe dochází k přechodu kyslíku ze strusky do kovu. Dále také platí, ţe při 

nízké aktivitě kyslíku v oceli dosáhneme nízkého obsahu síry, coţ plyne z rovnice (27) [1]. 

 

Obr. 10:  Chování síry v průběhu redukčního údobí tavby v EOP [4] 

1.4.8 Dolegování oceli 

Dolegování je poslední proces před odpichem oceli z EOP. Provádí se po stanovení 

hotové předzkoušky, kdy se jednotlivé prvky v oceli dolegují patřičnými legurami na 
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poţadované hodnoty. Zároveň se v tomto údobí upravuje teplota lázně na poţadovanou 

hodnotu. 

Typy legur přidávaných do EOP: 

 Feroslitiny: FeSi, FeMo, FeV, FeW, FeMn, FeCr, FeCaSi, FeSiMn, FeTi, 

FeCo 

 Čisté kovy: Mn kov, Cu, Ni, Al (cihličky nebo granulovaný) 

 Ni, FeMo, FeCo se mohou přidávat do pece uţ na začátku zkujňování či hned 

do vsázky, jelikoţ nemají skoro téměř ţádný propal, jinak všechen zbytek 

legur se přidává aţ v závěru tavby. 

Poţadavky na legující přísady [13]: 

 Musí mít přiměřenou kusovost a hustotu 

 Musí mít co nejniţší obsah nečistot, hlavně síry a fosforu 

 Musí obsahovat co největší obsah legujícího prvku 

 Při přidávání těchto legur do pece je výhodnější je předehřát nebo natavit 

(hlavně z ekonomického hlediska) 

Pro výpočet mnoţství legujícího prvku u nelegovaných a nízko legovaných ocelí se 

uţívá rovnice [1]: 

Q
C

CC
Q

FeX

XX
FeX 


 12

 (28) 

kde QFeX je hmotnost přidávané feroslitiny FeX  (kg), 

 C1X, C2X – koncentrace prvku X před dolegováním, 

– koncentrace prvku X po dolegování  (hmot. %), 

 CFeX – obsah prvku X v legující přísadě  (hmot. %), 

 Q – hmotnost tavby před dolegováním  (t). 

V rovnici (28) je zanedbána změna hmotnosti po legování. V praxi tuto změnu 

hmotnosti můţeme zanedbat u nelegovaných a nízko legovaných taveb. Jestliţe se ale legury 

přidávají do oceli ve větších koncentracích, nesmíme změnu hmotnosti vynechat. Jednu stranu 

tvoří hmotnost legury, která se přidává do pece feroslitinou a vsázkou. Druhou stranu 

představuje hmotnost legury v dané tavbě. Jakmile uváţíme přidávání současně několika 

legur do tavby, dostaneme nadcházející soustavy rovnic [1]: 

XFeZFeYFeXFeXFeXX CQQQQCQCQ 21 )(    (29) 

YFeZFeYFeXFeYFeYY CQQQQCQCQ 21 )(    (30) 

ZFeZFeYFeXFeZFeZZ CQQQQCQCQ 21 )(    (31) 

kde X, Y, Z - představují legury. 

Řešení dané soustavy rovnic (29 aţ 31) pro stanovení hmotnosti legur pro případné 

dolegování se řeší jako soustava lineárních rovnic. Jen v případě legování jen jedné legury 

dostaneme z rovnice (29) tento tvar [1]. 
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Q
CC

CC
Q

XFeX

XX
FeX 






2

12  (32) 

1.4.9 Odpich oceli 

Odpich oceli se provádí po konečném dolegování tavby a jejím dohřátí na 

poţadovanou odpichovou teplotu. U starších typů EOP se provede otevření bočního 

odpichového otvoru a následným nakloněním pece se ocel vylije do licí pánve. V případě 

moderních pecí v dnešní době se odpich provádí odpichem oceli ve spodní části pece 

způsobem excentricky umístěného odpichového otvoru (EBT). Oba druhy odpichu jsou 

zobrazeny na Obr. 11. 

Při odpichu oceli z pece dochází v jisté míře ke styku kovu s okolní atmosférou a 

dochází k sekundární oxidaci této oceli, která je doprovázená tvorbou nových vměstků. 

Dochází také k jistému propalu dezoxidovadel. V důsledku toho musí být do pánve přidáno 

určité mnoţství těchto dezoxidovadel pro korekci tohoto propalu. 

 

Obr. 11:  Moţnosti odpichu oceli z EOP [4] 
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2 Vznik odpadů v ocelárenském průmyslu a možnosti jejich 

prosazování zpět do výroby 

Přírodní zdroje některých vstupních vsázkových materiálů pro výrobu oceli jsou 

nedostatečné, anebo nevhodné. Proto alternativní náhradní zdroje mohou nahradit část 

materiálů se znatelně niţšími náklady. V současné době průmysl registruje mezery ve sběru 

prachových kovonosných odpadů, transportu a oblastech jejich uskladnění, recyklace a 

zpětného vyuţití. Z tohoto důvodu je aktuálně pozornost zaměřena na jejich vyuţití. Prachové 

odpady obsahující ţelezo jsou přítomny ve všech případech ve formě oxidů. Tyto prachové 

odpady lze zpracovat do forem pelet, briket nebo aglomerátů a opět vyuţít při výrobě oceli. v 

elektrické obloukové peci např. pro napěnění strusky. V zemích s moderní hutní výrobou dnes 

představuje recyklovatelnost těchto kovonosných odpadů aţ 90 %. [12]. 

2.1 Odpady vznikající v hutním závodě a jejich zpracování a recyklace 

Veškeré látky, ať se jedná o plynné, kapalné či pevné, vznikající v hutním provoze jako 

vedlejší produkty této výroby jsou zachytávány při čištění plynů, vod nebo přímo 

v rafinačních technologiích (strusky). Jelikoţ technologické postupy jsou nedokonalé, dochází 

při jednotlivých procesech čištění k zachytávání značného mnoţství uţitečného kovu. Proto je 

snahou vrátit uţitečný kov zpět do technologického cyklu výroby oceli tím, ţe tyto materiály 

převedeme do takové formy, která pak umoţní jejich následné zpracování znovu v hutnických 

agregátech [2].  

V hutním provoze vzniká 

obrovská řada vedlejších produktů. 

Hlavním cílem předkládané 

bakalářské práce je však 

především zhodnocení moţnosti 

opětovného vyuţití tuhých odpadů 

vznikajících v hutních provozech, 

jejich zpracování a recyklace. 

Tuhé odpady vznikající v hutním 

průmyslu představují ve větší míře 

struska, nebo také odprašky a kaly, 

získané při čištění odpadních 

plynů a vod. Tyto tuhé odpady 

často obsahují látky škodlivé pro 

vyuţívaný proces, proto jsou 

skladovány na skládkách 

nerecyklovaných materiálů. 

Celkový tok materiálu v hutním 

průmyslu je zobrazen na Obr. 12. 

Strusky s vysokým obsahem 

uţitečného kovu jsou zpětně 

zpracovány v hutních agregátech 

nebo jsou pouţity pro stavební 

průmysl. 

V současné době se uplatňuje zpracování tuhých odpadů ve formě lisovaných briket a 

pelet. Jejich technologie výroby a zpracování včetně testu redukovatelnosti a jejich moţnosti 

pouţití v jednotlivých agregátech bude popisována v následující části bakalářské práce [2]. 

 

Obr. 12:  Koloběh tuhých odpadů v hutním podniku [2] 



19 
 

 

SIKORA, V. Technologické možnosti použití kovonosných briket do vsázky na EOP. Bakalářská práce.  

VŠB – TU Ostrava, FMMI, 2015. 

2.1.1 Briketace 

Princip briketování je zaloţen na slisování prachových materiálů do poţadovaného 

kusového tvaru o stejné velikosti i tvaru. Po slisování briket obvykle následuje úprava tepelná 

nebo chemická s účelem vylepšení mechanických a metalurgických vlastností briket. Brikety 

se lisují buď s organickými či anorganickými pojivy pro jejich dobrou soudrţnost. Bez těchto 

pojiv se lisují jen výjimečně v případě, ţe vsázku briket tvoří látky, které jsou přírodními 

pojivy. Pojivy jsou látky, nebo směsi látek, jeţ se umí samovolně zpevnit [2]. 

Podle uţití lisovacího tlaku se dělí lisování briket do tří skupin [2]: 

 Nízkotlaké: do 15 MPa 

 Středotlaké: 15 – 75 MPa 

 Vysokotlaké: nad 75 MPa 

Mezi firmy, které tyto brikety vyrábějí, patří například JAP TRADING, s.r.o. a 

Progres Ekotech, s.r.o. Na Obr. 13 jsou ukázky briket slisovaných z kovonosných odprašků 

od firmy Progres Ekotech, s.r.o. 

 

Obr. 13:  Lisované brikety z kovonosných odprašků firmy Progres Ekotech, s.r.o. 

[16] 

 

První zmiňovaná firma zpracovává různorodý prachový odpad do velikosti zrna aţ 

6 mm. Briketovou směs můţou tvořit aţ čtyři různé materiály, které se před samotnou 

briketací kontinuálně smísí s tekutým pojivem. Ve výsledku je tato briketa díky svým 

vlastnostem plnohodnotnou surovinou pro její další zpětné vyuţití v hutních agregátech. 

Chemické sloţení briket se vţdy připravuje na přání zákazníka, smísením právě vhodných 

odpadů, pro docílení poţadovaného chemického sloţení [11]. 

2.1.2 Peletizace 

Peletizace je zaloţena na stejné myšlence jako briketace, tedy zkusovění 

jemnozrnných prachových materiálů, v tomto případě do kuliček. Vsázka neobsahuje palivo 

ani při vysokoteplotním zpevňování, poněvadţ se pouţívá většinou jako palivo zemní plyn 

[2]. 

Výroba pelet se dělí na 2 části [2]: 

 Výroba surových pelet 

 Zpevňování sbalků: Nízkoteplotní: chemicko-katalytické, pomocí pojiv 

 Vysokoteplotní: vypalování 
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Jestliţe nelze smísit prachový materiál s jiným materiálem, který má větší granulaci, 

nemůţe být tento prachový materiál uţit k výrobě briket. Proto existuje technologie 

peletizace, která tento problém řeší. Pelety jako výsledný produkt se vyrábí v peletizačních 

bubnech nebo v peletizačních mísách. Pelety drţí pohromadě kapilární síly a vazné síly 

přidaného pojiva. Např. ve firmě JAP TRADING, s.r.o. nevyrábějí kuličkové pelety, nýbrţ 

slisují jemnozrnný materiál do tvaru válečků o průměru 4 aţ 8 mm [11]. 

2.2 Testy redukovatelnosti briket 

Brikety vyrobené firmou Progres Ekotech, s.r.o. byly podrobeny zkouškám 

redukovatelnosti. Tato zkouška proběhla v laboratoři pro výzkum vysokoteplotních vlastností 

surovin (LVVVS) Centra ENET. Tato laboratoř byla vybavena zařízením, které stanovovalo 

základní technologické charakteristiky kusové ţelezné rudy. Briketa byla izotermicky 

redukována v retortě při teplotě 950 °C s pouţitím redukčního plynu tvořeného CO a N2. 

Chemické sloţení brikety je uvedeno v Tab. 1 [9]. Úbytek hmotnosti kyslíku během testu je 

uveden v Tab. 2 [9]. 

Tab. 1:  Chemické sloţení testované brikety [9] 

sloţka Fecelk Fekov FeO Fe2O3 S C

[hm%] 73,3 29,9 44,9 13,3 0,13 0,33
 

 

Tab. 2:  Úbytek hmotnosti kyslíku ve vzorku [9] 

čas [min] 0 19 30 40 50 70

úbytek [g] 0 10,5 16 19,5 22 24

Rt [%] 0 31 46 57 62 65  

Výsledkem testu bylo stanovení tzv. indexu redukovatelnosti dRt/dt. Tento index 

vlastně vyjadřoval rychlost redukce v procentech za minutu. Podle normy ISO 4695 se podle 

vztahu v rovnici (33) stanovil tento index redukovatelnosti [9]. 

3060

6,33

3060 tttt

dRt





 (33) 

Z Tab. 1 a Tab. 2 vyplývá, ţe Rt= 30 a 60 % jsou časové údaje, které odpovídají 

stupni redukce, jestliţe se pak následně dosadily hodnoty do rovnice (33), získali index 

redukovatelnosti [9]. 

27,1
4,26

6,33

4,188,44

6,33

3060





 tt

dRt
 (34) 

Index redukovatelnosti, který vyšel v rovnici (34), znamenal, ţe vyrobené brikety 

firmou Progres Ekotech, s.r.o. jsou dobře redukovatelné, tudíţ je moţné tyto brikety pouţít 

v hutnických agregátech pro výrobu oceli [9]. 
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3 Aktuální celosvětové poznatky z oblasti možnosti přímého 

tavení lisovaných kovonosných briket v elektrické obloukové 

peci s cílem snížení energetické náročnosti výroby oceli 

Během procesu výroby oceli se tvoří velký objem odpadu v podobě generovaného 

kovonosného prachu. V Severní Americe je generováno kolem 700000 t/rok. V Evropě kolem 

900000 t/rok, v Japonsku kolem 450000 t/rok. Kaţdý metalurgický proces, jak je obecně 

známo, je zdrojem odpadů různé podoby, a to tuhé, plynné a tekuté. Mnoho autorů tvrdí, ţe 

prach zachycený instalacemi pro odstranění prachu v tavících pecích hraje důleţitou část 

celkového objemu odpadů. Další skupinou jsou nejjemnější frakce vstupního materiálu (např. 

feroslitiny, nauhličovadla, očkovadla), které jsou obecně obtíţné k pouţití pomocí klasických 

metod výroby slitin (efektivita procesu je velmi slabá). Ochrana ţivotního prostředí je v 

současné době jedním z nejdůleţitějších problémů, jelikoţ limity znečistění jsou velmi nízké. 

V současné době metalurgie, anebo slévárenské závody, se zavazují k vyuţití svých vlastních 

odpadů, zejména těch nebezpečných, anebo alespoň zachycení jejich škodlivosti a přemístění 

do jiného typu průmyslu k jejich sekundárnímu vyuţití [10]. 

3.1 Proces RECUMET
®
 

Prach z elektrické obloukové pece (EOP) je dobře známým odpadním produktem v 

průmyslu výroby oceli. Typická produkce prachu je kolem 1-2 % hmotnosti vsázky. Ačkoli 

sloţení je vysoce proměnlivé a závisí zejména na typu šrotu zaváděného do EOP, tento prach 

je povaţován za rizikový odpad ve všech průmyslových zemích z důvodu obsahu těţkých 

kovů, jako Zn, Pb, Cd a Cr. Prach ve Španělsku pro EOP je převáděn na kusový, 

prostřednictvím spékání a je skladován v kontrolovaných skladech, zejména v případě prachu, 

s nízkým obsahem Zn. Právní poţadavky s ohledem na nové průmyslové praktiky a 

alternatívní zpracování, vybízí doporučení pro opětovné vyuţití recyklovaného prachu ve 

stejné peci, v níţ byl prach generován [8].  

Výroba prachu ve Španělsku v současné době uvádí 150000 tun/rok, z čehoţ přibliţně 

80 % odpovídá prachu s obsahem Zn menším neţ 25%, který není povaţován za vhodný pro 

recyklaci. V předkládané studii [8] se zaměřili na zvýšení recyklace prachu do EOP. Prach je 

nejprve převeden do briket, za pouţití redukčních činidel a pojiva, k dosaţení materiálu, jenţ 

bude jednoduchý z pohledu manipulace a jako součást vsázky do pece a současně nebude 

příliš zvyšovat spotřebu energie během procesu redukce. Briketační proces byl nazván 

RECUMET (Španělský Patent Č. 9,801,116, Ugarte a kol. 1999). Brikety byly připraveny v 

demonstrativním měřítku provozu a jejich mechanické a chemické vlastnosti byly předmětem 

studia. Následující průmyslové pokusy se prováděly nasazením briket do 100 tunové 

průmyslové EOP [8]. 

EOP prach byl získán z oceláren severního Španělska. K přípravě samoredukčních 

briket byl prach převeden do podoby briket na briketovací lince s výrobností 3 t.h
–1

, smísením 

prachu EOP (79-82 %), redukčního činidla (koks, 16-18 %) a pojivového činidla (melasa, 

2%). Byl zvolen tlak kolem 200 kg.cm
–2

. Rozměr briket ve tvaru vejce byl za těchto 

podmínek 49,2 x 45,5 x 27,5 mm. Schéma, jenţ je uvedeno na Obr. 14, popisuje způsob, 

jakým je prach z EOP zachytáván a následně zpracováván procesem briketování [8]. 
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Popis k Obr. 14 [8]: 

1) EOP 

2) Systém odsávání 

3) Systém čištění plynů 

4) Venturiho systém 

5) Odlučovač 

6) Shromáţdovač prachu EOP 

7) Zásobník EOP prachu 

8) Zásobník koksu 

9) Zásobník melasy (pojivo) 

10) Míchací buben 

11) Briketační stroj 

12) Dopravník k místu výroby oceli 

Mechanické vlastnosti briket byly stanoveny na základě několika standardních testů. 

Cílem těchto testů bylo prověření charakteristik zacházení s briketami (zkouška pevnosti). 

Tlaková síla byla měřena pomocí 5 tunového univerzálního tlakově/taţného lisu, byla 

aplikována rychlost zatíţení 490 N/min a kritéria obdobná s materiálovým standardem ASTM 

E9. Byl proveden standardní Tumblerův test ASTM E279-69 na vzorku 15 kg briket s 

pouţitím bubnu, s vnitřním průměrem 1 m a rychlosti rotace 25 ot/min. Test trval 8 minut 

(200 otáček). Vzorky získané po ukončení testu byly tříděny pouţitím šesti mříţek s oky, jejíţ 

průměr činil 0,45 mm. Hodnocení byla provedena na základě Tumblerova indexu (hmotnost 

% > 6 mm frakce velikosti zrna) a index abraze (hmotnost % < 0,45 mm frakce velikosti 

zrna). 

Obsah vlhkosti briket byl stanoven sušením v peci při 80 °C po dobu 12 h. Chemické 

sloţení briket je uvedeno v Tab. 3 a bylo stanoveno RTG fluorescencí (XRF), pomocí Philips 

PW 1404 sekvenční disperzní jednotky vlnové délky. Celkové obsahy C a S byly stanoveny 

pomocí vysokoteplotního spalovacího analyzátoru LECO, model CS-244. 

Chemické sloţení briket bylo stanoveno na ARL 3400 optickém emisním 

spektrometru (OES). 

Kvalitativní mineralogické sloţení briket bylo stanoveno RTG difrakční analýzou 

(XRD), pomocí Siemens D-500 difraktometru, s monochromatickým Cu Kα zářením. Data z 

difrakční analýzy a chemického sloţení byla pouţita k stanovení mineralogického fázového 

sloţení. Tato data byla následně vyuţita při stanovení hmotnostní a energetické rovnováhy. 

Mineralogické sloţení, dle difraktogramu (viz Obr. 15) zahrnuje následující krystalické fáze, 

a to franklinit (ZnFe2O4), magnetit (Fe3O4), oxid zinečnatý (ZnO) a SiO2. Další prvky 

projevující se na pozadí RTG mohou být povaţovány za minoritní fáze, jako FeO, CaO, KCl, 

křemičitan hliníku a oxid olova [8]. 

 

Obr. 14:  Schéma EOP recyklace odpadů 

pomocí briketačního procesu [8] 

Tab. 3:  Chemické sloţení briket [8] 

 

Složka  Na2O MgO Al2O3 SiO2 P SO3 Cl K2O

Hm. % 2,73 1,93 1,06 3,47 0,09 2,23 4,53 1,75

Složka CaO TiO2 Cr2O3 MnO Fe2O3 NiO CuO ZnO

Hm. % 3,49 0,11 0,19 1,48 19,05 0,03 0,26 34,11

Složka PbO Br CdO Ctotal

Hm. % 7,03 0,07 0,09 16
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Legenda k Obr. 15 [8]: 

1) ZnFe2O4/Fe3O4 

2) ZnO 

3) SiO2 

Dále Obr. 16 znázorňuje TGA křivku získanou během spalování vzorku briket. 

Celkový úbytek hmotnosti do 1300 °C je 30 %, rozdělených mezi následující teplotní 

intervaly: mezi 300 aţ 700 °C je počáteční úbytek hmotnosti menší neţ 17 %, coţ můţe být 

přiřazeno odstranění vody (přibliţně 1,2 hm. %), hoření melasy (přibliţně 2 hm. %) a zejména 

hoření koksu dle rovnice [8]: 

     gCOgOsC  2
2

1  (35) 

Hmotnostní úbytek 7,5 % se projevuje mezi 700 aţ 920 °C, coţ odpovídá 

Boudoardově reakci. Následuje další úbytek 4,1 % v rozmezí 920 aţ 1125 °C, který můţe být 

přiřazen redukci oxidu zinku dle [8]: 

       gCOsZnsCsZnO   (36) 

 

Obr. 16:  Termogravimetrická křivka briket [8] 

V EOP bylo provedeno několik pokusů pro studium vlivu přídavku briket do procesu a 

také jejich produktů (ocel, struska, prach). Byla provedena střední analýza briket, 

připravených z 2 % melasy, Zn 14,8 %, Pb 2,04 %, C 17,82 % a H2O 7,8 %. Během pokusů 

 

Obr. 15:  RTG difrakční pozadí briket [8] 
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nebyly pozorovány abnormální výpary, anebo prachové emise na pracovišti, a také ţádné 

aspekty hodné zmínky, během operace tavení. Nicméně byl pozorován vznik pěnivé strusky v 

rámci pokusů s briketami. Během uvedených průmyslových pokusů bylo vyrobeno 109 taveb, 

ze kterých 33 bylo provedeno s přídavkem briket. Bylo provedeno srovnání. Celkově bylo 

vyuţito 11500 tun ţelezného šrotu a 138 tun briket. Tab. 4 uvádí výsledky získané z 

průmyslových pokusů. Tyto výsledky indikují zvýšení procesního výtěţku mezi  

1-2 %, ve srovnání s dalšími testy bez briket. Zvýšení bylo rovněţ zaznamenáno z pohledu 

času a generování prachu. Ve stejném čase se projevuje obohacení prachu zinkem, z 21 % u 

prachu získaného bez přídavku briket na 32 %, kdyţ bylo pouţito 18,8 kg briket na 1 tunu 

šrotového ţeleza. Výsledky uvedené v Tab. 4 odpovídají průměrným datům, ale u několika 

taveb s přídavkem briket do EOP byly získány obdobné výsledky hodnot a spotřeba energie 

byla srovnatelná s tavbami bez pouţití briket. Tyto výsledky byly potvrzeny jinými testy, 

provedenými v 50 a 130 tunové EOP [8]. 

Tab. 4:  Výsledky průmyslových pokusů [8] 

šrot brikety výtěţek prach/šrot

(t) (kg) (%) (kg/t) Zn Pb

0 33 3,461 0 89,57 0,47 11,65 21,02 2,44

1 41 4,304 68,31 91,63 0,485 16,26 28,78 3,63

2 35 3,732 70,02 90,51 0,509 15,87 31,95 4,02

sloţení prachu (%)
test počet taveb čas na/t šrotu

 

Chemické sloţení ocelí a strusky získaných ve výše uvedených pokusech je uvedeno 

v Tab. 5. Kvalita oceli se nezdá být změněna přídavkem briket, ve srovnání s pokusy bez 

briket, společně se zvýšením Mg, Mn, Si, Ca a Al obsahu a sníţením bazicity strusky [8]. 

Tab. 5:  Chemické sloţení oceli a strusky [8] 

C Mn Si P S Cr Cu Sn Pb Zn

test 0 0,15 1,3 0,242 0,009 0,015 0,082 0,156 0,009 <0,001 <0,005

test 1 0,145 0,405 0,189 0,008 0,0145 0,052 0,251 0,011 <0,001 <0,005

test 2 0,13 0,645 0,267 0,01 0,019 0,12 0,241 0,01 <0,001 <0,005

Složení oceli (%)

 

C Mg Mn Si P S Cr Ca Al Pb Zn Fe

test 0 0,13 2,39 3,32 5,010 0,18 0,15 0,63 18,83 1,89 <0,01 0,03 34,13

test 1 0,08 2,98 4,87 8,220 0,23 0,14 1 18,1 4,32 <0,01 0,01 24,02

test 2 0,07 3,75 5,39 8,51 0,26 0,14 1 20,45 3,26 <0,01 0,02 21,58

Složení strusky (%)

 

3.2 Možnost využití Fe-C briket 

Cílem popisovaného průmyslového experimentu v Ţelezárnách Podbrezová a.s. (dále 

jako ŢP a.s). [6] bylo ověření moţnosti nahrazení ocelárenského surového ţeleza v EOP 

konkrétním typem Fe-C briket. Šrotová vsázka pro EOP v ŢP a.s. se tvoří tak, aby celková 

hmotnost vsazeného materiálu pro jednu tavbu dosahovala 60 tun. Vsázka můţe být tvořená 

dvěma aţ čtyřmi sázecími koši, podle sypné hmotnosti materiálu. Pouţití Fe-C briket jako 

vsázkového materiálu místo ocelárenského surového ţeleza má potenciální výhodu ve 

variacích jejich chemického sloţení pro různé druhy procesů v metalurgii. Správně 

nastaveným chemickým sloţením Fe-C briket je moţné účinnějším a zejména levnějším 

způsobem vyrovnávat v průběhu tavení důleţitou vzájemnou kyslíkovo – uhlíkovou bilanci 

[6]. 
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Metalurgické Fe-C brikety od společnosti SB Recykling, s.r.o. Trenčín byly vyrobené 

do tvaru „hexagonál“ s rozměry 90 × 90 mm, splňující kritéria pro maximální hodnoty obsahu 

neţádoucích prvků (P, S, Cu, Ni, Sn atd.). Samotné Fe-C brikety se skládají z litinových 

třísek (po obrábění odlitků), kalcinovaného antracitu, čistého ţelezného separovaného prachu 

(z otryskávání odlitků a výkovků) a cementu, který zabezpečuje příslušnou pevnost, 

ţáruvzdornost a stabilitu briket. Chemické sloţení briket je uvedeno v Tab. 6. Šrotová vsázka 

pro EOP byla rozdělená do tří košů tak, ţe 4 tuny Fe-C briket se nacházelo v horní polovině 

prvního koše. Experimenty vyuţití Fe-C briket v ŢP a.s. proběhly ve dvou etapách, viz 

Tab. 7. Nejprve byla připravená ověřovací zkouška se 6 tavbami a v další etapě s 26 tavbami. 

Experimenty byly uskutečněny s třemi různými mnoţstvími přidávaného antracitového 

kusového uhlí. Celkově bylo odzkoušeno 125 tun Fe-C briket v 32 tavbách [6]. 

Tab. 6:  Analýzy chemického sloţení Fe-C briket realizované v ŢP a.s [6]. 

 

 

Tab. 7:  Tabulka experimentů [6] 

 

Napěňování strusky se provádělo foukáním práškového antracitu do strusky 

prostřednictvím uhlíkové trysky. Standardně se pouţívalo mnoţství přibliţně 300 – 350 kg na 

tavbu. Po ukončení experimentů se vyhodnotil vliv Fe-C briket na parametry výroby oceli 

v EOP v ŢP a.s., porovnáním se statistickým souborem s vyšším počtem taveb (54 taveb) 

stejné jakosti a vyrobenými s odpovídajícím mnoţstvím ocelárenského surového ţeleza [6]. 

Cílem experimentů bylo určení celkových dopadů náhradou ocelárenského surového 

ţeleza Fe-C briketami na technologický proces výroby resp. na čistotu oceli. Nejdůleţitější 

ukazatele výroby oceli na EOP, které mohly být ovlivněné pouţitím Fe-C vsázkového 

materiálu, je znázorněno v Tab. 8. Hlavními sledovanými parametry vlivu Fe-C briket bylo 

natavení obsahu uhlíku z předzkoušek na EOP a změna obsahu FeO ve strusce. Mezi další 

hodnocené parametry patřily předváha, spotřeba elektrické energie a mnoţství vyrobené oceli 

[6]. 
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Tab. 8:  Parametry výroby pro tavby s Fe-C briketami nebo se surovým ţelezem [6] 

 

Do primárního hodnocení Tab. 8 bylo zahrnuto celkem 86 taveb s cílem dosáhnout co 

největší míru relevantnosti výsledků. Analýza výsledků poukazuje na změny při pouţití 

prakticky minimálního mnoţství uhlí (100 kg), kdy se průměrný natavovací uhlík zvýšil na 

hodnotu 0,052 % a tomu odpovídající sníţení FeO na 48,21 %. Hodnota uhlíku (0,052 %) je 

porovnatelná s hodnotou z 54 vyhodnocených taveb, kde byl natavovací uhlík 0,055 %. Při 

pouţití vyššího mnoţství kusového antracitového uhlí (v průměru 513 kg na tavbu) byl 

natavovací uhlík 0,08 %. 

Obsahy prvků po natavení jako je síra, měď a cín bylo shodné jako v případě kdy se 

do oceli pouţilo ocelárenské surové ţelezo, které měď a cín prakticky neobsahuje. Natavovací 

obsah fosforu byl dokonce niţší, coţ však vyplývá z vyššího obsahu FeO ve strusce. Aktuální 

nevýhoda Fe-C briket vyplývá z hodnoty předváhy na slitky v důsledku sazení cca 4 t Fe-C 

briket se obvykle sadí jen 3 t ocelárenského surového ţeleza, coţ automaticky sniţuje 

výtěţnost. Je to ale moţné vyřešit pro dodrţení výtěţnosti, zvýšením vsázky šrotu o cca 1 

tunu. 
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4 Poznatky z praktického ověřování prosazování kovonosných 

briket v EOP 

V Třineckých ţelezárnách, a.s. dochází k recyklaci odprašků z různých agregátů do 

podoby kovonosných briket. Kovonosné brikety jsou zde dodávány ze dvou externích firem. 

Jejich moţnosti vyuţití se ověřovalo na EOP metodou přímého tavení. Experimenty byly 

prováděny ve dvou etapách, kdy v první etapě byly k dispozici dva typy kovonosných 

lisovaných briket s označením (VP2 a EOP1). Jejich sloţení je uvedeno v Tab. 9. V druhé 

etapě byl k dispozici pouze uţ jen jeden druh těchto lisovaných briket a to brikety (EOP1), ale 

s jiným chemickým sloţením neţ ty předchozí. Pro ověřování kovonosných briket se zvolila 

značka oceli Lo20Si4, která je určená pro Slévárny Třinec, a.s. Tato tavba je vlastně 

křemíková tavenina určená pro smíchání se surovým ţelezem, z níţ se následně vyrábí 

litinové odlitky [17].  

Tab. 9:  Sloţení briket VP2 a EOP1 [17] 

%

25

50

15

4

6

Složka (Brikety VP2)

KKO koncentrát (ocelárenská struska)

Čisté okuje

Metalické obrusy a prach z broušení kovů

Koks prachový

Pojivo - cement  

%

60

15

15

10

Složka (Brikety EOP1)

KKO koncentrát (ocelárenská struska)

Odprašky z elektroocelárny

Koks prachový

Pojivo cement  

Cílem experimentu v první etapě bylo v první řadě zjistit, jak se samotné brikety 

budou chovat během tavení, jestli ovlivní mnoţství strusky, jaká bude výtěţnost ţeleza, ale 

také zjišťování výskytu zplodin. Bylo plánováno přisazování do vsázky 5-20 % na tavbu. Pro 

tento experiment byl vydaný technologický postup. Technologie výroby probíhala tak, ţe na 

půdu pece došlo k nasazení briket, celé se to zasypalo kovovou vsázkou se surovým ţelezem, 

následně proběhlo tavení této vsázky. Po roztavení se odebrala předzkouška na stanovení 

chemického sloţení a provádělo se stahování strusky do prázdné mísy, která se pak váţila pro 

stanovení hmotnosti mnoţství strusky. Dále došlo k dezoxidaci legování feroslitin 

s následným chemickým ohřevem na poţadovanou odpichovou teplotu. Pak došlo k odpichu 

oceli do pánve a tavba se pak přelila do pánve se surovým ţelezem. Tento experiment 

probíhal v období od 17. 1. 2014 do 11. 3. 2015, kdy se tyto tavby vyráběly na EOP č. 5. 

V Tab. 10 jsou uvedeny výsledné údaje z taveb o jejich zpracování [17]. 
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Tab. 10:  Přehled základních parametrů experimentálních taveb [17] 

Číslo Druh Hmotnost

pokusu briket strusky (kg)

17.1.2014 1 VP2 3,5 800

23.1.2014 2 VP2 0 400

5.2.2014 3 VP2 13,2 2550

13.3.2014 4 EOP1 4,7 300

18.3.2014 5 EOP1 4,4 300

25.3.2014 6 EOP1 3,8 340+150

28.3.2014 7 EOP1 3,8 nestahována

Datum

Delší doba tavení a větší spotřeba el. Energie

Referenční tavba bez briket 

Velké mnoţství strusky, problém se zpracováním

Bezproblémové zpracování

% briket Poznámka

 

Na první dvě tavby byly pouţity brikety s označením VP2. Tyto brikety obsahovaly 

50-60 % kovového Fe. U první tavby se pouţilo 3,5 % briket z celkové hmotnosti vsázky. 

Cílem bylo zjištění chování těchto briket v průběhu zpracování. Tavení této tavby probíhalo 

delší dobu, tudíţ i spotřeba elektrické energie se zvýšila. Další tavba se provedla bez briket 

pro porovnání [17]. 

Třetí tavba obsahovala uţ 13 % briket ve vsázce. U této tavby byly způsobeny potíţe. 

Došlo ke vzniku velkého mnoţství strusky, která vytvořila z části pevnou krustu, přičemţ ji 

nešlo ztekutit ani zredukovat, proto se musela následně propalovat kyslíkovým kopím. 

Izolovala lázeň tak, ţe se teplota oceli pod struskou zvyšovala. Po staţení strusky a po 

odpichu došlo ke značnému opotřebení vyzdívky pece [17]. 

Pro další zkoušky se nasadily brikety EOP1 v mnoţství do 5 % hmotnosti vsázky. 

Obsah kovového ţeleza u těchto briket byl přibliţně 35 %. Tyto brikety vykazovaly lepší 

chování v peci neţ předešlé uvedené typy, struska byla tekutá, dokonce došlo k jejímu 

napěnění. Podle analýzy bylo zjištěno, ţe během tavení došlo k uhlíkovému varu, čemuţ 

odpovídaly niţší obsahy C, Mn, Si ve srovnání s referenční tavbou bez briket [17]. 

Spotřeba elektrické energie se u této tavby pohybuje v průměru 4688 kWh, čemuţ 

odpovídá při 10 tunových tavbách 468,8 kWh/t. U těchto experimentálních taveb se spotřeba 

elektrické energie pohybovala spíše nadprůměrně (čím bylo méně briket, tím byla menší 

spotřeba). V Tab. 11 jsou uvedeny jednotlivé spotřeby elektrické energie daných 

experimentálních taveb [17]. 

Tab. 11:  Spotřeba elektrické energie u experimentálních taveb [17] 

Spotřeba Výpočtová hmotnost Spotřeba

(kWh) kovu před odpichem (kWh/t)

1 6720 11160 602

2 6240 9960 627

3 6720 12490 538

4 6240 10990 568

5 5760 11030 522

6 4800 10390 462

7 5280 10740 492

Pokus
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V druhé etapě probíhal experiment opět u výroby jakosti oceli Lo20Si4 s tím, ţe do 

experimentu byly zahrnuty i dvě tavby ingotové tavby, které šly po odpichu oceli z EOP na 

zařízení sekundární metalurgie VOD a následně tyto tavby byly odlity do kokil litím spodem. 

V tomto výzkumu byla pozornost věnována především mnoţství dusíku obsaţeného v oceli 

s pouţitím briket a bez nich. V této etapě byly pouţity brikety jiného chemického sloţení a 

obsah celkového Fe byl přibliţně 49 %. Celkem se prováděl experiment na patnácti tavbách 

Lo20Si4, z čehoţ sedm taveb bylo s pouţitím briket a devět taveb slouţilo pro porovnání jako 

referenční tavby. Dále se provedl experiment na dvou ingotových tavbách 20CrMo5Vk a 

76MnVk. V Tab. 12 jsou uvedeny jednotlivé spotřeby elektrické energie dále mnoţství 

přidaných briket a hmotnost staţené strusky [18]. 

Tab. 12:Výsledky experimentálních taveb [18] 

mnoţství spotřeba hmotnost kovu spotřeba hmotnost

briket (%) (kWh) před odpichem (t) (kWh/t) strusky (kg)

1 5 6720 11,325 659 1000

2 2 5760 9,54 626 380

3 0 4382 9,892 438 180

4 4 5280 11,22 575 380

5 0 6240 10,995 606 360

6 4 5280 11,125 515 360

7 4 4800 10,535 482 180

8 4 4800 10650 473 180

9 2 4640 11,09 434 420

10 0 5760 11515 549 480

11 0 5760 11015 559 350

12 0 4320 10580 432 300

13 0 4800 11085 468 380

14 0 4800 11090 466 340

15 0 5280 11215 514 400

20CrMo5Vk 4 6240 12470 552 320

76MnVk 3 5760 12120 514 480

číslo pokusu

 

Při roztavení vsázky, kdy vsázku tvořily brikety do 4 %, byla struska tekutá, 

vykazovala napěnění a celkový průběh tavby byl bez problémů. Při tavení tavby, kdy vsázku 

tvořilo 5 % briket, došlo k prodlouţení celkové doby tavení, mnoţství strusky se téměř skoro 

třikrát zvýšilo a tím pádem došlo i větší spotřebě elektrické energie jak je patrné z Tab. 12. 

Tab. 13:  Mnoţství dusíku v experimentálních tavbách bez přídavku briket [18] 

číslo pokusu

typ analýzy A B A B A B

obsah N [%] 0,0050 0,0056 0,0053 0,0068 0,0056 0,0063

číslo pokusu

typ analýzy A B A B A B

obsah N [%] 0,0111 / 0,0132 0,0115 0,0102 0,0078

číslo pokusu

typ analýzy A B A B

obsah N [%] 0,0157 0,0149 0,0140 0,0095

14 15

3

11

4

12

6

13
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Tab. 14:  Mnoţství dusíku v experimentálních tavbách s přídavkem briket [18] 

číslo pokusu

typ analýzy A B A B A B

obsah N [%] 0,0062 0,0052 0,0071 0,0070 0,0053 0,0068

číslo pokusu

typ analýzy A B A B A B

obsah N [%] 0,0056 0,0063 0,0062 0,0067 0,0108 0,0130

číslo pokusu

typ analýzy A B A B A B

obsah N [%] 0,0080 0,0050 0,0067 0,0056 0,0060 /

9 20CrMo5Vk

1 2 4

6 7 8

76MnVk

 

 

Po srovnání Tab. 13 a Tab. 14 bylo zjištěno, ţe experimentální tavby kde byly 

přidány brikety do vsázky, vykazovaly niţší obsahy dusíku, neţ tomu bylo u taveb, kde tyto 

brikety nebyly přidány. 

U ingotových ocelí byly sledovány po natavení niţší obsahy fosforu, křemíku, taktéţ 

dusíku. Vysvětlením těchto niţších obsahů je, ţe tyto brikety obsahovaly kolem 30 % oxidů 

FeO a Fe2O3. Díky přítomnosti těchto oxidů v takovém mnoţství v briketách došlo uţ 

v průběhu tavení k oxidaci taveniny a uhlíkovému varu, jakoţ tomu bylo i v předchozí etapě u 

briket typu EOP1 a došlo ke sníţení obsahu dusíku v těchto tavbách, coţ je uvedeno 

v Tab. 14 [18]. 
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5 Závěr – shrnutí literárních a praktických poznatků 

V této bakalářské práci byla řešena moţnost zpracování kovonosných briket, 

vyráběných z odpadů hutního průmyslu, na elektrické obloukové peci. První část byla 

zaměřena na seznámení se s celkovou technologií výroby oceli v elektrické obloukové peci. 

V kapitole je pozornost věnována jednotlivým údobím tavby od samotné přípravy vsázky aţ 

po odpich oceli do licí pánve. 

V druhé kapitole byla pozornost zaměřena na problematiku v průmyslu, co se týče 

vzniku odpadů, nakládání s nimi, jejich moţnosti zpracování a recyklace aţ po samotné 

technologické postupy, jeţ jsou zaloţeny na zkusovění těchto odpadů pro moţnost jejich 

opětovného vyuţití v ocelárenských hutních agregátech, zejména v elektrické obloukové peci. 

V této kapitole byl ještě dále popisován výzkum těchto zkusovělých materiálů ve formě 

briket. Na těchto briketách byl proveden výzkum s cílem získání poznatků o chování těchto 

materiálů v redukčním prostředí s cílem stanovení indexu redukovatelnosti, který vyšel 

s výborným výsledkem, tudíţ bylo zjištěno, ţe budou vhodnou vsázkou pro hutní agregáty. 

Třetí kapitola reprezentuje zahraniční poznatky v oblasti vyuţití těchto briket ve světě: 

 Například ve Španělsku prováděli pokusné tavby s tím, ţe prachové odpady prosazovali 

zpět do té samé pece, ze které tyto odpady vznikly. Tento proces pojmenovali 

RECUMET. Při tomto výzkumu nedošlo k ţádnému navýšení spotřeby redukčních 

činidel, dokonce stanovená energetická rovnováha procesu vykazovala pozitivní 

hodnoty a to znamenalo důleţité úspory energií. 

 Dále byl popisován výzkum ze Slovenska z Ţelezáren Podbrezová a.s., a bylo dospěno 

k závěru, ţe při pouţití Fe-C briket s obsahem (Fe-min. 75 % a C- min. 9 aţ 11 %) je 

moţné nahradit ocelárenské surové ţelezo za podmínek, ţe bude dodrţena stabilita 

chemických parametrů a správného nastavení vsázkových materiálů při výrobě oceli 

v elektrické obloukové peci. 

Čtvrtá kapitola se jiţ věnuje vlastnímu experimentu, a to moţnosti pouţití briket na 

EOP v Třineckých ţelezárnách a.s. Při tomto podrobném prozkoumání tohoto experimentu lze 

odvodit závěry následovně: 

 Při vsázce, která obsahovala 13 % briket, došlo k  velkému problému u této tavby, 

s následným velice problematickým zpracováním. Zvýšila se razantně spotřeba 

elektrické energie i materiálu pro její moţné vylití z pece. 

 Při dalších pokusech, kdy bylo pak následně přidáváno do pece maximálně mnoţství 

briket do 5 %, byl průběh tavby bez problému, mnoţství strusky bylo srovnatelné 

s tavbami bez briket, taktéţ bylo sledováno, ţe došlo s pouţitím menšího mnoţství 

briket k napěnění strusky, která byla také dobře redukovatelná. Vzhledem k tomu, ţe 

brikety obsahovaly vysoké procento oxidů, tudíţ podporovaly oxidační pochody uţ 

během tavení, se projevilo na niţších procentech obsaţeného dusíku v oceli. V případě 

pouţití briket u dvou ingotových taveb bylo sledováno také sníţení dusíku. U 

ingotových taveb, kde je potřeba odfosfoření, sníţení obsahů obsaţených plynů, lze 

těchto poznatků vyuţít pro další experimenty v rámci diplomové práce. 
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