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ABSTRAKT  

Bakalářská práce je rozdělená do pěti hlavních kapitol, věnují se výrobě surového 

ţeleza, konstrukcí vysoké pece, ţárovzdornými materiály, které se pouţívají k vyzdění vysoké 

pece, jejich umístění v částech vysoké pece a na konec chlazení vyzdívky vysoké pece. 

V první kapitole je popsán historický vývoj výroby surového ţeleza od prvních 

zmínek o výrobě surového ţeleza aţ po současnost. Dále obsahuje podkapitolu se zařízeními 

spojenými s výrobou surového ţeleza a popis samotné výroby surového ţeleza. Druhá 

kapitola se zaobírá konstrukcí vysoké pece, jejími základy, nosnou ocelovou konstrukcí 

a popisem částí vysoké pece, z kterých se skládá. Třetí kapitola obsahuje přehled základních 

ţárovzdorných materiálů pouţívaných ve vyzdívce vysoké pece. Věnuje se chemickému 

sloţení, základním vlastnostem ţárovzdorných materiálu a popisem vybraných ţárovzdorných 

materiálů. Předposlední, čtvrtá kapitola se zabývá konstrukcí vyzdívky vysoké pece, kde jsou 

zmíněny příčiny opotřebení vyzdívky a samotné pouţití určitého ţárovzdorného materiálu 

v různých částech vysoké pece. Důleţitou součástí dlouhé ţivotnosti vyzdívky je její chlazení, 

kde je taktéţ popsán systém a konstrukce chladících prvků a jejich umístění na vysoké peci. 

Klíčová slova 

Vysoká pec, surové ţelezo, vsázka, ţárovzdorné materiály, vyzdívka, vyzdívka vysoké 

pece, chlazení 

ABSTRACT 

The bachelor thesis is divided into five main chapters dedicated to the production of 

pig iron, the blast furnace construction, refractory materials which are used for walling of the 

blast furnace, their location in the blast furnace and parts to the end of cooling blast furnace 

brickwork. 

The first chapter describes the historical development of the production of pig iron 

from the first mentions of pig iron production to today. It also contains a subchapter devices 

associated with the production of pig iron and the description of the production of pig iron. 

The second chapter deals with the construction of a blast furnace, its foundations, supporting 

steel structure and description of the furnace from which it is composed. The third chapter 

provides an overview of basic refractory materials used in the lining of the blast furnace. It is 

the chemical composition, the basic properties of refractory material and a description of 

selected refractory materials. Penultimate, the fourth chapter deals with the construction of the 

lining of the blast furnace, where they are mentioned causes wear linings and the actual use of 

certain refractory material in different parts of the blast furnace. An important part of the long 

life of the lining is its cooling, which is also described a system and structure cooling 

elements and their location at the blast furnace. 

Key words 

Blast furnace, the pig iron, batch, refractory materials, lining, lining of the blast 

furnace, cooling  
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1. ÚVOD 

Historie výroby surového ţeleza sahá aţ do druhé poloviny 2. tisíciletí př. n. l., kdy se 

pouţívaly malé šachtové pece, které byly stavěny ve svahu. U nás se zmínky o prvních 

pokusech výroby ţeleza datují do poloviny 1. století př. n. l. Během této doby prošla 

technologie výroby surového ţeleza a samozřejmě i konstrukce vysokých pecí obrovskou 

proměnou. Došlo ke zvětšování uţitečného objemu pecí, ke zvyšování produkce surového 

ţeleza a sniţování spotřeby paliva. Sniţování spotřeby paliva bylo způsobeno díky pouţití 

ohřívačů větrů, které dmýchají ohřátý vzduch přes výfučny do vysoké pece. Dnes se koks 

jako palivo připravuje v koksovně, ţelezná ruda se upravuje na aglomeraci a do vysoké pece 

jsou zaváţeny zásypným zařízením. 

Dnešní vysoké pece mají kruhový průřez. Tento profil vyplynul z praktických 

zkušeností a poznatků o výrobě surového ţeleza. Vysoká pec patří mezi pece šachtového 

typu. Na celém světě je mnoho druhů vysokých pecí, které se liší svou uţitečnou výškou 

a uţitečným objemem pece. Za posledních deset let bylo dosaţeno mimořádného rozvoje. 

Tento úspěch byl na jedné straně dosaţen neustálým zvyšováním uţitečného objemu 

vysokých pecí a na druhé straně cílevědomým zdokonalováním úprav vysokopecní vsázky 

a vysokopecní technologie. Aby bylo však dosaţeno vysoké výrobnosti vysokých pecí, je 

třeba splnit řadu kritérii, které musí být splněny. Na první místo se řadí vyzdívka.  

Tato vyzdívka je sloţena ze ţárovzdorného materiálu, na který jsou obecně kladeny 

velké poţadavky. Vysokopecní procesy a také doba provozu pece mohou být ovlivňovány 

volbou vyzdívky, jejím chemickým sloţením, mechanickými a tepelně-fyzikálními 

vlastnostmi, zda byl správně zvolený tvar vyzdívky, údrţbou pece při jejím provozu 

a provedení zednických prací. Ţárovzdorný materiál během plnění své funkce je vystavován 

fyzikálním, chemickým a mechanickým vlivům. Často však na něj můţe působit několik 

faktorů najednou: vysoká teplota spolu s chemickým vlivem kapalných a plynných fází 

a zároveň tlakem a otěrem vsázkových surovin.  

Kaţdá část vyzdívky vysoké pece je vystavována jinému druhu namáhání. Různé 

poměry v jednotlivých částech vysoké pece vedou i k různým poţadavkům na vlastnosti 

pouţitých ţárovzdorných materiálů. Odlišné jsou vlastnosti a poţadavky na vyzdívku sazebny 

a nístěje. Sazebna je namáhána spíše mechanicky a nístěj chemicky, fyzikálně i mechanicky. 

Dlouhou ţivotnost vyzdívky aţ deset let lze dosáhnout správnou volbou ţárovzdorného 

materiálu pro danou část vysoké pece a chlazením vyzdívky, která je teplotně namáhána.  

Tato bakalářská práce je zaměřená na vyzdívku vysokých pecí. V práci jsou popsány 

nejběţnější ţárovzdorné materiály, které jsou pouţívány pro vyzdívku, jejich umístění ve 

vysoké peci a jejich vlastnosti. V souvislosti s dlouhodobou ţivotností vyzdívky je zde 

obsaţena kapitola s neméně důleţitými chladicími systémy. 
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2. VÝROBA SUROVÉHO ŢELEZA 

Výroba kujného ţeleza se dělí na přímou a nepřímou. Při přímé výrobě se jedním 

technologickým procesem získá z rudy kujné ţelezo (ocel). Nepřímá výroba v prvním 

technologickém procesu vyrobí křehký meziprodukt (surové ţelezo), který se dále zkujňuje 

v následném ocelářském procesu. Nepřímou výrobou se vyrábí převáţná část současné 

produkce. Výsledkem vysokopecní výroby je ze vsázky určitého chemického sloţení 

surového ţeleza. Tento výsledný produkt má ovšem vysoký obsah uhlíku, cca 3 aţ 4 %, 

a dalších příměsí, 0,5 - 3 % Si, 0,5 - 3 % Mn, 0,05 - 2 % P a aţ 0,1 % S. Vlivem vysokého 

obsahu uhlíku je tvrdé a křehké, při ohřátí na teploty 1150 °C aţ 1250 °C se taví bez přechodu 

přes tvárný stav. Proto ho není moţné tvářet za tepla ani za studena. Nazývá se také nekujné 

ţelezo a jeho přímé pouţití je velmi omezené. Je to především výchozí surovina pro výrobu 

ostatních druhů technického ţeleza, jako jsou oceli a litiny [13]. 

2.1  Historie výroby surového ţeleza 

V této podkapitole se seznámíme s rozvojem výroby surového ţeleza na našem území. 

Surové ţelezo je hlavní surovinou pro výrobu oceli. Výroba oceli si prošla od doby řemeslné 

malovýroby k současné průmyslové velkovýrobě dlouho a klikatou cestou s důleţitými 

zlepšováními postupy výroby. Tento vývoj byl doprovázen zdokonalováním sortimentu, 

jakosti výrobků se stále vzrůstající produktivitou práce, zmenšením ekologické zátěţe 

a zlepšením ekonomiky podniků. S tímto rozvojem dochází i ke změně vztahu k odběratelům, 

berou se na zřetel jejich potřeby a poţadavky. V současné době se ročně vyrobí okolo 

1,606 mld. tun oceli ročně. 

První zmínky o výrobě ţeleza z rudy se datuje 3000 let př. n. l. a souvisí s metalurgií 

mědi a olova v Anatolii, v severní části Sýrie a v části Iránu. Jako přísada struskotvorného 

charakteru se při zpracování sirníkových měděných rud přidávala ţelezná ruda. Tito výrobci 

identifikovali malé kapičky ţeleza, které jim uţ mohly napovědět o existenci způsobu výroby 

ţeleza. Došlo k tomu aţ o 15 století později. Na začátcích výroby ţeleza se pouţívaly malé 

šachtové pece, byly stavěny ve svahu z důvodu jejího přirozeného tahu zplodin vzniklých při 

hoření. Velikost pracovního prostoru se pohybovala kolem 1,0 aţ 1,5 m. Taková pec je na 

obrázku 1.  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Materi%C3%A1lov%C3%A1_tvrdost&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Materi%C3%A1lov%C3%A1_k%C5%99ehkost&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Taven%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Tv%C3%A1%C5%99en%C3%AD_za_tepla&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Tv%C3%A1%C5%99en%C3%AD_za_studena&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Technick%C3%A9_%C5%BEelezo
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Obr. 1 Nadzemní šachtová pec [5] 

Palivem bylo dřevěné uhlí, kovonosnou vsázku poskytovaly lehce redukovatelné 

přírodní rudy s nízkým obsahem síry a neţádoucích prvků. V těchto prvních pecích se 

nepouţívaly ještě struskotvorné přísady. Všechny suroviny se promíchaly a byla s nimi 

naplněna pec a uhlí bylo zapáleno zespodu. Vzduch zde také nebyl předehříván, a díky malé 

výšce šachty docházelo k vysokým tepelným ztrátám. Nepředehřátý vzduch, který do pece 

vstupoval přes struskovou výpust, způsoboval, ţe teplota v nístěji nepřesahovala 1250 °C. 

Tedy docházelo k vyredukování jen části ţeleza z rudy, a nedocházelo k úplnému roztavení. 

Takto vyredukovanému ţelezu se říkalo ţelezná houba. A pece, v kterých se vyráběla tzv. vlčí 

pece. 

V Čechách se nejstarší nálezy ţelezných výrobků datují do 12. století př. n. l. Nejstarší 

zařízení na výrobu ţeleza bylo velmi primitivní. Skládalo se z otevřené výhně a dmychadla. 

Tento objev se datuje do poloviny prvního tisíciletí př. n. l. Takto získány kousky ţeleza se 

kovářsky zpracovávaly. V období kolem 9. století n. l. tzv. Velkomoravské říše se vyráběly ze 

ţeleza nástroje do zemědělství, jako třeba motyky, rýče, radlice, ale také jiné nástroje 

a zbraně. Na obrázku 2 můţete vidět zachovalé sekerovité hřivny z období 9. století. 

Z uvedených důvodů vytlačilo ostatní kovy a stalo se nejpouţívanějším kovem [2]. Pece, ve 

kterých se vyráběla tavenina pro výrobu těchto nástrojů, prošly významným pokrokem 

v konstrukci. Tato změna se datuje do 8. století n. l., kterou uskutečnili v Katalánii ve 

Španělsku. Nebyly umísťovány ve svahu, ale na rovné ploše. Měly oddělené zaváţecí 

prostory pro rudu a dřevěné uhlí, pro přívod vzduchu zvláštní přívod, strusková výpust byla 

oddělená a pec měla skloněnou přední stěnu. Zvětšovala se postupně výška pece, tím i dráha 

plynů a docházelo k zvyšování teploty redukce. Výrobnost pecí vzrůstala a spotřeba paliva se 

sniţovala. Velkou míru ke zvýšení výrobností pecí mělo zavedení dmýchání vzduchu.  



12 

 

 

Obr. 2 Sekerovité hřivny z 9. století n. l. [3] 

Od 10. do 13. století docházelo k lokalizaci výroby ţeleza k surovinové základně. 

Hutnictví v těchto stoletích začalo záviset na pokroku v mnohých oblastech hospodářství. 

Bylo také klíčovou poloţkou v soustavě raně středověké řemeslné výroby [1]. 

Ve 13. aţ 16. století fungovalo v Čechách 250 ţelezných hutí. Ţelezářství bylo dlouhou dobu 

svazováno řadou omezení, protoţe zřizování hutí povolovaly jen vyšší horní úřady, které jim 

bránily ve vývoji. Výroba ţeleza ve vysokých pecích nepřímou metodou u nás vedla ke konci 

starého ţelezářství a vybudování nových hutí s vysokou pecí. Oproti Německu, Francii 

a Anglii je počátek vysokopecní výroby v Čechách později. Právě první úspěšná tavba 

s pouţitím koksu pochází z Anglie, kdy ji v roce 1735 uskutečnil Angličan Abraham Darby I. 

Tento rok je povaţován za důleţitý mezník v rozvoji vysokopecní technologie. Zvládnutí této 

technologie ale zabralo skoro dvě staletí. V 2. polovině 19. století se ve vysokých pecích 

začínalo pracovat s koksem a s dmýchaným předehřátým vzduchem. Problematiku 

s předehřevem vzduchu vyřešil v roce 1857 Edward Cowper. Jeho regenerátory se pouţívají 

dodnes. V 80. letech 19. století během hospodářské krize se na území Čech výrazně 

soustředila výroba na Ostravsku a středních Čechách. V období od roku 1875 do 1880 

docházelo postupně k přesunu výroby ţeleza na Ostravsko. 

Na přelomu století 19. a 20. se výroba surového ţeleza soustředila ve Vítkovicích, 

Třinci, Kladně a Králově Dvoře. Na obrázku 3 je zobrazena vysoká pec v Třinci. Hutnictví 

nezahálelo ani v meziválečném období a stále se rozvíjelo. Po druhé světové válce byly na 

našem území dominující pouze výše uvedené čtyři hutní podniky. V 90. letech 20. století 

hutní podniky zaměstnávaly téměř 170 000 pracovníků. A v rekordním výrobním roce 1988 

se v nich vyrobilo 15,8 mil. tun oceli. Podniky se soustředily na investice do zvýšení výrobní 

kapacity a objemu výroby. Pak jim uţ nezbývaly finanční prostředky na modernizaci zařízení 
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a na restrukturalizaci technologií a sortimentu. Díky tomu se odvíjela technická a ekonomická 

zaostalost podniků. To se prokázalo v plné míře po roce 1989, kdy hutní podniky v Čechách 

pokulhávaly za rozvojem trendů a forem ocelářství za zeměmi ze západní Evropy. 

 

Obr. 3 Vysoká pec č. 3 v Třineckých ţelezárnách, rok 1916 [6] 

Nejmodernější vysoké pece, musí poskytnout odpovídající, automatické a přesné 

prostředky pro obousměrné proudění všech sestupujících pevných látek, které vstupují do 

pece a všechny vzestupující plyny, které opouští pec [15]. Mezi světového giganta v dnešní 

době lze povaţovat Čínskou lidovou republiku, která vyprodukovala v roce 2013 720 mil. tun 

surového ţeleza za rok. Za ní je s velikým odstupem Japonsko s 84 mil. tun, Indie a Rusko 

s 50 mil. tun. Dalším asijským státem je Jiţní Korea s 39. mil. tun a aţ za ní s 31. mil. tun 

USA [4]. V roce 2014 se v Česku vyrobilo kolem 4,2 mil. tun surového ţeleza, coţ je nejvíce 

od roku 2007, kdy byla produkce kolem 5,3 mil. tun. Tento rok předcházel počátku 

ekonomické krize.     

2.2 Zařízení spojená s výrobou surového ţeleza 

Při vysokopecních pochodech tvoří vsázku kovonosný materiál, struskotvorný 

materiál a palivo. Kovonosnou vsázku tvoří ţelezné a manganové rudy. Struskotvorné přísady 

jsou v podobě vápence, dolomitického vápence, dolomitu, vápna a ankeritu. Palivem pro 

výrobu surového ţeleza je koks, který je zdrojem tepelné energie a je redukovadlem ţelezné 

rudy. Výchozí látky pro palivo a kovonosný materiál se musí před samotným procesem 

upravovat. Velmi důleţité zařízení na tyto úpravy je koksárenská baterie pro koksování 

černého uhlí, a aglomerace pro spékání ţelezných rud.  Další důleţitým zařízením pro 

vysokopecní procesy jsou ohřívače větru v tzv. cowpery. Díky nim se dosahuje vyšší 

výrobnosti vysoké pece. Mezi další zařízení patří také kyslíkárna, dopravníky surovin tzv. 

skipy a také zařízení pro dopravu surového ţeleza na ocelárnu a strusky pro další zpracování. 

Podrobněji bych se chtěl zaměřit na zařízení pro koksování, aglomeraci a ohřev vzduchu.  
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2.2.1 Koksování černého uhlí 

Koks je velmi úzce spojený s výrobou surového ţeleza. Pod pojmem koks si můţeme 

představit tuhou porézní odplyněnou hmotu, barvy ocelově šedé, která má potřebné vlastnosti 

pro jeho pouţití ve vysokých pecích. Zde nepůsobí pouze jako zdroj tepelné energie, ale také 

jako redukční činidlo. Během uplynulých 150 let technická stránka výroby koksu prošla od 

jednoduchých pecí aţ k současným nejmodernějším bateriím, které hospodárně vyuţívají 

suroviny. Nejnovější způsoby se ohlíţejí k získávání kvalitnějšího koksu, ke zlepšení 

ekonomiky výroby koksu a k dopadu koksování na ţivotní prostředí.  

Černé uhlí, které je ve vytěţeném stavu, se nemůţe pouţít přímo k výrobě koksu. Je 

třeba uhlí před následným koksováním řádně upravit do poţadované formy. Zpravidla se 

jedná o směs skládající se jak z prachu, tak z kusů o velikosti aţ 500 mm. Proto je třeba tuto 

směs rozdělit. Jako první se z uhlí odstraní ţelezo na magnetickém separátoru. Poté pokračuje 

způsob úpravy uhlí  rozdruţováním v sazečkách tzv. pračkách. Při rozdruţování v sázečkách 

je důleţité kontinuální rozdělení uhlí, na základě gravitace podle hustoty ve střídavém proudu 

vody na prorostliny a hlušinu. Toto rozdělování se nazývá praní. Proud vody vyvolaný často 

pístem, prochází otvory v sítě a střídavě stoupá a klesá rozdruţované uhlí. Současně se také 

nakypřuje a posouvá dále. Tím dochází k rozdělení jednotlivých částic. Ve spodní části se 

udrţují částice hlušiny, v horní zase zrna uhlí. Prorostlina se usazuje často na rozhraní obou 

částí. Prané uhlí se přemisťuje spolu s vodou přes práh sázečky vodním proudem mimo 

pracovní prostor. Prorostliny a hlušina se opakovaně vypouští otvorem v spodní části sázečky.  

Uhlí je dále tříděno na otevřených bubnových sítech a v usazovacích nádrţích se 

odvodňuje. Nemělo by obsahovat více neţ 10 - 12 % vody, 7 % popela a menší částice neţ 

10 mm. Uhelná vsázka dále prochází úpravou mletím. Při mletí koksárenského uhlí je 

důleţité: 

 docílit ideálního poměru granulometrických tříd pro navýšení sypné hustoty 

vsázeného uhlí, 

 zamezit tvorbě velkého mnoţství jemných tříd, které sniţují koksotvornost uhlí, 

 zvolit takový stupeň mletí podle zastoupení sloţek v koksárenském uhlí, které se hůře 

spékají nebo nespékají. 

Dále se namleté uhlí míchá. Jednotlivé třídy vsázky se melou odděleně a poté se 

nadávkují a smíchají. Tato metoda je ze stránky řízení jakosti koksu dokonalejší 

a univerzálnější. Takto se můţe namlít kaţdá sloţka na poţadovanou zrnitost a lépe 

nadávkovat jednotlivé sloţky uhlí vzhledem k menší granulometrii. Mletí uhlí se provádí na 

kladivových mlýnech a na nárazových mlýnech. Kladivový mlýn můţe namlít za hodinu 

přibliţně 50 tun uhlí.  Zrnitostní skladba uhlí, které se pouţívá jako vsázka, se hodnotí třídicí 

zkouškou. Namleté uhlí je dále dopraveno do uhelných věţí. 

 Uhlí se dále zpracovává v hlavní části a to koksárenských bateriích, viz obrázek 4. 

Koksovací baterie obsahuje daný počet koksovacích pecí, které jsou vybaveny potřebným 

vytápěním a zařízením nutným k obsluze. Tvoří ji koksovací komory s topnými stěnami, 

regenerátory, spalinové kanály a komín, základy a výztuha pecí, pecní dveře a strojní zařízení. 

Koksovací komora představuje pracovní prostor, tvořený podlahou komory, topnými stěnami, 
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klenbou a dveřmi, kde za nepřístupu vzduchu působením tepla z topných stěn probíhá 

karbonizace vsazovaného uhlí na koks [7]. Vyzdívka topných stěn je z dinasu. Tvoří soustavu 

topných kanálků, které umoţňují rovnoměrné spalování topného plynu, čímţ se zvyšuje 

tepelně akumulační schopnost a celková stabilita stěn. Jsou spojeny s regenerátory šikmými 

kanálky, které jsou vyplněny zvláště upravenými šamotovými tvarovkami. Koksovací komory 

jsou uzavřeny pecními dveřmi z obou stran, tvořící kovový rám, který je vyzděn 

ţárovzdornou vyzdívkou, šamotem nebo ţárobetonem. 

 Koksovací komory se plní často pěchovanou vsázkou, kdy se do komory zasune 

upěchovaný hranol uhlí. Při karbonizaci uhlí dochází k sloţitým chemickým 

a fyzikálněchemickým reakcím, ze kterého jsou odstraněny prchavé sloţky v peci 

s omezeným přístupem kyslíku při teplotách kolem 1000 °C, a vzniká koks. Tvorbu koksu lze 

rozdělit do několika stadií. 

 První stadium probíhá při teplotě ohřevu uhlí do 200 °C. Probíhá vysušování vsázky. 

Uvolňují se nízkomolekulární plyny (CO2, CO, H2O aj.) a sniţuje se zastoupení OH a COOH 

skupin. Nedochází k zásadní degradaci strukturního řetězce. Ale další průběh chemické 

reakce ovlivňuje přeskupování atomů uvnitř molekul. 

 Druhé stadium je v rozmezí teplot 200 aţ 350 °C. Dochází k vytvoření dvou 

plastických vrstev, které se nacházejí blízko stěn a rovnoběţně probíhají se stěnami po celé 

délce a výšce komory. Nedochází k úbytkům hmoty, ale díky tepelným vibracím dochází 

k odštěpování H2O, CO, CO2, CH4 a H2.  

 Třetí stadium se vyznačuje nevýrazným úbytkem hmoty a mění se stav hmoty, ze 

sypkého v plastický, při teplotě od 350 do 450 °C. Lze vypozorovat dehet, který se uvolňuje.  

 Při čtvrté stádium o teplotě 450 aţ 550 °C dochází k značnému úbytku hmoty zejména 

z důvodu uvolňování dehtu. Plastická fáze tuhne a roste poměr mezi C:H, uvolňování 

nízkomolekulárních plynů pokračuje.  

 Páté stadium při teplotách 550 aţ 990 °C je doprovázeno úniku vodíku a tím dochází 

k postupnému úbytku hmoty. Zvyšuje se poměr C:H a roste skutečná hustota koksu. Ve 

stádiích tři aţ pět dochází k posunu plastické vrstvy směrem ke středu komory jejich 

zahříváním. Za těmito vrstvami je jiţ tzv. polokoks, z kterého se při dalším zvýšení teploty 

stává koks.  

 V okamţiku setkání dvou plastických vrstev, které se od stěn k sobě přibliţují, vzniká 

tzv. dehtový šev. Prostupem tepla v celé komoře je dokončená karbonizace. V konečných 

fázích karbonizace se vzniklý koks díky smrštění oddaluje od stěn komory a dehtovým švem 

se rozděluje na dvě poloviny.  
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Obr. 4 Koksárenská baterie v Třineckých ţelezárnách [8] 

 Hašení koksu probíhá v hasicím voze po vytlačení ţhavého koksu z koksárenské 

baterie. Koks se hasí vodou z hasicí věţe. Proces hašení má několik kroků. Jako první je koks 

poléván asi po dobu 150 s vodou pomocí trysek. Mnoţství vody k hašení koksu potřebného na 

tunu koksu činí 1,7 - 2 m
3
[9], z čehoţ 75 % se získá zpět a zbytek se vypaří nebo zůstane 

v koksu. Nechá se poté odkapat přebytek vody a nechá se vyklopit na koksovou rampu, která 

je nakloněná v úhlu 28°, kde se odpaří povrchové zbytky vody. Tento krok trvá kolem 

30 minut. Povrch rampy je z dobře kluzného materiálu, jako je třeba litina nebo čedič. Na 

spodní straně rampy jsou otevíratelná hradítka, díky nim se posunuje koks dále na rampový 

pás. Ten slouţí pro dopravu koksu na třídírnu. Proces hašení je doprovázen vznikem velkého 

mnoţství vodní páry, která je rozptýlená do okolí. Obsahuje mnoţství škodlivin jako fenoly, 

koksový prach, H2S, NH3. V okolí hasící věţe kde dochází k hašení koksu má tato pára 

korozivní účinky. Mnoţství takto vypuštěných škodlivin je korigováno odlučovacími síty.  

 Koks po hašení představuje polydisperzní směs zrn různých tvarů a velikostí, a proto 

je nutné jeho roztřídění do skupin podle dalšího pouţití. Hrubé třídění na roštech se pouţívá 

k oddělení kusového koksu od drobných zrn a dále pokračuje na jemnou třídírnu. Zde se na 

sítových třídičích separuje na dané velikosti.  

 Dále mezi vedlejší produkty karbonizace ve velké míře patří koksárenský plyn, 

bezvodý dehet, surový benzol, amoniak, sulfan a naftalen. Jedna koksárenská baterie můţe 

obsahovat kolem 72 komor. Výrobnost takové koksárenské baterie je 350 000 tun koksu 
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ročně. Za hodinu provozu koksovny se vyprodukuje zhruba 36 000 m
3
 koksárenského plynu. 

Dehtu vzniká na 34 000 tun a benzolu 8 000 tun ročně.  

2.2.2 Aglomerace ţelezných rud 

Ţelezná ruda je základní kovonosnou vsázkou pro výrobu surového ţeleza. Tuto 

vsázku mohou tvořit ţelezné a manganové rudy, ale také kovonosný odpad z průmyslové 

výroby. Většinou to jsou produkty z vysokoteplotní úpravy rudy v podobě aglomerátu a pelet. 

Hutní podniky si většinou upravují dodávanou sypkou ţeleznou rudu v zařízeních zvaných 

aglomerace.  

Ţelezo se v přírodě nevyskytuje v čistém stavu. Je sloučeno s dalšími prvky a tvoří tak 

sloučeniny, jejichţ velké zastoupení je v zemské kůře. Horniny obsahující ţelezo v takovém 

mnoţství a formě, ţe je můţeme ekonomicky těţit, se nazývají rudy. Lze je rozdělit do 

základních skupin podle chemického sloţení ţelezných rud: 

 oxidy ţeleza 

 hydroxidy ţeleza 

 uhličitany ţeleza 

 křemičitany ţeleza 

 sulfidy ţeleza 

Poukázal bych na první tři skupiny, ve kterých se můţe ţelezo vázat. Převáţná většina 

ţeleza (aţ 93 %) se na světě získává z oxidů ţeleza. Mezi základní dva oxidy ţeleza patří 

minerály magnetit (Fe3O4) a hematit (Fe2O3). Magnetit také známy jako magnetovec, 

obsahuje v čistém stavu 72,4 % Fe a 27,6 % O2. Zbarvený je do barvy tmavošedé aţ černé. Je 

magnetický, těţký a hutný. Významné naleziště magnetitu je v Rusku ve městě 

Magnitogorsk, a ve Švédsku ve městě Kiruna. Magnetit má malou pórovitost a pro zlepšení 

jeho redukčních vlastností se musí před sázením do pece praţit. Hematit nazývaný také krevel 

obsahuje kolem 70 % Fe a okolo 30 % O2. Má červenou nebo červenohnědou barvu. Je dobře 

redukovatelný, takţe se nemusí praţit. Hojný minerál, který má mnoho nalezišť např. Rusko, 

Ukrajina, Švédsko, USA, Brazílie, Austrálie, Česko a Slovensko.  

Mezi hydroxidy ţeleza patří minerál limonit (Fe2O3.xH2O), tzv. hnědel. Je to prakticky 

směs oxidu a hydroxidu ţeleza. Zbarvený je do ţlutohnědé aţ hnědé barvy. Obsah Fe se 

pohybuje kolem 35 - 40 %. Nepraţí se. Nalézá se v Rusko, Německu, Francii a Kanadě. 

Siderit (FeCO3) neboli ocelek, zastupuje skupinu uhličitanů. Obsahuje okolo 48 % Fe 

a při praţení se procento podílu zvyšuje. Obsah fosforu je velmi malý, často vyšší je obsah 

Mn a CaCO3. Po praţení dobře redukovatelný. Velká naleziště jsou v Rakousku, Rusku 

a Německu.  

Do vysokopecního podniku je dodávána jemná prachová ruda, která se nemůţe přímo 

pouţít jako surovina do vysoké pece. Tato ruda je jiţ po vytěţení drcená a tříděná. Dále se 

zpracovává na místě, které se nazývá aglomerace. Na obrázku 5 je spékací linka aglomerace. 

Je jedním z nejvhodnějších způsobů zpracování prachových a drobných rud a znamená 

spojení těchto rud spečením (slinutím) v kusy vhodné velikosti a mechanických 
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vlastností [10]. Z dodaných ţelezných rud, paliva a přísad se vyrobí aglomerát poţadované 

kvality. 

Aglomerační proces je souhrn fyzikálních, tepelných, fyzikálněchemických 

a chemických dějů. Vlastnosti a struktura surovin se v průběhu těchto chemických procesů 

mění. Při tomto pochodu dochází k odstraňování částečně síry ze ţelezné rudy, zvyšuje se 

zásaditost ţelezné rudy a také dochází k částečné redukci ţelezné rudy uhlíkem z aglomerační 

směsi. Tato směs se skládá z prachové ţelezné rudy, ke které je přidán dolomit, vápenec 

a prachové palivo, kterým je odpadní koks.  

 

Obr. 5 Spékací linka aglomerace č. 2 v Třineckých ţelezárnách [6] 

Spékání probíhá na spékácím pásu. Nejznámějším způsobem zpracování je Dwight-

Lloydovo zařízení. Je to v podstatě nekonečný dopravní pás, kterým pohybují dvě kola. Pás je 

ţelezný řetěz s plochými články, upravenými na způsob otevřených skřínek s děrovaným 

dnem po celé své délce [11]. Délka pásu je 30 - 35 m a šířka 2 - 2,5 m. Jeho rychlost se 

pohybuje okolo 0,5 - 1,8 m/min. Aglomerační směs musí být dobře promíchána, vlhčí a ve 

sbalovacím bubnu předpeletizovává. Z násypníku se plní skříňky na aglomeračním pásu. 

Směs je na pásu ve vrstvě asi 300 mm a nad spékanou vrstvou je zapalována hořáky. Ze 

spodní strany je nasáván vzduch a tím prostupuje teplo z vrchní vrstvy přes celou výšku 

směsi, takţe spalování paliva ve směsi probíhá od shora dolů. Spékání ţelezné rudy končí 

vyhořením paliva i ve spodní vrstvě a vysypáním aglomerátu do dopravníku. Ten se dále 

potom drtí, třídí, chladí a dopravuje do zásobníku vysoké pece.  

Aglomerace je povaţována za hlavní zdroj znečišťování ţivotního prostředí při výrobě 

surového ţeleza. Proto jsou podniky nuceny do velkých investic elektrických odlučovačů 

prachu, které splňují emisní limity tuhých znečišťujících látek v úrovni 50 mg/Nm
3
.  
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2.2.3 Ohřívače větru 

Pro velké výrobnosti vysoké pece se do nístěje dmýchá předehřátý vzduch. Kaţdou 

minutu se vhání do pece aţ 2,2 m
3
 vzduchu na m

3
 uţitečného objemu pece. Předehřátý vzduch 

pomáhá ke sniţování mnoţství koksu ve vsázce a docílení rychlého tavení. Pomocí 

dmychadel se do pece dmýchá předehřátý vzduch z ohřívače větru tzv. cowperu, viz 

obrázek 6. Vítr se také většinou dmýchá s obohacením kyslíku, jehoţ obsah ve vzduchu je asi 

24 %. 

 

Obr. 6 Schéma ohřívače větru 

Ohřívače dostaly název po jejich vynálezci E. A. Cowperovi, který jiţ v roku 1857 

získal ve Velké Británii patent na tento regenerativní typ ohřívačů. Cowperův ohřívač větru je 

válcovitého tvaru, jehoţ horní část je zakončená kopulí. Celý ohřívač je na betonových 

základech, bývá vysoký kolem 36 m a jeho průměr je 9 m. Kromě základů se skládá 

z ocelového pláště o tloušťce 25 aţ 30 mm. Další části ohřívače jsou spalovací šachta, 

teplosměnné mříţoví, které je na keramickém roštu s litinovými stoličkami. Obvodové zdivo, 

které je tvořeno z větší části šamotem s vysokým obsahem Al2O3. Horní část mříţoví, kopule 

a spalovací šachta je vyzděna dinasem. Teplota kopule se můţe pohybovat aţ kolem 1500 °C, 

z důvodu je tato část vyzdívky sloţená z několika vrstev různých typů ţárovzdorných 

materiálů na bázi SiO2 a Al2O3 spolu s vláknitou izolací mezi ocelovým pláštěm kopule 

a ţárovzdorným materiálem. Teplosměnné mříţoví je po celé výšce vyzděno stejnými 

tvárnicemi nebo se mohou rozdělit do čtyř pásem s různou velikostí otvorů tvárnic. Většinou 

k jedné vysoké peci patří 3 aţ 4 ohřívače větru, komín a mísicí komora horkého a studeného 

vzduchu.  

Pro předehřev spalovací šachty se pouţívá směsný plyn z vysokopecního, 

koksárenského a zemního plynu. Ten je spalován vysokovýkonným kovovým či keramickým 
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hořákem. Zplodiny stoupají nahoru spalovací komorou pod kopuli, kde mění svůj směr 

proudění a sestupují přes teplosměnné mříţoví pod litinové stoličky, odkud jsou odváděny do 

komínového kanálu. Tak se vytápí ohřívač a dochází k proudění zplodin a předehřívání zdiva. 

Účel mříţoví je přijímat teplo od kouřových zplodin a opět teplo předávat studenému vzduchu 

[12]. Kanálková tvárnice musí mít takovou tloušťku, aby se v ni akumulovalo dostatečné 

mnoţství tepla z ohřívání a zase, aby při ohřevu vzduchu vydalo potřebné teplo. Při ohřevu 

větru vstupuje vzduch přímo do regenerační komory, kde stoupá jednotlivými kanálky nahoru 

a je ohříván od zdiva. Pod kopulí změní směr proudění a sestupuje spalovací komorou do 

potrubí. Předehřev ohřívače probíhá přibliţně 1 - 2 hodiny. Ne všechny cowpery předehřívají 

vítr současně. Probíhá to tak, ţe jeden ohřívač předehřívá vítr a ostatní se nahřívají.  

2.3 Výroba surového ţeleza 

Za tímto procesem si můţeme představit velké mnoţství dějů, které končí odpichem 

surového ţeleza a vysokopecní strusky. Aby během těchto dějů bylo dosaţeno poţadovaného 

chemického sloţení ţeleza, musí tomu v první řadě odpovídat sloţení vsázky, kterou tvoří 

palivo, ţelezná ruda a struskotvorné přísady.  

Palivo slouţí jako sloţka, která dodává do procesu potřebné mnoţství tepla, slouţí 

jako redukční činidlo, nauhličuje ţelezo. Tyto poţadavky nejlépe splňuje černouhelný koks. 

Do vysoké pece můţe být přiváděná určitá část redukční látky a tepla uhlovodíkovými nebo 

jinými palivy (těţké oleje, zemní plyn, práškové palivo), které jsou dmýchány do nístěje 

s větrem.  

Potřebné mnoţství ţeleza se do vysokopecního procesu dodává ţeleznou rudou, která 

je v podobě oxidů ţeleza nebo jeho sloučenin s obsahem oxidů ţeleza. Vsázka je zaváţená do 

vysoké pece nejčastěji v podobě aglomerátu a pelet, ale také se můţe jednat o ţelezný vratný 

odpad, třeba v podobě zbytků z licích pánví.  

Struskotvorné přísady odvádí z vysoké pece nezredukované oxidy a síru, v podobě 

vysokopecní strusky. Přísady musí mít poţadované chemické a fyzikální vlastnosti, které jsou 

zásaditého charakteru jako je vápenec - CaCO3 nebo dolomit - CaMg(CO3)2.  

Vysokopecní suroviny jsou postupně zaváţeny do prostoru sazebny, v přesných 

dávkách a ve stanoveném pořadí. Ze sazebny klesají v protiproudu ţhavého redukčního plynu 

do dolní části pece. Během průchodu vysokou pecí dochází ke změně v tuhých fázích vsázky. 

Jedná se o odstraňování vlhkosti, disociace hydrátů a uhličitanů, redukci vyšších oxidů ţeleza 

a manganu na jejich niţší oxidy atd. [7]. Jakmile se nachází v oblastech s vyššími teplotami 

plynu (nad 1000 °C), dochází k měknutí a tavení. Působení struskotvorných přísad se tvoří 

primární struska, která je bohatá na FeO a případně na MnO. Se zvyšující se teplotou 

a působením uhlíku koksu klesá obsah FeO ve strusce. Současně se zvětšuje obsah CaO 

a MgO ve strusce a klesá její viskozita. Postupně se z ní vyredukuje téměř všechno ţelezo 

(kolem 99,5 %) a fosfor, přibliţně 55 % manganu a malá část křemíku. Do ţeleza začíná uhlík 

přecházet v okamţiku, kdy se začalo redukovat a aţ v nístěji dosahuje meze rozpustnosti. 

V nístěji probíhá také reakce odsíření surového ţeleza struskou, která uţ má konečné 

chemické sloţení a nízkou viskozitu.  
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2.3.1 Redukce koksem 

Koks při teplotách nad 1000 °C ztrácí asi 20 hm. % uhlíku při redukci CO2 

obsaţeného v plynu podle Boudouardovy reakce.  

COCOC 22   

Protoţe se při klesání do nístěje nesetká s kyslíkem, zahřívá se v protiproudu plynu na 

1500 aţ 1600 °C, bez toho aby se vznítil. Hořením koksu se uvolňuje mnoţství potřebného 

tepla k průběhu celého vysokopecního procesu a vzniká také redukční plyn, který má teplotu 

1800 aţ 2100 °C a je důleţitý k redukci oxidů ţeleza a dalších prvků. V oxidačních 

prostorech, v místech s nejvyššími koncentracemi CO2, jsou největší teploty plynu, díky 

dokonalému hoření uhlíku. 

22 COOC   

Zatímco v jiných místech jsou teploty plynu menší z důvodu nedokonalého hoření uhlíku. 

COOC 22 2   

  K intenzivnímu hoření koksu dochází před jednotlivými výfučnami v prostoru 

oxidace. Přes výfučny se vhání do vysoké pece vzduch rychlostmi dosahujících aţ 200 m.s
-1

, 

stlačený na 0,2 aţ 0,5 MPa a ohřátý v Cowperech. Proud vzduchu o takovéto rychlosti má 

velkou kinetickou energii a jeho působením je vyvoláno víření rozţhaveného koksu. Tento 

vzduch není nikdy suchý, má přirozenou vlhkost nebo je úmyslně vlhčen. Reakcí koksu 

a vlhkého vzduchu vzniká kromě oxidu uhelnatého i vodík, který se stane sloţkou redukčního 

plynu.  

22 HCOOHC   

K obohacení redukčního plynu vodíkem dochází ale při injektáţi uhlovodíkových 

paliv z trysek umístěných ve výfučnách v nístěji. Takto je nahrazována část koksu a zvětšuje 

se redukční schopnost plynu. Následkem disociace uhlovodíků se sniţuje teplota v nístěji, 

neboť tato reakce je endotermická. K zabránění sniţování teploty nístěje se přiměřeně 

zvětšuje teplota dmýchaného vzduchu nebo se vzduch obohacuje kyslíkem. Obohacení 

kyslíkem je výhodnější, protoţe zvyšuje výrobnost vysoké pece.  

2.3.2 Rozpustnost uhlíku v ţeleze 

Oxidy ţeleza, které jsou obsaţeny ve vysokopecní vsázce, se z malé části redukují na 

kov uţ ve střední části vysokopecního prostoru. Tvoří zde tzv. ţeleznou houbu, ve které se 

postupně rozpouští uhlík. K nauhličování tuhého ţeleza probíhá skrze plynné fáze uhlíkem 

z rozpadu CO: 

23

3

2

23

)(3

)(2

COSFeCOFe

SFeamorfníCFe

amorfníCCOCO
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Cementační reakce probíhá reakcí nauhličování ţeleza přes plynné fáze, produktem je 

cementit – Fe3C. K intenzivnímu nauhličování dochází po úplném roztavení ţeleza, a to 

přímou reakcí s uhlíkem: 

][3 3CFeCFe   

 Teplota tání surového ţeleza dále klesá a to aţ na 1135 °C při obsahu uhlíku 4,3 %. 

2.3.3 Redukce oxidů ţeleza 

Na redukci oxidů ţeleza ve vysoké peci se podílí oxid uhelnatý, uhlík a také vodík 

z vlhkého dmýchaného větru a uhlovodíků. Při redukci se oxidují na CO2, CO a vodní páru. 

Redukcí lze získat z oxidů ţeleza více neţ 99,5 % ţeleza, zanedbatelná část přechází do 

strusky v podobě FeO. Ţelezo vytváří s kyslíkem tři oxidy:  

 Wüstit - Fe1 - yO, v chemických rovnicích se značí FeO 

 Magnetit - Fe3O4 

 Hematit - α-Fe2O3 

 Maghemit - γ-Fe2O3 

Redukce ţeleza z oxidů ţeleza postupuje od vyšších oxidů k niţším: 

a. při teplotách nad 570 °C: 

Fe2O3 → Fe3O4 → Fe1 – yO → Fe 

b. při teplotách pod 570 °C: 

Fe2O3 → Fe3O4 → Fe  

Redukce oxidů kovů oxidem uhelnatým se nazývá nepřímá redukce, kdeţto redukce uhlíkem 

se jmenuje přímá redukce.  

 Přímou reakcí uhlíku s oxidy kovů je hodně omezena nedokonalým stykem obou 

tuhých fází. Přímou redukci při teplotách nad 900 aţ 950 °C je výsledkem nepřímé redukce 

a Boudouardovy reakce.  

COMeCMeO

COCCO

COMeCOMeO
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Redukce oxidů ţeleza oxidem uhelnatým probíhají při teplotách nad 570 °C: 

2

243

24332

3

23

COFeCOFeO

COFeOCOOFe

COOFeCOOFe







 

Při teplotách pod 570 °C jsou jen dvě reakce: 

243

24332

434

23

COFeCOOFe

COOFeCOOFe




 

Souhrnná rovnice redukce Fe2O3 oxidem uhelnatým: 
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232 323 COFeCOOFe   

Reakce vodíku s oxidy ţeleza lze zapsat do dvou intervalů teplot. Rovnice při teplotě nad 

570 °C: 

OHFeHFeO

OHFeOHOFe

OHOFeHOFe

22

2243

243232

3

23







 

Rovnice při teplotě pod 570 °C: 

OHFeHOFe

OHOFeHOFe

2243

243232

434

23




 

Z hlediska chemické kinetiky redukčních pochodů je účinnějším redukovadlem vodík 

neţ oxid uhelnatý i při niţších teplotách. Uplatňuje se jeho výborná difundovací schopnost 

i do těch nejmenších pórů surovin. Příznivé vlivy jsou v urychlení reakcí a zlepšení vyuţití 

redukovadla. 

 Při teplotách nad 1000 °C se postupně uplatňuje reakce vodní páry s uhlíkem, ta mění 

vodíkem plynný produkt redukce. 

COFeCFeO

COHCOH

OHFeHFeO
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Přímá redukce tuhých oxidů ţeleza můţe probíhat, jak uţ bylo zmíněno, jen 

prostřednictvím plynné fáze a za součinnosti Boudouardovy reakce: 

COFeCFeO

COCCO

COFeCOFeO
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Rovnováha Boudouardova reakce závisí jak na teplotě, tak i na celkovém tlaku plynu, 

má značný vliv na podíly jednotlivých druhů redukce na celkovém pochodu. 

2.3.4 Struska 

Strusku tvoří oxidy, které se nezredukovaly na kov a také součásti z vsázky. Ve 

vysoké peci vůbec neredukuje CaO, MgO a Al2O3, a SiO2 jen částečně. Dalšími sloţkami, 

které přecházejí do strusky, mohou být oxidy MnO, FeO, BaO,  TiO2, také sulfidy CaS, MgS, 

BaS, MnS, Na2S, K2S a nitridy a karbonitridy. Začínající měknutí kovonosné vsázky se 

povaţuje za počáteční teplotu vzniku strusky. Primární neboli prvotní struska má vysoký 

obsah FeO, popř. MnO. Během jejího postupného ohřevu, při poklesu do dolní části vysoké 

pece, dochází k rozpouštění více oxidů SiO2, Al2O3, CaO, MgO. Působením redukčního vlivu 

uhlíku se sniţují obsahy FeO a MnO. Chemické sloţení strusky se mění v oblasti výfučen, 

kde se v ní rozpouští popel z paliva, který obsahuje SiO2 a Al2O3. V konečné strusce se obsah 

SiO2 moc nezvětšuje, protoţe se spotřebovává na redukci křemíku při nejvyšších teplotách. 
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Konečná struska by měla mít takové chemické sloţení a fyzikální vlastnosti, aby mohla co 

nejdokonaleji odsířit surové ţelezo, zabezpečila dokonalou redukci ţeleza a vysoký stupeň 

redukce manganu, a aby snadno vytékala z pece [7]. 

 Při hoření koksu v oxidačních prostorech vzniká vedle redukčního plynu také SO 

nebo SO2, který odchází částečně z pece s plynem. Kdeţto z větší části je pak redukován 

uhlíkem koksu a rozpouští se v surovém ţeleze v podobě FeS [7]. To je způsobeno velkou 

afinitou síry k ţelezu. Struska má za úkol se poté postarat o odstranění síry z taveniny. 

COMnSFeCMnOFeS

COCaSFeCCaOFeS




 

Pro dobré odsíření surového ţeleza by měly být dodrţeny určité kroky: 

 dostatečně zásaditá struska (větší mnoţství CaCO3), 

 nízký obsah FeO ve strusce, 

 vysoká teplota strusky, 

 dostatek mnoţství Mn ve vsázce 

2.3.5 Vypouštění surového ţeleza a strusky z vysoké pece 

Vypuštění z vysoké pece surového ţeleza a strusky má společný názve odpich. Je 

prováděn v přesných časově vymezených intervalech. Počet odpichů surového ţeleza 

u vysokých pecí s jedním odpichovým otvorem, se pohybuje okolo 6 aţ 12. 

U velkoobjemových vysokých pecí s dvěma nebo více odpichovými otvory se můţe jednat aţ 

o 24 odpichů. Vysokopecní vsázka překoná uţitečnou výšku vysoké pece od sazebny po nístěj 

za 5 – 8 hodin. Přibliţně asi 30 minut před odpichem, tj. doba potřebná k otevření výpustí, 

musí být u vysoké pece připravený potřebný počet pánví pro surové ţelezo a strusku. Surové 

ţelezo se odpichuje do torpédových mísičů a struska do struskových pánví. Odpich surového 

ţeleza můţeme vidět na obr. 7. Výpust neboli odpichový otvor se otevírá pomocí příklepové 

vrtačky. Délka vrtáku vrtačky je asi 3 m a průměr 50 - 70 mm. Vrták je skloněn o 10° směrem 

k ose nístěje. Po ukončení odpichového procesu se výpust ucpe bezvodou plastickou 

ţárovzdornou hmotou. Ucpávaná je dálkově ovládaným jednoválcovým nebo dvouválcovým 

ucpávacím strojem s pneumatickou nebo častěji s elektrickým ovládáním otočného 

a ucpávacího mechanismu.  
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Obr. 7 Odpich surového ţeleza na vysoké peci [14] 

2.3.6 Diagram Fe – C 

V kaţdé z modifikací ţeleza se rozpouští uhlík, ale jen v poměrně malém mnoţství. 

S ohledem na vztah mezi velikostí atomu ţeleza a uhlíku vytváří uhlík v ţeleze tzv. 

intersticiální tuhý roztok. To znamená, ţe atomy uhlíku jsou umístěny v dutinách krystalové 

mříţky jednotlivých modifikací ţeleza. Rozpustnost uhlíku je rozdílná pro kaţdou modifikaci 

ţeleza: 

 ţelezo δ - rozpouští v sobě max. 0,1 hm. % uhlíku, při teplotě 1499 °C. Označení 

tuhého roztoku je δ-ferit. 

 ţelezo γ - rozpouští v sobě max. 2,14 hm. % uhlíku, při teplotě 1147 °C. Takovému 

roztoku odpovídá název austenit a značí se γ. 

 ţelezo α - rozpouští v sobě max. 0,02 hm. % uhlíku, při teplotě 727 °C. Nazývá se 

ferit, ale s označením α. 

Oblasti výskytu jednotlivých intersticiálních tuhých roztoků v rovnováţném 

metastabilním diagramu Fe - C lze vidět na obrázku 8. Vyšší rozpustnost uhlíku v austenitu 

souvisí s typem krystalové mříţky. Austenit je tuhý roztok uhlíku v ţeleze γ a má mříţku 

kubickou plošně centrovanou. Pro tento typ mříţky je charakteristická nízká difúzní 

schopnost atomu, tedy obtíţná difúze, ale vyšší rozpustnost malých intersticiálních atomu, tj. 

atomu v dutinách mříţky. 

Pokud je v soustavě ţelezo - uhlík více uhlíku, neţ lze rozpustit, můţe být přítomen 

jako tzv. karbid ţeleza Fe3C - cementit, nebo také jako čistý uhlík ve formě grafitu. Cementit 

je tvrdý a křehký, a maximální rozpustnost uhlíku v cementitu je okolo 6,7 %. Grafit obsahuje 

100 % uhlíku, je velmi měkký a křehký. Z hlediska termodynamiky je soustava ţelezo – uhlík 

s uhlíkem ve formě grafitu stabilnější neţ soustava ţelezo – uhlík s uhlíkem ve formě karbidu 

ţeleza.  



26 

 

 

Obr. 8 Rovnováţný metastabilní diagram Fe - C [16]  
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3. KONSTRUKCE VYSOKÉ PECE 

Velmi důleţitým faktorem působícím na správný chod vysoké pece je profil vysoké 

pece. Ve vývoji výroby surového ţeleza zaznamenával profil vysoké pece značné změny. Na 

dnešní profil pece se přešlo ze čtyřhranných pecí tvaru komolého jehlanu. Dnešní pece mají 

kruhový průřez. Tento profil vyplynul z praktických zkušeností a poznatků o výrobě surového 

ţeleza. Vsázka je hlavním činitelem profilu vysoké pece. Vsázka prochází od nízkých teplot 

po maximální teploty. Změnami teplot se mění i vlastnosti vsázky, a tyto změny vlastností 

musí odpovídat změně profilu vysoké pece. Profil vysoké pece se skládá z několika částí, 

které si v nadcházejících kapitolách probereme.  

3.1 Základy a nosná ocelová konstrukce vysoké pece 

Aby mohla vysoká pec plnit svou funkci, musí být postavená na velmi pevných 

základech a zpevněna nosnou konstrukcí. Protoţe hmotnost ocelové konstrukce, vyzdívky 

a vsázkové suroviny moderních vysokých pecí můţe dosahovat aţ 45 000 tun, jsou z tohoto 

důvodu jsou kladeny velké nároky na základy vysoké pece. Při jejich výpočtu je třeba brát 

ohled nejen na hmotnost, ale i na dynamické rázy, které jsou způsobeny náhlými sesuvy 

vsázky při poruchách chodu pece.  

Základy vysoké pece jsou sloţeny z podzemních ţelezobetonových základových desek 

o tloušťce aţ 7 m a z nadzemní části, na které je postavená vysoká pec. Nadzemní část 

základu, která odolává teplotám okolo 1400 - 1500 °C je zhotovená z ţárovzdorného betonu. 

Do základové desky vysoké pece jsou zapuštěny paty sloupů nosné ocelové konstrukce celé 

vysoké pece. Zde mohou zasahovat i nosné konstrukce jiných pomocných zařízení spojených 

s vysokou pecí. Nejobvyklejším typem ocelové konstrukce je se čtyřmi svislými sloupy, které 

podepírají nahoře sazební plošinu a v úrovni rozporu horní část vysoké pece pomocí nosného 

věnce. Sedlo a nístěj spočívá přímo na pecním základu. Vnější plášť vysoké pece je tvořen 

ocelovým pláštěm neboli pancířem o tloušťce 20 - 50 mm. 

3.2 Pracovní profil vysoké pece 

Vysoká pec patří mezi pece šachtového typu. Profilem pece je nazýván ohraničený 

vnitřní pracovní prostor vysoké pece. Na celém světě je mnoho druhů vysokých pecí, které se 

liší svou uţitečnou výškou a uţitečným objemem pece. Profil pece můţe být vysoký od 

26,0 m do 34,8 m, a uţitečný objem vysoké pece se můţe pohybovat okolo 1033 - 5500 m
3 

[19]. 

 Vlastní profil vysoké pece se skládá z několika části, tj. zásypné zařízení, sazebna, 

šachta, rozpor, sedlo a nístěj. Části, z kterých se skládá vysoká pec lze vidět na obrázku 9.  

3.2.1 Zásypné zařízení 

Původním úkolem tohoto zařízení bylo zabraňovat úniku vysokopecního plynu z pece. 

Během vývoje vysokých pecí také zásypné zařízení prošlo vývojem. Nynější zpracování 

dokonale těsní sazebnu i při značně zvýšeném tlaku plynu, ale také umoţňuje definovatelné 
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plnění s cílem dosaţení co nejlepšího vyuţití chemické i tepelné energie redukčního plynu ve 

vysoké peci. Mezi nejrozšířenější zásypné zařízení patří dvojzvonové zařízení typu McKee. 

Skládá se z velkého spodního zvonu s násypkou, malého horního zvonu s násypkou, a ze 

závěsné tyče velkého zvonu, která je uprostřed závěsné trubky malého zvonu. Násypka 

malého zvonu se vţdy otáčí o 60° před nasypáním surovin do násypky velkého zvonu. Nad 

násypkou malého zvonu je umístěna stabilní usměrňovací násypka, která dokáţe postupně 

sypat suroviny z obou skipových nádob, dvojčinného skipového vrátku. Úkolem dvojice 

otočné násypky s malým zvonem, tzv. rozdělovače vsázky, je programově měnit polohu 

hřebenu surovin v otočné násypce před jejich vysypáním do násypky velkého zvonu tak, aby 

se vzniklé nerovnoměrnosti po určitém počtu skipových dávek nebo celých vsázek 

vyrovnaly [7]. Toto zařízení mělo nedostatky v podobě špatného těsnění mezi nehybnými 

a otočnými částmi. Proto bylo zrekonstruováno, aby násypka malého zvonu byla stabilní 

a funkci rozdělovače vsázky obstarávala další nad ní umístěná otočná násypka. Systém 

zaváţení zůstává nezměněn. 

 

 

Obr. 9 Profil vysoké pece 
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3.2.2 Sazebna 

Nachází se v horní části vysoké pece. Je to válcovitá část pece, v které je umístěno 

sázecí a zaváţecí zařízení [17]. Válcovitý tvar sazebny je z toho důvodu, aby se co nejvíce 

omezily nekontrolovatelné změny násypného profilu a vyuţily tak segregace vsázky k řízení 

intenzity proudění plynu v jednotlivých místech horizontálního průřezu vysoké pece. Dochází 

zde také k odvádění vysokopecního plynu pomocí dvou nebo čtyř vývodních otvorů. 

V sazebně se nachází kontrolní zařízení, které sleduje výšku hladiny vsázky ve vysoké peci. 

Sazebna a zásypné zařízení musí být přizpůsobeno podmínkám, kdy se do pece fouká vítr 

o vysokém tlaku.  Teplota v sazebně se pohybuje kolem 200 °C.  

3.2.3 Šachta 

Šachta je nejobjemnější a nejvyšší část vysoké pece. Má tvar komolého kuţele s úhlem 

sklonu 83° - 85°, který se směrem dolů rozšiřuje. Velikost sklonu je dána především změnou 

objemu vsázky [12]. V šachtě se při klesání dostává materiál do teplejších míst a tím pádem 

dochází k zvětšování objemu vlivem tepelné roztaţnosti. Kuţelový tvar zajišťuje celkem 

rovnoměrné poklesy vsázkových surovin v celém průřezu. Směrem nahoru se zuţuje, coţ je 

v souladu s postupným ochlazováním plynu a jeho zmenšováním objem. V tomto prostoru 

šachty probíhají hlavní fyzikální a fyzikálněchemické děje [17]. Zejména přestup tepla mezi 

proudícím plynem a vsázkou. V nejširším místě se pohybuje teplota okolo 400 - 1000 °C. 

3.2.4 Rozpor 

Nejširší částí vysoké pece je rozpor, který má válcovitý tvar. Hlavní účelem je zmírnit 

ostrý přechod úhlů mezi šachtou a sedlem. Při přímé návaznosti sedla na šachtu by se vytvořil 

v přechodové části mrtvý prostor, který by byl vyplněný vsázkou a zbytečně by vzrůstaly 

náklady na vyzdívku a pecní plášť. Také slouţí ve vysokých pecích pro zvýšení uţitečného 

objemu pece. Z technologického hlediska tvoří významný prostor, ve kterém ustává 

zvětšování objemu vsázkového materiálu jeho ohřevem. Pokračuje zde počáteční fáze 

měknutí a tavení. Teplota se zde pohybuje okolo teploty 1900 °C.   

3.2.5 Sedlo 

Na rozpor navazuje sedlo, které má tvar komolého kuţele s širší základnou nahoře. 

Tvar zabezpečuje potřebný odklon ţhavých plynových proudů z oxidačního prostoru od pecní 

vyzdívky, která by se jinak rychle opotřebovala. Zuţování prostoru sedla dolů je v souladu se 

sniţováním objemu vsázky vlivem kontrakce při měknutí a tavení. Do sedla se dostává jiţ 

v rozměklém stavu ţelezná ruda a vápno a svou hmotností je tato měkká směs vtlačována do 

volného prostoru mezi kusy koksu. Tímto se mění objem vsázkových surovin a postupně 

ţelezná ruda a struskotvorné přísady přechází do kapalného stavu. V nístěji jsou umístěny 

výfučny, nad jejich rovinou dochází k změně skupenství. V oblasti výfučen se pohybuje 

teplota okolo 2000 - 2300 °C. Stejně jako u šachty je důleţitý sklon kuţele. U sedla se jedná 

o úhel 79° - 81°. Bylo zjištěno, ţe čím je sedlo strmější, tím výhodněji pec pracuje.  
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3.2.6 Nístěj 

Poslední část pracovního prostoru vysoké pece, která se nachází nejníţe, se nazývá 

nístěj. Zde se hromadí roztavené surové ţelezo se struskou. V nístěji jsou zabudovány 

výfučny, kterými se přivádí do pecního prostoru horký vzduch. V proudu horkého vzduchu se 

spaluje palivo a vznikají zde redukční plyny. Dochází také ke konečným fyzikálním 

a chemickým změnám taveniny. Teplota se pohybuje okolo 1600 °C, místy aţ 1800 °C. 

V nístěji jsou umístěny často dva odpichové otvory pro surové ţelezo a strusku. V nístěji je 

vyuţíváno odlišných hustot surového ţeleza a strusky, a díky tomu lze odpichovat oba 

produkty najednou. Odpichový otvor ţeleza je umístěn níţe neţ odpichový otvor pro strusku. 

Odpichový otvor ţeleza je ve výšce asi 0,5 m ode dna pracovního profilu pece, takţe nikdy 

není všechno surové ţelezo vypuštěno. 
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4. PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŢÁROVZDORNÝCH 

MATERIÁLŮ POUŢÍVANÝCH VE VÝZDÍVKÁCH  

VYSOKÝCH PECÍCH 

Aby bylo dosaţeno vysoké výrobnosti hutnických pecí, je třeba splnit řadu kritérii, 

které musí být splněny. Na první místo se řadí vyzdívka pece. Tato vyzdívka je sloţena ze 

ţárovzdorného materiálu, na které jsou obecně kladeny velké poţadavky. Hutní pochod a také 

dobu provozu pece mohou být ovlivňovány volbou vyzdívky, jejím chemickým sloţením, 

mechanickými a tepelně-fyzikálními vlastnostmi, zda byl správně zvolený tvar vyzdívky, 

údrţbou pece při jejím provozu a provedení zednických prací. Ţárovzdorný materiál během 

plnění své funkce je vystavován fyzikálním, chemickým a mechanickým vlivům. Často však 

na ně působí hned několik vlivů najednou např. vysoká teplota, působení chemických vlivů 

kapalných a plynných fází a zároveň působí tlak vsázkových surovin. Ţárovzdorný materiál je 

obvykle za provozu namáhán tak, ţe odolává i protikladnému vlivu. Pokud je vyzdívka 

vystavena po dlouhou dobu vysokým teplotám, chladí se vodním potrubím nebo tvarovými 

chladícími skříněmi. Díky takto zabudovanému chlazení se prodluţuje ţivotnost samotné 

vyzdívky. 

4.1 Chemické sloţení ţárovzdorných materiálů 

V pracovním prostoru pece při provozu je vyzdívka vystavena chemickým vlivům. 

Mezi jeden z rozhodujících členů, které působí na vyzdívku je teplota, při které probíhají 

metalurgické děje. Se zvětšující se teplotou prostředí se zvětšuje účinek, kterému je vyzdívka 

vystavována a dochází k rychlejšímu opotřebení.  Zamezením takového působení prostředí na 

vyzdívku, se musí vybírat takové chemické sloţení ţárovzdorného materiálu, které zaručí co 

nejmenší opotřebení. Nesmíme ale zapomínat sledovat další vlastnosti vyzdívky, jako jsou 

fyzikální, chemické a mechanické. Jedná se zejména o body tání ţárovzdorného materiálu. 

Hodnota tohoto bodu je dána hlavně základní sloţkou, ze které se skládá vyzdívka a jeho 

procentuálním obsahem. Mezi ně u ţárovzdorných materiálů patří převáţně oxidy. Podle 

chemického sloţení oxidů je dán charakter ţárovzdorné vyzdívky a lze je rozdělit do těchto 

skupin: 

Název skupiny Základní oxid Jednotlivé druhy 

kyselé SiO2 
dinas, sikarbit, křemelina, 

mullit, kyselý šamot 

zásadité MgO, CaO 
magnezit, chrommagnezit, 

dolomit, magnezitchrom 

neutrální (přechodové) C, Cr2O3, Al2O3, SiO2 
uhlíková staviva, chromit, 

šamot 

Tabulka 1.  Rozdělní ţárovzdorných materiálů podle obsahu oxidů 

 U vysokých pecí se pouţívá několik druhů vyzdívek a některé jsou s protichůdným 

chemickým charakterem. Proto je dobré mezi protichůdné vyzdívky vkládat vyzdívku 

s neutrálních ţárovzdorných materiálů.  
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4.2 Vlastnosti ţárovzdorných materiálů 

Při výběru správného druhu ţárovzdorného materiálu se vychází z velmi důkladného 

rozboru pracovních podmínek vyzdívky a to z hlediska vlastností ţárovzdorného materiálu. 

Posuzování vlastností vychází z daných kritérií, které jsou stanoveny podle zavedených 

předpisů v laboratořích. Zkoušky v laboratořích jsou jen informativní, protoţe se nemohou 

shodovat s podmínkami přímo v peci. Avšak pro klasifikaci materiálu jsou informace 

dostačující. U ţárovzdorných materiálů se hodnotí tyto kritéria: 

 ţárovzdornost 

 odolnost proti deformaci v ţáru při zatíţení vyzdívky 

 pórovitost a nasákavost 

 odolnost proti náhlým změnám teploty 

 délkové změny materiálu v ţáru 

 tepelná vodivost vyzdívky 

4.2.1 Ţárovzdornost 

Pod tímto pojmem si lze představit schopnost odolávat vysokým teplotám, které 

působí na materiál bez výrazné ztráty důleţitých vlastností. Ţárovzdornost se stanovuje 

u ţárovzdorných vyzdívek pomocí ţároměrek. Pouţívají se ţároměrky zkušební a laboratorní, 

u těch jiţ známe teplotu ţárovzdornosti. Ze zkušebního materiálu se vyřeţe nebo vymodeluje 

trojboký jehlánek se seříznutou špičkou, který můţeme vidět na obrázku 10.  Po vysušení se 

postaví zkušební jehlánky spolu s laboratorními ţároměrkami na podloţku. Pro měření se 

pouţívá jedna ţároměrka zkušební a dvě laboratorní. Předpokládá se, ţe teplota 

ţárovzdornosti zkušební ţároměrky je mezi laboratorními ţároměrkami.  

 

Obr. 10  Ţároměrky k určení ţárovzdornosti  

Pro posouzení ţárovzdornosti je rozhodující okamţik, kdy se natolik ohne vrcholek 

jehlánku, ţe se dotkne podloţky. Ţárovzdornost se vyjádří číslem ţároměrky, se kterou se 

současně ohnul zkušební jehlánek, anebo se přímo určí ve °C. Lze také pozorovat zkušební 

ţároměrku bez pouţití laboratorních, a pozorovat změny přímo v peci. Teplota pouţití 

ţárovzdorného materiálu je niţší, neţ je ţárovzdornost, neboť při teplotě ţárovzdornosti je 

v materiálu obsaţeno velké mnoţství taveniny.  
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4.2.2 Odolnost proti deformaci v ţáru při zatíţení vyzdívky 

Tato vlastnost ţárovzdorného materiálu je závislá na chemickém sloţení daného 

ţárovzdorného materiálu. Jednotlivé ţárovzdorné materiály jsou směsicí různých látek, 

a proto se při změně chemického sloţení bude měnit také teplota tání. Sloţky s nízkou 

teplotou tání anebo sloţky s opačným chemickým charakterem, neţ je základní oxid ve směsi, 

budou velmi silně působit na sníţení bodu tání ţárovzdorného materiálu. Těmto látkám se 

říká taviva. Deformaci materiálu při různé teplotě tavení lze vysvětlit tak, ţe tavivo brzy 

změkne a v takové hmotě můţe poměrně snadno dojít ke skluzu částic, které mají vysokou 

teplotu tání a jsou při dané teplotě ještě v pevném stavu. Pokud je ještě vyzdívka zatíţená, 

poté dochází mnohem snadněji k deformaci za niţších teplot, neţ je ţárovzdornost zdiva. 

Odolnost proti deformaci se zjišťuje v laboratoři, která disponuje elektrickou pecí ve které je 

konstantní tlakové zatíţení. Mezi nejodolnější patří magnezit a chrommagnezit. Zkouška 

odolnosti proti deformaci za ţáru při zatíţení je pro praxi důleţitější, neţ samotná 

ţárovzdornost. 

4.2.3 Pórovitost a nasákavost 

V tvárnicích nebo cihlách je tato vlastnost dána objemem pórů. Objem pórů se zjišťuje 

jako zdánlivý a také jako skutečný objem pórů. Zdánlivá pórovitost se určí jako poměr 

objemu otevřených pórů a dutin k jeho celkovému objemu včetně všech pórů a dutin. 

Skutečná pórovitost se určí jako poměr objemu uzavřených a otevřených pórů a dutin 

k celkovému objemu se všemi póry a dutinami. Důvod, proč zjišťujeme pórovitost je takový, 

ţe razantním způsobem ovlivňuje mechanické vlastnosti vyzdívky. Materiály s velkým 

mnoţstvím pórů se hodí pro vyzdívky cyklicky pracujících zařízení, protoţe má lepší tepelnou 

vodivost a dokáţe získané teplo udrţet. Při interakci vyzdívky s prostředím, ve kterém by 

měla pracovat, bude důleţité znát nasákavost. Ta se určí jako poměr hmotnosti vody, která 

byla pohlcená materiálem, k hmotnosti vysušeného materiálu. 

4.2.4 Odolnost proti náhlým změnám teploty 

Další velmi důleţitou vlastností pro posuzování ţárovzdornosti materiálu je odolnost 

proti náhlým změnám teploty. Zkoušky, kterými se získává tato vlastnost, se provádí 

v laboratořích na cihlách, které jsou po dobu 50 minut vystavovány v peci teplotě 950 °C. 

Následně se jedním koncem v délce cca 50 mm ponoří do studené vody. Po ochlazení se 

nechá cihla asi 5 minut volně na vzduchu a ohřev cihly se opakuje. Hodnota odolnosti proti 

změnám teploty je počet ochlazení cihly do jejího rozpadnutí působení opakovaného 

ochlazování. Musíme brát v potaz, ţe v laboratorním prostředí nedosáhneme takových 

podmínek, kterým je vyzdívka při plnění své funkce opravdu vystavována. 

4.2.5 Délkové změny materiálu za ţáru 

U jednotlivých druhů ţárovzdorných materiálů jsou délkové změny různé. Vlastnost je 

ovlivňována chemickým sloţením. Některé materiály s rostoucí teplotou zvětšují svůj objem 

a některé se naopak smršťují. Můţe se jednat o změny, které mohou být vratné nebo trvalého 
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charakteru. Do jaké míry budou velké objemové změny, závisí také na předběţném vypálení 

v keramických pecích.  

4.2.6 Tepelná vodivost vyzdívky 

Patří mezi základní hodnoty při posuzování vyzdívky. Závisí na chemickém sloţení, 

ale také na hutnosti a pórovitosti daného ţárovzdorného materiálu. Proto u stejných druhů 

vyzdívek (se stejným sloţením) s různou pórovitostí, se mohou hodnoty tepelné vodivosti 

lišit. Čím bude hutnější zdivo, tím lepší bude tepelná vodivost materiálu [12]. Tepelná 

vodivost vyzdívky se vyjadřuje součinitelem tepelné vodivosti. Součinitel tepelné vodivosti je 

teplo, které projde za jednotku času jednotkovou plochu izometrického povrchu a v tělese se 

nachází jednotkový tepelný gradient. Z toho tedy vyplývá jednotka W.m
-1

.K
-1

.  

4.3 Soustava SiO2 - Al2O3 

Nejstarší a nejširší materiálová báze pro výrobu ţárovzdorných materiálů hromadné 

spotřeby je u hlinitokřemičitých materiálů. Hlavní sloţky v soustavě jsou SiO2 a Al2O3 [20]. 

Výroba je velmi rozšířená a přes obrovské poklesy produkce v posledních 50 letech bude jistě 

pokračovat a nadále se rozvíjet. Tyto materiály jsou uplatňovány v hutním, sklářském, 

keramickém, cementářském a energetickém průmyslu.  

Z pohledu pouţitelnosti v technických aplikacích SiO2 - Al2O3 mají tyto oxidy nejniţší 

teplotu tavení oproti dalším základním oxidům ţárovzdorných výrobků, jako jsou například: 

ZrO2, Cr2O3, CaO a MgO. Proto také maximální teplota pouţití je relativně nízká. 

Hlinitokřemičité výrobky, u kterých hlavními sloţkami jsou oxid hlinitý a oxid křemičitý, se 

dělí na druhy výrobků a klasifikační skupiny podle obsahu Al2O3, případně podle obsahu 

SiO2. Rozeznávají se tyto druhy hlinitokřemičitých výrobků: 

 dinasové - SL - obsah SiO2 nad 93 % 

 křemičité - SS - obsah SiO2 85 - 93 % 

 kyselé šamotové - LF - obsah SiO2 pod 85 %, obsah Al2O3 10 - 30 % 

 šamotové - FC - obsah Al2O3 30 - 45 % 

 vysocehlinité - HA - obsah Al2O3 od 45 % aţ nad 99 % 

Oxidy SiO2 a Al2O3 tvoří ve dvousloţkové soustavě vedle svých vlastních modifikací 

jedinou sloučeninu a to mullit (3Al2O3.2SiO2) [21]. Tyto sloţky lze vidět na fázovém 

diagramu SiO2 - Al2O3 na obrázku 11. Dinasové materiály bohaté na SiO2 obsahují vedle 

skelné fáze cristobalit, tridymit a křemen, označovaný jako zbytkový křemen. Bohatá oblast 

na Al2O3 zahrnuje převáţně mullit a korund.  

Dinas je tradiční ţárovzdorný materiál, který je pomalu zastiňován vyvíjením nových 

progresivních materiálů. Ovšem v praxi je však v mnoha aplikacích nenahraditelný. Jeho 

nezastupitelnost spočívá v jeho specifických vlastnostech, které se od jiných ţárovzdorných 

materiálů výrazně liší. Dinasové výrobky jsou velmi specifickým materiálem a mineralogicky 

obsahují základní modifikace SiO2, a to cristobalit a tridymit. Dále pak malé mnoţství 

nepřeměněného křemene, skelné fáze a další fáze [20]. Dinas patří mezi kyselé ţárovzdorné 

materiály, protoţe obsahuje více neţ 93 % SiO2. S rostoucím obsahem SiO2 a sniţujícím se 
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obsahem Al2O3 roste kvalita výrobků a tím i jejich chemická čistota. Kvalitnější výrobky 

obsahují 96 - 98 % SiO2. Efektivní a úspěšné pouţití ţárovzdorných dinasových výrobků je 

dána zejména výborným chováním při vysokých teplotách v rozmezí od 1660 °C do 1690 °C. 

 

Obr. 11  Fázový diagram SiO2 - Al2O3 [21] 

Šamotové výrobky, neboli běţně řečeno šamot, patří jednoznačně k nejvíce 

rozšířeným a nejstarším ţárovzdorným materiálům, jeţ se uplatňují v nejrůznějších tepelných 

zařízeních pracujících při různě vysokých teplotách okolo 1670 - 1770 °C. Šamot patří do 

soustavy  SiO2 - Al2O3 a vyznačuje se především obsahem mullitu a skelnou fází, převáţně 

tvořené SiO2 a dalšími látkami [20]. Z chemického hlediska je šamot charakteristický 

vysokým obsahem oxidů SiO2 a Al2O3, jejichţ celkový obsah je větší neţ 90 %. Podle 

poměru SiO2 a Al2O3 a přítomných nečistot se odvíjí následné vlastnosti šamotu. Mezi 

nejdůleţitější výhody šamotu patří: 

 poměrně vysoká ţárovzdornost 

 dobrá pevnost a únosnost v ţáru 

 dobrá odolnost proti změnám teploty 

 dobré tepelně izolační vlastnosti u lehčeného šamotu 

 velký výběr různých druhů 

 relativně velký teplotní rozdíl mezi pracovní teplotou a teplotou „destrukce“ 

 relativně nízká cena, rychlá dostupnost a jakostní nahraditelnost 

Šamot má také své nevýhody, mezi které patří: 

 nízká odolnost vůči zásaditým agresivním látkám 
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 trvalé dosmršťování při pouţití 

Šamotové výrobky mají mimořádně široké pouţití, zejména pro vyzdívky v hutích, 

pecí pro výpal keramiky, tavení skla, pro vyzdívky šachtových pecí, ale lze se s nimi také 

setkat i v architektuře. 

Mullit je jedinou hlinitokřemičitou krystalickou fází, která je stálá při vysokých 

teplotách. Chemicky velmi stabilní sloučenina s vysokým bodem tavení, vyznačuje se nízkou 

teplotní roztaţností, vysokou pevností a vysokým modulem pruţnosti. Proto je vyţadováno, 

aby byl co nejvyšší obsah mullitu ve stavivu. Pokud nístěj vysoké pece tvoří tzv. keramický 

hrnec, je pracovní vyzdívka tvořena mullitem, který má, kromě jiţ výše zmíněných vlastností, 

velmi vysokou odolnost proti korozi tekutým ţelezem a pozitivní trvalou rozměrovou změnu 

při vysokých teplotách.  

Výroba vysocehlinitých materiálů se ve velkém měřítku začala rozbíhat aţ po konci II. 

světové války, s rozvojem průmyslové výroby Al2O3. Proto není historie těchto materiálů tak 

bohatá jako například u dinasu nebo šamotu. Vysocehlinité jsou označovány výrobky 

hlinitokřemičité s obsahem Al2O3 vyšším neţ 45 %. Oxid hlinitý je dodáván přírodními 

a uměle připravenými surovinami, které jsou bohaté na Al2O3. Mezi vysocehlinité materiály 

patří podle skupiny vysocehlinitých ostřiv například andalusit a sillimanit. Andalusit 

a sillimanit jsou přírodně těţené materiály, které spadají do skupiny sillimanitových ostřiv. 

Obecný molekulární vzorec této skupiny je Al2O3.SiO2 a obsahují cca 62,9 % Al2O3 + 37,1 % 

SiO2. Liší se pouze podmínkami vzniku, objemovými změnami při výpalu, rychlostí 

a teplotou mullitizace a jen málo základním chemickým sloţením a případně škodlivinami. 

Výpalem na odpovídající teploty dojde k transformaci na mullit, který je základním nositelem 

výborných vlastností. Více neţ 90 % andalusitu a sillimanitu se transformuje při teplotě 

1315 - 1549 ºC na mullit, který se pouţívá jako zásaditý ţárovzdorný materiál pro hutnictví 

ţeleza, méně pro hutnictví neţelezných kovů a  sklářství a výrobu keramiky.  

4.4 Andalusit a sillimanit 

Andalusit a sillimanit patří do skupiny sillimanitových minerálů, mezi které patří ještě 

kyanit, ale ten není moc vyuţíván. Vzhledem k tomu, ţe všechny tři materiály mají stejný 

molární poměr 1:1 oxidu hlinitého (Al2O3) k oxidu křemičitému (SiO2), jsou často psány jen 

jako Al2O3.SiO2 nebo Al2SiO5. Jejich ideální sloţení je 62.92 hmotnostních % oxidu hlinitého 

a 37.08 hmotnostních % oxidu křemičitého. V přirozeném stavu zahrnují významné nečistoty, 

obsah oxidu hlinitého je obvykle menší neţ 60 % [21].  

Často jsou spojovány současně s mullitem, jejich chemické a krystalické struktury se 

vztahují právě k mullitu. Kromě toho tvoří polymorfní formu mullitu rozkladem při zahřátí na 

zvýšených teplotách. Tato charakteristika je základem jejich průmyslové vyuţití. Primární 

vyuţití minerálů sillimanitu je pro výrobu mullitových ţáromateriálů. Tyto ţárovzdorné 

materiály jsou pouţívány značně v odvětví oceli a skla. Ve spojení sillimanitických minerálů 

s vyšším obsahem hlinitých minerálních látek, je rozsah obsahu oxidu hlinitého pro 

hlinitokřemičité ţárovzdorné materiály, které produkují, přibliţně 50 - 80 hmotnostních % 

oxidu hlinitého [21].  
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Andalusit a sillimanit dosahují nejlepších výsledků, především se jedná o vysokou 

hutnost, vynikající odolnost proti změnám teploty, výborné pevnosti, únosnosti v ţáru a taktéţ 

dosahují velmi malých hodnot tečení [20].  

4.5 Karbid křemíku - SiC 

Tento karbid patří mezi nejvíce vyráběné, pro svou širokou oblast pouţití. Přes 

poměrně vysokou cenu má karbid křemíku značné uplatnění v keramice ţárovzdorných 

materiálů, jeho teplota pouţití je v redukční atmosféře u nejjakostnějších typů okolo 2000 °C. 

Současně se vyuţívá jeho vynikajících vlastností, jako je vysoká tepelná vodivost, 

vysokoteplotní pevnost, nízká teplotní roztaţnost, odolnost proti náhlým změnám teploty, 

tvrdost a mechanická pevnost. Mezi problémovou vlastnost, jako u všech neoxidických 

materiálů je povaţována relativní citlivost k oxidaci jiţ při teplotách nad 1000 °C [20].  

4.6 Sialon 

Sialony (SiAlON) jsou keramické materiály, které jsou zaloţeny na prvcích křemíku 

(Si), hliníku (Al), kyslíku (O2) a dusíku (N2). Jsou tuhé roztoky z nitridu křemíku (Si3N4) 

a existují ve třech základních formách. Kaţdý forma je isostrukturální s jednou ze dvou 

běţných forem nitridu křemíku, beta a alfa a s oxynitridem křemíku. Sialony jsou keramické 

materiály, specializované třídy vysokoteplotních ţárovzdorných materiálů, s vysokou 

pevností (i při vysoké teplotě), dobrou tepelnou odolností a mimořádnou odolností vůči 

smáčení nebo korozi roztavených neţelezných kovů, ve srovnání s jinými ţárovzdornými 

materiály, jako je například oxid hlinitý. Typické pouţití je při zpracování roztaveného 

hliníku. Sialony se vyznačují také vysokou otěruvzdorností a nízkou tepelnou roztaţností.  

Sialony se vyrábějí nejprve spojením směsi surovin nitridu křemíku, oxidu hlinitého, 

nitridu hlinitého, oxidu křemičitého a oxidu prvku vzácných zemin, jako je yttrium. Prášková 

směs je zpracována do „zeleného“ kompaktního izostatického prášku zhutněním. Tvarovaná 

směs ve formě je zhutněňována obvykle beztlakým slinováním nebo izostatickým lisováním 

za horka. Slinuté části mohou být třeba obrobeny diamantovým broušením. Sialon našel 

rozsáhlé pouţití u zpracování roztavených barevných kovů, zejména u hliníku a jeho slitin. V 

tváření kovů se sialon pouţívá jako řezný nástroj pro obrábění litiny. Pouţívá se také jako 

svařovácí vybavení, zejména pro odporové svařování a pájení. Další aplikace sialonu mohou 

být v chemickém průmyslu, ropném a plynárenském průmyslu, protoţe má vynikající 

chemickou stabilitu a odolnost proti korozi. 

4.7 Ţárobetony 

Ţárobetony jsou netvarové směsi obsahující zrnité kamenivo a nejčastěji hydraulický 

tuhnoucí pojivo. Většinou se dodávají v suchém stavu a dále se pouţívají pro konkrétní účel 

po přidání a smísení s vodou nebo jinou kapalinou. Na poţadované místo instalace jsou 

dávkovány litím s vibrací nebo bez vibrace, pěchováním tyčí nebo dusáním. Výrazně se 

rozšiřuje jejich výroba na úkor tvarových staviv a rozšiřují se oblasti jejich pouţití [23]. 

Ţárobetony se dělí do jednotlivých druhů a lze je charakterizovat takto: 
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 běţný ţárobeton - představuje tradiční výrobek obsahující obvykle 15 - 30 % cementu. 

Směs se vyznačuje jednoduchou přípravou, která obsahuje 8 - 20 % vody. Nedostatek 

spočívá v poměrně vysoké pórovitosti ţáromonolitu. Nejsou vhodné pro pouţití 

v korozním prostředí 

 chemicky vázaný ţárobeton - obsahující jedno nebo více chemických pojiv 

způsobujících tvrdnutí 

 ztekucený ţárobeton - je hydraulicky vázaný. Obsahuje cement, nejméně 2 % velmi 

jemných částic a nejméně jeden druh ztekucovadla. Dělí se podle obsahu cementu, 

vyjádřeného obsahem CaO, do čtyř skupin: 

 ţárobeton se středním obsahem cementu - obsahující > 2,5 % CaO 

 ţárobeton s nízkým obsahem cementu - obsahující 1,0 - 2,5 % CaO 

 ţárobeton s velmi nízkým obsahem cementu - obsahující 0,2 - 1,0 % CaO 

 bezcementový ţárobeton - obsahující ≤ 0,2 % CaO, zde je vazba tvořena jinou, 

hydraulicky tuhnoucí sloţkou (hydratující oxid hlinitý) 

Vlastnosti ţárobetonu jsou hodnoceny z hlediska jejich chování při pouţití 

v ţáromonolitických vyzdívkách, a to ve srovnání s vyzdívkami z pálených tvarových staviv. 

Ţáromonolit získává konečné vlastnosti v tepelném zařízení po postupném vysušení a po 

vyhřátí na pracovní teplotu. Ve stěně vyzdívky se tvoří teplotní gradient, protoţe pracovní 

teplotě je vystavován pouze povrch stěny. Z toho vyplývá, ţe ţáromonolitická vyzdívka nemá 

po celé tloušťce zdiva konstantní vlastnosti [23]. V tomto je rozdíl mezi ţárobetonem 

a vyzdívkou z pálených tvarových staviv, kde mají tvarové výrobky konstantní vlastnosti po 

celé tloušťce zdiva. Proto se musí hodnotit vlastnosti ţárobetonu nejen podle teploty pouţití, 

ale v celém teplotním rozsahu. Ţáromonolity s hydraulicky vázaných ţárobetonů se od 

pálených tvarových staviv liší především strukturou. Pro ţáromonolity je typická 

mikropórovitá struktura. Kvůli této struktuře mají ţáromonolity ve srovnání s pálenými 

tvarovými stavivy stejného sloţení niţší modul pruţnosti. To má za následek zvýšení 

odolnosti proti náhlým změnám teploty. Mikropórovitá struktura způsobuje při vyšších 

teplotách sníţení přenosu tepla zářením. Proto ve srovnání s pálenými stavivy s podobným 

sloţením a pórovitostí okolo 20 - 30 %, mají niţší tepelnou vodivost. Ţáromonolit také 

disponuje výbornou deformovatelností. Pod tímto slovem si lze představit schopnost těchto 

materiálu vlastní deformací odbourat ve vyzdívce vznikající napětí.  

4.8 Uhlíkové kameny a bloky 

Uhlíkové kameny jsou vyráběny z koksu, antracitu nebo produktů karbonizace 

uhlíkových látek. Velkorozměrné uhlíkové kameny jsou nazývány jako bloky a dosahují 

výšky 2 m a více [24]. Lisují se za studena s přídavkem bezvodného dehtu nebo smoly. Jsou 

vypalovány při teplotě 1200 - 1300 °C. Menší uhlíkové kameny jsou lisovány za tepla. Mezi 

důleţité vlastnosti patří nízká pórovitost, vysoká tepelná vodivost a odolnost proti působení 

alkálií. Jsou vysoce ţárovzdorné, po vypálení při dostatečné teplotě jsou kameny a bloky 

dostatečně pevné a objemově stálé. Nevýhoda je v citlivosti vůči oxidačním činidlům 

a alkáliím. Citlivost vůči alkáliím lze sníţit přidáním ferosilicia.  
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4.9 Uhlíková výduska 

Uhlíková výduska se vyrábí z drceného koksu o niţším obsahu popela (do 9 %) 

s přídavkem 11 - 13 % bezvodného dehtu. Hmota je míchána i pěchována při teplotě 60 °C. 

Pórovitost této hmoty by se neměla pohybovat přes hodnotu 18 %. Vlastnosti uhlíkové 

výdusky jsou zhruba stejné jako v případě uhlíkových kamenů a bloků. Slouţí k vyzdění dna 

a nístěje vysoké pece. Výhoda spočívá v tom, ţe vypěchované části vysoké pece jsou velmi 

kompaktní a bez jakýchkoliv spár. 
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5. KONSTRUKCE VYZDÍVKY VYSOKÉ PECE 

Intenzifikací vysokopecního procesu značně vzrostly poţadavky na ţárovzdornou 

vyzdívku, která má umoţnit minimálně desetiletý nepřetrţitý provoz vysoké pece. 

Předpokladem zabezpečení dlouhodobého provozu je pouţití ţárovzdorné vyzdívky, 

intenzivní chlazení nístěje, zaráţky a zpětné části šachty a rovnoměrný provoz pece. Ţivotnost 

vyzdívky je zpravidla limitována opotřebením nístěje. 

Vyzdívka vysoké pece je vystavená kombinovanému mechanickému, chemickému 

a tepelnému namáhaní, které se po výšce pece mění [26]. Namáhaní v jednotlivých částech 

vysoké můţeme vidět na obrázku 12. 

 

Obr. 12  Faktory opotřebení a jejich významnost pro opotřebení vyzdívky vysoké pece [26] 

Poţadavky na ţárovzdorné materiály v jednotlivých částech vyzdívky vyplývají 

z hlavních příčin opotřebení. Pro vyzdívku vysokých pecí se pouţívají ţárovzdorné tvarové 

i netvarové zrnité staviva, rozdělané vodou, vodním sklem, ţivicemi a tuhými pojivy. Zaţité 

jsou tři typy vyzdívek vysokých pecí: 

 tenkostěnné - do 600 m
3
 uţitečného objemu 

 silnostěnné - do 1000 m
3
 uţitečného objemu 

 silnostěnné - nad 1000 m
3
 uţitečného objemu 

V současné době se zhotovují převáţně vyzdívky s maximální tloušťkou vyzdívky 

v horní části šachty od 0,9 do 1,0 m, v dolní části a v nístěji 1,3 - 1,5 m.  

Od okamţiku uvedení vysoké pece do provozu je po celou dobu provozní kampaně 

její vyzdívka vystavená působení celému řádu provozních faktorů, které narušují vyzdívkové 

materiály a způsobují postupné opotřebování vyzdívky. Toto opotřebování vede k změnám 

profilu pece, k zvyšování ztrát tepla z jejího pracovního prostoru, k současnému zvyšování 

měrné spotřeby koksu a případně aţ odkrývaní chladících prvků a jejich poškození.  
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5.1 Příčiny opotřebování vyzdívky vysoké pece 

Podle působení jednotlivých faktorů na vyzdívku vysoké pece se tyto faktory rozdělují 

v zásadě do dvou skupin, a to na faktory termochemické a termomechanické. 

Termochemické jsou dány chemickou reaktivitou v peci se vyskytujících látek 

a činidel, jejich vysokou koncentrací a především extrémně vysokou teplotou. Za 

nejagresivnější činidla ve vysoké peci jsou povaţovány některé kovy přítomné ve formě pár 

(alkalické kovy, zinek a olovo), tekuté produkty vysokopecního procesu (struska, surové 

ţelezo), oxid uhelnatý CO a oxidační plyny (O2, H2O, CO2). 

Do kategorie termomechanických faktorů působících na vyzdívku patří především 

mechanické účinky pevných součástí vsázky (přímý náraz a otírání klesající vsázky, abraze 

prachovými částicemi unášenými proudem plynů), a erozí taveninami, ale i statické napětí 

vyvolávané tíhou vsázky a sevřeným pláštěm pece, jako i tepelné pnutí v důsledku teplotních 

změn a strmých teplotních gradientů ve vyzdívce. Faktory této skupiny, resp. jejich působení, 

závisí v první řadě na konstrukčním řešení pece (průměr, profil, systém chlazení) a na 

způsobu a podmínkách jeho provozu (druh a rozloţení vsázky, počet odstávek atd.) [26]. 

5.2 Vyzdívka vysoké pece 

Různé poměry v jednotlivých částech vysoké pece vedou i k různým poţadavkům na 

vlastnosti pouţitých ţárovzdorných materiálů.  

Nejvýše umístěnou částí vysoké pece je sazebna. Plní dvě úlohy a to plnění šachty 

a odvod vysokopecního plynu s obsahem prachových sloţek. Vsázka je rozdělována pomocí 

výkyvného rozdělovače po celém průřezu vysoké pece a v krajní poloze je usměrňována 

stěnami sazebny, které jsou takto zatěţovány otěrem. Teplota kychtových plynů dosahuje 

maximálně 250 - 280 °C, proto nemá podstatný vliv na kvalitu pouţitých materiálů. 

Podmínkou materiálů pouţitých na konstrukci sazebny je otěruvzdornost a mechanická 

pevnost. V minulosti se pouţíval pro vyzdívku sazebny tvrdý šamot, v dnešní době to je 

korundový ţárobeton kotvený na obvodový pancíř kombinovaný tzv. odrazovým ocelovým 

pancířem [26]. 

Hlavní částí vysoké pece s výrazným vertikálním teplotním gradientem a různorodým 

termochemickým zatíţením se nazývá šachta. Horní část šachty je vystavená teplotám 

od 400 - 800 °C a musí odolávat otěru klesající vsázky, vlivu kondenzátů těţkých kovů, 

alkalických sloučenin, amorfního grafitu a redukčních vlastností oxidu uhelnatého a vodíku. 

To jsou důvody, proč se v této části dodnes pouţívá tvrdý šamot [26].  

Střední část je vystavená všem korozním vlivům plynů uvolňujících se ze vsázky 

a především vlivem pár sloučenin alkalických kovů, olova, zinku a kadmia. Tato část 

vyzdívky jiţ chlazená chladnicemi a ve stavivech vzniká výrazný teplotní gradient. Vlivem 

teplotního gradientu můţe ve stavivech docházet k termomechanickým napětím. Kaţdá malá 

nehomogenita staviva se můţe stát koncentrátorem mechanických napětí a zapříčinit jejich 

relaxaci a následné porušení. Zde se osvědčily hlinito-křemičité staviva s nízkým obsahem 

redukovatelných oxidů jako je Fe2O3, odolných vůči vlivu CO [26]. 
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Dolní část šachty je vystavená nejvyšší provozním teplotám, vznikající kapalné 

strusky a ţeleza. Musí být odolná vůči infiltraci kapalné fáze a vysokoteplotní korozi. 

Napomáhá tomu intenzivní chlazení vyzdívky pomocí zabudovaných ocelových chladnic, 

v kterých obíhá voda. Pouţívají se neoxidační keramické materiály nebo jejich kombinace 

s oxidačními. Nejčastěji to jsou materiály z SiC s nitridovou vazbou, ale také se pouţívají 

různé typy grafitových materiálů [26].  

Pro šamotovou vyzdívku se pouţívají radiální tvárnice různých rozměrů. Celá šachta 

je z tvrdého šamotu. Šamotové tvárnice se kladou na šamotovou maltu, případně se v dolní 

části šachty, v rozporu, pouţije SiC materiál se silikátovou, nitridovou nebo sialonovou 

vazbou. Dále se pro vyzdívku zaráţky se pouţívá nejkvalitnější tvrdý a vysocehlinitý šamot, 

novější SiC materiál s nitridovou nebo sialonovou vazbou, případně uhlíkový materiál [26]. 

Schematické rozdělení vyzdívky vysoké pece klasické koncepce je na obrázku 13. 

Vyzdívka šachty od vyzdívky sazebny odděluje za odrazovými deskami kovový 

prstenec, pod kterým je vrstva vláknitého materiálu z rohoţí nebo vaty o tloušťce cca 200 

mm. Úlohou uvedené vrstvy je zachytávaní dilatace vyzdívky šachty ve vertikálním směru. 

Mezery cca 10 - 20 mm ze stran a nad vnitřními chladnicemi, taktéţ mezi pancířem pece 

a chladnicemi (cca 40 mm), se vyplňují v současné době ţárovzdornou injektáţní hmotou, 

které mají sloţení: 45 % SiC, 16 % SiO2, 16 % C a 3,6 % Al2O3 [26]. 

Dno a stěny nístěje mají ubíjenou vyzdívku. Uhlíková ubíjená vyzdívka má tu výhodu, 

ţe chemicky nereaguje se struskou ani se ţelezem. Po ubití vyzdívky dna se výduska obloţí 

šamotovou ochrannou vrstvou. Pro spodní část pece se stále více pouţívají uhlíkové bloky. 

Pouţívají se jako výplň dna pece, protoţe umoţňují intenzivní odvod tepla od spodní části 

nístěje k spodnímu vzduchem chlazenému roštu. Na zvýšení trvanlivosti dna nístěje aţ po 

výfučny se v současnosti pouţívají ochranné vrstvy. První vrstva je vyzděná tvárnicemi 

z vysocehlinitého materiálu (63 % Al2O3) a druhá vrstva, která přichází do styku s tekutým 

surovým ţelezem a struskou je vyzděná tvárnicemi z obyčejného šamotu. V současné době se 

stále častěji uplatňuje koncepce tzv. keramického hrnce. Trvalá vrstva vyzdívky v dolních 

částech pece je budována z uhlíkových bloků. Bloky jsou chráněny proti mechanickým 

vlivům vsázky stěnou z hlinitokřemičitých materiálů. Nejnovější trendy konstrukce vyzdívek 

pouţívají v exponovaných částech pece uhlíkové bloky kladené na ocelový plášť vybavený 

chladnicemi. Pracovní strana je zděná z hlinitokřemičitých materiálů. Uhlíkové bloky se 

vyznačují dobrou tepelnou vodivostí, tedy odvádějí teplo z pracovní vrstvy. Intenzivním 

chlazením se na povrchu keramické stěny vytváří sklovitý povrch - ztuhlá tavenina, která se 

nazývá garnisáţ. Tato vrstva chrání vyzdívku proti dalším škodlivým vlivům korozního 

prostředí [26]. 
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Obr. 13  Schematický nákres řezu klasické vyzdívky vysoké pece [26] 

Pro uzavírání odpichových otvorů vysokých pecí se pouţívají materiály plastické 

konzistence tzv. ucpávkové směsi, které jsou vyrobené ze ţárovzdorného kameniva, pojiva 

a kapaliny. Po výpalu mají obvykle uhlíkovou vazbu. Ucpávkové směsi musí spolehlivě 

uzavřít odpichový otvor a po odpichu musí zabezpečit po celou dobu rovnoměrný proud 

taveniny do soustavy ţlabů. Kromě toho musí chránit vnitřní stěny vyzdívky v okolí 

odpichového otvoru po celou dobu ţivotnosti vyzdívky vysoké pece. Pouţívají se bezvodné 

hmoty na bázi křemičitého písku, hlinitokřemičitanů, bauxitu a korundu. Pro velkoobjemové 

vysoké pece se osvědčily hmoty na bázi bauxitu a taveného korundu. Pouţití těchto hmot 

však pro jejich vysokou pevnost a tvrdost vyţaduje speciální vrtací nástroje na otevření 

výtoku [23]. 
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6. CHLAZENÍ VYZDÍVEK 

Pro provoz kaţdé vysoké pece je velmi důleţité a naprosto nezbytné intenzivní 

a nepřetrţité chlazení vyzdívky s výjimkou horní jedné třetiny šachty a celé sazebny. 

Chlazením vyzdívky vysoké pece se prodluţuje její ţivotnost a tím se i oddaluje degradace 

ţárovzdorného materiálu.  

Způsoby chlazení lze rozdělit na: 

 vodní  

 expanzní 

 odparné 

 chlazení látkami o vyšší teplotě varu 

K vodnímu chlazení se pouţívá oběţné chladící vody, jejíţ přípustné ohřátí bez 

nebezpečí vzniku kotelního kamene je 35 - 40 °C [7]. Vodní chlazení se rozděluje na průtočné 

a oběţné. Průtočné chlazení je zaloţeno na pouţívání neupravené vody, která se po pouţití 

vypouští do vodního toku. Nevýhodou tohoto způsobu je rychlá koroze a rychlé zanášení 

chladících armatur nečistotami. Oběţné chlazení se dělí na otevřené a uzavřené. Nejčastěji 

pouţívané je otevřené oběţné chlazení. Při tomto chlazení se pouţívá změkčená a odplyněná 

voda, která se po kaţdém pouţití ochlazuje v otevřených chladicích věţích nebo 

v odpařovacích chladičích. Částečnou filtrací se voda zbavuje nečistot. Voda pouţívaná pro 

chlazení se změkčuje polyfosforečnany, aby se omezila koroze chladicích armatur a zabránilo 

se v nich usazování kotelního kamene. Uzavřené oběţné chlazení také pouţívá změkčenou 

a odplyněnou vodu, která se po kaţdém pouţití ochlazuje v uzavřených vzduchem chlazených 

výměnících tepla. U tohoto způsobu je také vyuţívaná filtrace k odstranění neţádoucích 

nečistot ve vodě. Výhodou uzavřeného oběţného chlazení je ohřívání vody v chladicích 

armaturách na vyšší teplotu, tudíţ se vystačí s menším mnoţstvím vody. Mezi nevýhody patří 

sloţitý a nákladný způsob chlazení. K dalším způsobům lze zahrnout také odpařovací 

chlazení. Podstatou je zahřívání vody v chladicích armaturách aţ na teplotu jejího varu 

a částečného vyuţití skupenského tepla vody. Výhodou je menší spotřeba vody. Nutnou 

podmínkou pro pouţití tohoto způsobu je chemická úprava vody a zbavení kyslíku, čímţ se 

zvyšuje ţivotnost armatur. Oběh parovodní směsi můţe být přirozený nebo nucený, kdy se do 

okruhu zapojí čerpadlo, které se pouţívá ve většině případů. 

6.1 Systém a konstrukce chladících prvků 

Chlazení vysoké pece je rozděleno na horizontální a vertikální systémy, podle polohy 

jednotlivých chladicích prvků. Horizontální chlazení se vyuţívá v šachtě a rozporu, někdy 

i v sedle a v oblasti výfučen. Výhodou horizontálního chlazení je velký chladicí povrch 

vyzdívky, snadná výměna chladnic, ale naopak dochází k nedostatečné těsnosti pecního pláště 

a k zvýšenému nebezpečí propalování armatur po opotřebení vyzdívky. Vertikálním 

chlazením je ochlazovaná nístěj a boční povrch dna. Vertikální chladicí armatury (deskové 

chladnice) se upevňují na vnitřní straně pecního pláště, tím se nezeslabuje pecní plášť výřezy 

a nezhoršuje se jeho těsnost. Z důvodu vertikálního umístění chladnic se zmenšuje chladící 

povrch vyzdívky. Kombinované vertikálně-horizontální chlazení má dobrý chladicí účinek ve 



45 

 

srovnání pouze s vertikálním systémem a také zároveň disponuje zvýšenou těsností pláště 

oproti horizontálnímu systému.  

Při vertikálním chlazení se pouţívá deskových chladnic, pevně spojených s vnitřním 

povrchem pecního pláště a umístěných tak, ţe tvoří souvislou plochu. Jsou vyrobeny 

z hematitové litiny se zalitými pocínovanými trubkami. Ve dně a nístěji vysoké pece se 

pouţívají hladké chladnice. V sedle jsou chladnice ţebrované, se zalitým zdivem. Upevnění 

chladnic na pecní plášť musí být pruţné a přitom těsné, aby se nenarušilo odvádění tepla 

vedením. Způsob chlazení rozporu a šachty záleţí na tloušťce pouţité vyzdívky. Tlustostěnné 

vyzdívky se chladí horizontálními chladicími skříněmi, tzv. klíny, které sahají do dvou třetin 

tloušťky vyzdívky. Jsou odlité z hematitové litiny nebo vyrobené z ocelového plechu 

svařováním. K usnadnění výměny mají klíny zkosený tvar a zalitá ocelová ucha. Ve vyzdívce 

jsou uloţeny šachovitě a z pece vyčnívají výřezy v pecním plášti. Zabudovávají se naplocho. 

Plovoucí klíny jsou zcela ponořeny ve vyzdívce a vně pece jsou vyvedeny jen trubky 

s chladicí vodou. Tento druh chladicích klínů není výměnný a vzniká nebezpečí poškození 

trubek při dilataci vyzdívky. Podle materiálu je lze rozdělit takto: 

 litinové - jsou levné, mají špatný odvod tepla, pouţívají se pro nízké teploty   

 měděné - jsou drahé, vyznačují se výborným odvodem tepla, pouţití pro nejvyšší 

teploty, vytváří se na ni 10 – 15 cm garnisáţ (nasazenina), měděné chladnice se 

neobezdívají  

 ocelové - mají vlastnosti něco mezi litinovými a měděnými chladnicemi, pouţívají se 

pro částečné nahrazení měděných chladnic 

6.2 Chlazení vyzdívek vysoké pece 

Kaţdá část vysoké pece je chlazená různými způsoby, podle tepelného namáhání, 

kterému je vystavována vyzdívka pece. Základ ţivotnosti vysoké pece je technický stav 

nístěje. Je to nejvíce tepelně namáhaná část vysoké pece. Zde je spousta čidel pro detekci 

opotřebené vyzdívky. Nístěj vysoké pece je chlazena zespoda i z boku. Ke spodnímu chlazení 

dna vysoké pece slouţí kanálky mezi pecním základem a pláštěm dna tzv. chladící rošt dna. 

Těmito kanálky proudí chladící vzduch z ventilátoru nebo se chladí vodou. Stěny nístěje 

a válcová část dna se chladí vodou pomocí vertikálních litinových chladnic se zalitými 

ocelovými trubkami. Vertikální deskové chladnice jsou upevňovány na vnitřní stranu 

ocelového pláště, ve kterém jsou vyvrtány vstupní a výstupní otvory pro konce trubek. 

Tloušťka takové chladnice se můţe pohybovat okolo 0,12 - 0,20 m, výška dosahuje aţ 5 m 

a šířka je 0,7 - 1,5 m.  

Sedlo je chlazeno vertikálními litinovými deskovými chladnicemi podobným 

chladnicím nístějovým, ale jejich chladící účinek je zesílen ţebrováním, které zasahuje do 

vyzdívky.  

Pro chlazení šachty se pouţívají různé typy chladících prvků, mezi kterými převaţují 

horizontální litinové skříně, tzv. chladící klíny. Na obrázku 14 můţete například vidět 

vertikální měděnou chladnici. Jsou uspořádány šachovnicově a z pecního pláště jsou obvykle 

vyvedeny jen přívodní a odvodní trubky, které jsou v chladícím okruhu zapojeny v sériích.  
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Obr. 14  Vertikální měděná chladnice [22] 

Pro chlazení sedla a šachty se v poslední době uplatňuje chlazení vertikálními 

chladícími deskami kombinované s horizontálními chladícími klíny, nebo vertikálními 

chladícími deskami s nosem [7]. 
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7. ZÁVĚR 

Převáţná většina výroby kujného ţeleza se provádí nepřímou metodou ve 

vysokopecních agregátech. Výsledkem vysokopecní výroby je surové ţelezo určitého 

chemického sloţení. Tento výsledný produkt má ovšem vysoký obsah uhlíku, cca 3 aţ 4 %, 

a dalších příměsí, 0,5 - 3 % Si, 0,5 - 3 % Mn, 0,05 - 2 % P a aţ 0,1 % S. Vlivem vysokého 

obsahu uhlíku je surové ţelezo tvrdé a křehké, při ohřátí na teploty 1150 °C aţ 1250 °C 

se taví bez přechodu přes tvárný stav. Proto jej není moţné tvářet za studena ani za tepla. Je to 

především výchozí surovina pro výrobu ostatních druhů technického ţeleza, jako jsou oceli 

a litiny. 

Velký obsah uhlíku způsobuje, ţe surové ţelezo je křehké a nedá se zpracovávat 

kováním a taţením. Proto se skoro všechno surové ţelezo dále zpracovává tak, aby získalo 

především poţadované mechanické, fyzikální a chemické vlastnosti. Výroba ocelí ze 

surového ţeleza se provádí v metalurgických zařízeních několika typů. Většinou se pro 

zpracování tekutého surového ţeleza na ocel pouţívá metody výroby v LD konvertoru, do 

kterých je místo vzduchu vháněn kyslík tryskami shora skrz strusku. Touto oxidací je 

odstraňován zejména uhlík, který přechází do plynné formy. Dále se také pro výrobu oceli 

pouţívá elektrická oblouková pec, případně tandemová pec pracující uţ pouze ve společnosti 

ArcelorMittal Ostrava a.s. Oceli jsou slitiny s převahou ţeleza, obsahující většinou do 2 % 

uhlíku. Podle obsahu jednotlivých legujících prvků se dělí na legované a nelegované. Podle 

celkového obsahu legujících prvků se pak oceli dělí na nízkolegované (do 2,5 %), středně 

legované (2,5 - 5 %), výše legované (5 - 10 %) a vysoce legované (nad 10 %). Pouţití těchto 

druhů ocelí můţe být v širokém rozpětí od plechů a pásu, k výztuţím betonu, nástrojům pro 

práci za studena, ocelovým konstrukcím aţ k loţiskům, pruţinám, kolejnicím 

a korozivzdorným a ţárovzdorným výrobkům. 

Vysoká pec je pecí šachtového typu. Profilem pece bývá nazýván ohraničený vnitřní 

pracovní prostor vysoké pece. Na celém světě je mnoho druhů vysokých pecí, které se liší 

svou uţitečnou výškou a uţitečným objemem pece. Profil pece můţe být vysoký od 26,0 m 

do 34,8 m, a uţitečný objem vysoké pece se můţe pohybovat okolo 1033 - 5500 m
3
.
 
Vlastní 

profil vysoké pece se skládá z několika části, tj. zásypné zařízení, sazebna, šachta, rozpor, 

sedlo a nístěj. Kaţdá část vysoké pece je vyzděná určitým ţárovzdorným materiálem. 

Vyzdívka vysoké pece začíná sazebnou, kde je korundový ţárobeton. V horní a střední části 

šachty se pouţívá tvrdý šamot, a v dolní části šachty materiály z karbidu křemíku s nitridovou 

vazbou, ale také různé typy grafitových materiálů. Dno a stěny nístěje jsou z uhlíkové ubíjené 

vyzdívky, která je poté obloţena šamotem. Pro spodní část pece se stále více pouţívají 

uhlíkové bloky. Na zvýšení trvanlivosti dna nístěje aţ po výfučny se v současnosti pouţívají 

ochranné vrstvy. První vrstva je vyzděná tvárnicemi z vysocehlinitého materiálu (63 % Al2O3) 

a druhá vrstva, která přichází do styku s tekutým surovým ţelezem a struskou je vyzděná 

tvárnicemi z obyčejného šamotu. V současné době se stále častěji uplatňuje koncepce tzv. 

keramického hrnce.  

Kaţdý rok dochází k poklesu výroby méně jakostních ţárovzdorných materiálů 

(šamot, dinas, magnezit) na úkor vysoce jakostních. Pouţíváním těchto vysoce jakostních 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Materi%C3%A1lov%C3%A1_tvrdost&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Materi%C3%A1lov%C3%A1_k%C5%99ehkost&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Taven%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Tv%C3%A1%C5%99en%C3%AD_za_tepla&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Tv%C3%A1%C5%99en%C3%AD_za_studena&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Technick%C3%A9_%C5%BEelezo
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ţárovzdorných materiálů ve spojení s intenzivním chlazením vyzdívky, dosahuje vyzdívka 

vysoké vysoké pece vysoké ţivotnosti (cca 15 let). 

Cílem bakalářské práce byly ţárovzdorné materiály pouţívané ve vyzdívkách 

vysokých pecí. Je zde popsána historie výroby surového ţeleza, samotná výroba surového 

ţeleza, konstrukce vysoké pece, nejběţnější ţárovzdorné materiály, které jsou pouţívány pro 

vyzdívku, jejich umístění ve vysoké peci a jejich vlastnosti. V souvislosti s dlouhodobou 

ţivotností vyzdívky je zde obsaţena kapitola s neméně důleţitými chladicími systémy. 
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